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Resumo: Neste artigo, problematizo a prática de escrita no contexto da formação inicial de
professores tendo em vista as apropriações dos estudantes em relação aos sentidos da
profissão docente. Tomando como referência minha prática pedagógica como professora das
disciplinas do eixo teórico-prático de um curso de Pedagogia, analiso as produções textuais de
meus alunos a partir do enfoque das ciências da linguagem. O referencial teórico da pesquisa
se volta à corrente histórico-cultural, assumindo, portanto, a centralidade da linguagem para a
compreensão dos processos de constituição humana. Os excertos de textos dos estudantes são
tomados como indiciadores dos sentidos que atribuem, ao longo da formação profissional no
âmbito da educação superior, ao trabalho docente.
Palavras-chave: formação inicial de professores; práticas de escrita; escrita e formação de
professores.
Abstract: In the present study I introduce a discussion on the writing practice in the context
of the initial years of the teachers’ education, considering the students’ idea of their career.
Taking as reference my educational practice as a teacher of the Pedagogy course, I analyse the
texts production of my students starting from the approach of language sciences. The
theoretical reference of the research is focused on the historical cultural background,
assuming, therefore, the central position of language to fully understand the process of the
human development. The excerpts of the students’ texts are taken as an indicative of the
meaning that they attribute to the Professors’ work, throughout their process of professional
education.
Keywords: The initial years of the teachers’ education; writing practices; writing and
teachers’ education.

Introdução: o cenário da pesquisa e algumas considerações acerca do ensino na
educação superior.
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Tomando por base o trabalho de ensino que desenvolvo como professora em cursos de
formação inicial de professores2, focalizo neste texto as contribuições do uso da prática de
escrita no contexto da formação profissional, tendo em vista o aprofundamento das reflexões
sobre o trabalho docente desenvolvidas no âmbito da educação superior.
Para realizar tais reflexões, optei por fazer um recorte da pesquisa que integra o
projeto “As relações de ensino vividas no tempo/espaço das aulas no curso de Pedagogia e o
processo de formação docente” apresentado ao Departamento de Ensino e Práticas Culturais
da Faculdade de Educação (FE) da Unicamp. Trata-se de uma pesquisa próxima de sua
finalização, e pretendo aqui expor e discutir alguns de seus resultados parciais.
A questão à qual me debruço se volta ao ensino no contexto do segmento da formação
profissional na educação superior, conforme já destacado, tomando como ponto de partida
minha prática pedagógica como docente da FE. Ensino, aqui, é entendido como uma prática
sócio-cultural tipicamente humana que tem se constituído, historicamente, no interior das
instituições de educação formal, sejam elas escolares ou acadêmicas, tomando como base a
corrente histórico-cultural, na qual os estudiosos Vygotsky e Bakhtin são considerados seus
fundadores, como aponta Banks (2006) ao redigir a apresentação do dossiê intitulado “Temas
e tendências na perspectiva histórico-cultural” para o periódico Pró-Posições a respeito das
contribuições dos trabalhos científicos de Vygotsky, de Luria, de Leontiev e de Bakhtin
dentro do campo da Psicologia.
Ao nos situarmos frente ao ensino, seja ele em qualquer nível, a figura do professor
ganha relevo. Fontana (2000), assumindo os pressupostos teóricos desenvolvidos por Bakhtin
e por Vygotsky, pontua o papel do professor como aquele sujeito social que tem sua ação
junto aos estudantes de forma intencional e deliberada, tomando como sua tarefa primordial
mediar os processos de elaboração dos conhecimentos historicamente sistematizados e
acumulados pelo homem.
Lüdke e Boing (2007), em artigo em que realizam uma ampla revisão das publicações
em um periódico da área de educação sobre o trabalho docente, destacam que se trata — o
trabalho docente — de um território polêmico, no qual co-existem várias perspectivas para
sua problematização. Sobre as discussões acerca do que se considera legítimo e genuíno
quanto à vinculação dos termos “ensino” e/ou “ensinar” com a especificidade do trabalho
docente, ressaltam que esse é um aspecto relevante e sensível da questão, mas não único. Os
2

Refiro-me ao curso de Pedagogia noturno e diurno da FE da UNICAMP em que leciono as disciplinas do eixo
teórico-prático (mais adiante detalharei). Atuo também como professora da disciplina Escola e Cultura, que é
oferecida para diversos cursos de licenciatura da mesma instituição. Neste artigo, atenho-me apenas ao curso de
Pedagogia.
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autores afirmam que, apesar da complexidade, das ambivalências e das contradições que
constituem esse debate, quase todas as abordagens ao tema tocam no ponto sobre o que vem a
ser específico, identitário, ao magistério frente às demais ocupações. A procura por aquilo que
condensaria a essência da profissão docente permanece em aberto e, provavelmente, não se
alcançará um consenso, pois o trabalho do professor se constitui, por definição, por meio de
diversas articulações com aspectos distintos da docência. O ensino, sem dúvida, encontra-se
como uma de suas características definidoras, embora não seja reconhecido, por unanimidade
dos pesquisadores, como um identificador de seu núcleo, de sua essência.
Ancorando-me, portanto, na importância que o ensino desempenha no âmbito da
educação superior em relação à formação inicial de professores, pretendo focar a prática de
escrita como um dos elementos que nos auxiliam no trabalho da formação profissional
docente. Dito de outra forma, assumindo como pressuposto a centralidade da linguagem na
constituição do conhecimento dos sujeitos imersos em processos formativos, tenciono
problematizar, através da análise da dinâmica discursiva presente nos textos dos estudantes de
graduação, indícios do processo de apropriação do trabalho docente vivido por eles em suas
experiências junto à escola básica 3. Para isso, tomo como referência a perspectiva dos estudos
de Bakhtin (1997a, 1997b), principalmente os conceitos de dialogia e de polifonia
apresentados pelo autor. Também me utilizo da abordagem da Linguística Textual (KOCH,
BENTES, e CAVALCANTE, 2008) para me auxiliar na problematização das narrativas
analisadas. Esse entendimento a respeito da importância de se focar a linguagem, tendo em
vista seu aspecto constitutivo na formação de professores, está ancorado na área da
Linguística Aplicada (LA) e na área da Educação, na qual encontramos a temática da relação
entre linguagem e formação de professores.
Busco, assim, analisar indicativos desse processo formativo docente presentes nas
narrativas escritas dos estudantes.

Perspectiva teórico-metodológica e contextualização do trabalho.
A escolha teórico-metodológica do estudo em questão se valeu dos pressupostos da
pesquisa qualitativa, baseando-se em alguns princípios da etnografia 4, tomando como
referência a linha participativa na perspectiva assumida por Ezpeleta (1989). A autora, do
3

É importante destacar que os textos que serão aqui analisados foram produzidos pelos estudantes no contexto
das aulas que leciono. Tais textos foram recolhidos por mim com a autorização dos alunos, que foram
informados sobre o estudo em desenvolvimento. No próximo item descreverei com detalhes as condições da
geração de dados.
4
O recorte efetuado neste artigo não permite explorar alguns dos aspectos da etnografia que compuseram o
estudo. Ressalta-se apenas a opção pela pesquisa participante e pelo enfoque interpretativo.
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campo da sociologia da educação, ao problematizar o que define a pesquisa participante, seu
papel e sua contribuição, ressalta o caráter político que a constitui (nem sempre explicitado),
seu sentido histórico e seu comprometimento com os sujeitos. Afirma: “Entre as muitas
construções que a pesquisa participante reclama, a que aborda o sujeito e os processos pareceme prioritária” (EZPELETA, 1989, p. 93).
As condições da geração de dados se desenvolveram a partir da função social de
professora que ocupo na FE, lecionando, desde 1998, as disciplinas teórico-práticas do curso
de Pedagogia: Didática, Metodologia do Ensino, Prática de Ensino e Estágio Supervisionado.
No contexto dessas aulas, além da discussão das leituras obrigatórias de textos referentes a
questões específicas do ensino e à prática docente, costumo solicitar aos alunos, como parte
integrante do desenvolvimento das atividades, que frequentem5 e participem das práticas
escolares cotidianas da escola básica. Sobre essas experiências, os estudantes produzem textos
em forma de relatórios ou de pequenos ensaios/sínteses nos quais são instados a problematizálas.
A prática de escrita desenvolvida pelos estudantes inscreve-se nesse contexto descrito,
sendo, portanto, situada nessas condições de produção. Suas escritas caracterizam-se, em
grande parte, por narrativas6, nas quais procuram focar suas imersões7 na realidade de uma
sala de aula escolar.

A linguagem escrita em cursos de formação profissional superior: geradora de indícios
do processo de apropriação do conhecimento sobre o trabalho docente.
Nas disciplinas que leciono na FE, o esforço dos estudantes se concentra,
primeiramente, em aprender a olhar8 para o outro e para si mesmos, aprender a registrar e a
descrever o que conseguem captar com esse olhar, buscando compreender o cotidiano da
instituição e as práticas compartilhadas entre os muitos sujeitos — professores, alunos, pais
de alunos, funcionários, equipe técnica — que ali se encontram. Esse é um dos requisitos para
que possam problematizar suas experiências iniciais junto aos sujeitos da escola básica. Esse
5

A frequência exigida com relação às idas às escolas varia de disciplina para disciplina. Por exemplo, em
Didática solicito apenas três idas, em Metodologia, além das idas, o estudante é orientado a fazer uma regência
em aula junto à professora da escola em que estagia, em Prática de Ensino e no Estágio Supervisionado, a
frequência deve ser semanal e a participação em classe torna-se mais ativa.
6
O gênero narrativo com o foco em primeira pessoa é o que acaba predominando nesses textos.
7
Essas imersões, para finalidade deste artigo, embora aconteçam em níveis diferentes, conforme explicado (ver
nota 4), são consideradas como atividades de estágio e os estudantes são referidos como estagiários.
8
Cardoso (2000) discute a diferença que identifica entre o ver e o olhar, detalhando as nuanças entre um e outro.
Tal texto já foi usado por mim, com algumas turmas de alunos. Entretanto, em função de sua alta densidade e por
se deter em outros aspectos que fogem do foco pretendido, optei por retirá-lo das referências obrigatórias dos
planos das disciplinas.
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trabalho de sistematização representa um desafio a eles — professores em formação —, pois
exige uma reflexão sobre si e sua relação com os outros que não aceita enquadramentos feitos
a priori ou classificações já definidas por determinadas teorias de educação.
Desenvolver uma postura de compreensão em relação àquilo que se vivencia na
instituição escolar e ao que lá se observa, tal qual apresentado por Hébrard (2000)9 e também
relatado por Chartier (2007) a respeito da realidade de pesquisa nas escolas francesas,
arregimenta vários esforços. É importante destacar que tais esforços, protagonizados pelos
estudantes de Pedagogia, são concretizados e se tornam visíveis, por exemplo, através de sua
produção escrita.
A escrita, como sublinha Vygotsky (1991a), exige, de quem dela se utiliza, uma ação
analítica deliberada. Em função de sua natureza semiótica, a prática de escrita inserida em um
contexto no qual ocupa o papel de sistematizar conhecimentos e de instaurar reflexões, que no
caso se referem ao estágio, mobiliza algumas funções psicológicas. O autor destaca o quanto a
atividade de escrita pode ser potencializadora para o desenvolvimento psicológico superior10.
Clot (2006) enfatiza, ao voltar-se à teoria da corrente histórico-cultural, a relação entre
pensamento e linguagem, tão cara a Vygotsky (1991a), tendo sido por ele e seu grupo de
pesquisa bastante explorada. Não se trata de uma relação direta nem automática, conforme
Vygotsky (1991a) sinaliza. Clot (2006: p. 22) faz a ressalva sobre a natureza de suas
interpenetrações, enfatizando o papel da linguagem: “o pensamento não se exprime na
linguagem, a linguagem realiza o pensamento”.
Ainda acerca das contribuições da teoria de Vygotsky, as pesquisadoras Goés e Cruz
(2006) destacam a importância, ressaltada pelo autor, da aprendizagem dos conceitos
científicos para o desenvolvimento psicológico. Vygotsky (1991b) diferencia os processos de
aquisição dos conhecimentos espontâneos dos processos de aquisição dos conhecimentos
9

Hébrard (2000), em entrevista, se posiciona frente à crise vivida pela escola contemporânea na manutenção de
sua tarefa de transmitir o patrimônio cultural acumulado pela humanidade. Assumindo uma postura
conservadora no sentido de afirmar a função da escola de instruir seus alunos nos conhecimentos básicos
necessários, o autor também defende a idéia de que temos que compreender bem as práticas escolares, se
quisermos modificá-las. A compreensão, segundo ele, possibilita que nos apropriemos de seu funcionamento e
sentido e, dessa forma, nos dá chance de alterá-las, caso tenhamos essa intenção.
10
Vygotsky (1991a) denomina como funções psicológicas superiores todas aquelas funções que são
caracteristicamente humanas, próprias do homem como sujeito racional que se diferencia dos animais pelo fato
de ter um psiquismo mais elaborado, que lhe exige operações mentais complexas. O autor também sublinha o
quanto o desenvolvimento pode ser afetado pela aprendizagem, isto é, o aprendizado potencializa o
desenvolvimento, não dependendo dele — de sua maturação natural — para acontecer. Como desdobramento
dessa acepção, podemos ver o quanto é relevante o papel da escola (ou da universidade, como é o nosso caso) e
do professor, pois ambos se responsabilizam em organizar o ensino e a exigir tarefas aos estudantes que possam
desencadear processos de aprendizado que certamente irão impulsionar o desenvolvimento psíquico superior,
dotando-os — os estudantes — de maior grau de abstração, de reflexão, de atenção, de memorização, de
elaborações conceituais sobre o trabalho docente, sobre o que é ser professor etc.
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científicos, alegando a relevância dos últimos na constituição das funções psicológicas
superiores. As autoras focalizam, a partir dessa premissa, o papel da escola e, portanto, do
professor, ao se encarregar da sistematização do ensino desses conhecimentos. Assinalam o
quanto a elaboração conceitual, por tecer-se em meio a processos que exigem reflexão,
abstração etc., afeta a elaboração dos conceitos cotidianos e a própria subjetividade do
aprendiz. Assim, a prática da escrita, atividade tipicamente mediada por signos11, que remete
o estudante a reflexões, que neste caso se refere a reflexões em torno de sua atuação como
estagiário e de sua relação com os demais sujeitos da escola, demanda esforços de seu
psiquismo, interpelando processos de elaborações mentais superiores.
Bakhtin (1992), conforme apontado antes, teórico também pertencente à perspectiva
histórico-cultural, ao deter-se sobre o discurso e ao desenvolver reflexões em torno da
enunciação, enfatiza o caráter social constituidor do enunciado (seja na modalidade oral ou na
modalidade escrita), afirmando a importância de termos em conta a situação imediata de
produção, ou seja, seu contexto de elaboração. Da mesma forma, chama atenção de que o
enunciado sempre se volta a um grupo social definido. Bakhtin (1992) explica que não pode
haver um interlocutor abstrato, pois nossos dizeres se dirigem a um interlocutor, a um
auditório social bem estabelecido, explica ele.
A estrutura da enunciação, portanto, é marcada tanto pela sua situação social imediata
quanto pelo meio social mais amplo em que se insere o contexto de sua produção. Essas
considerações são relevantes para adentrarmos nos sentidos das produções escritas dos
sujeitos. Essa ênfase acerca de a enunciação acontecer em condições reais e estar
ligada/conectada à situação de sua produção tem relação com o fato de ela ser produto da
interação de, no mínimo, dois indivíduos — indivíduos esses que podem ser tomados pelo
papel de pessoas de carne e osso, mas que podem também remeter a instituições sociais, a
pessoas jurídicas, por exemplo, mesmo que não estejam colocados face a face. O que o autor
quer dizer, creio eu, é que a palavra (oral ou escrita) sempre se dirige a um interlocutor, a um
horizonte social definido, como ele afirma em seus estudos. Segundo Bakhtin (1992: p. 113 –
grifos do autor):

11

Vygotsky (1991b) se refere à operação psicológica como uma operação sempre mediada. No caso das
operações psicológicas superiores, há o processo de internalização das atividades que anteriormente são externas.
O autor ressalta que a atividade mediada muda a configuração da operação psicológica. A atividade de ensino
caracteriza-se necessariamente em mediar o processo de elaboração conceitual do aluno. O professor, portanto, é
o profissional que desempenha a função de mediar o acesso dos estudantes aos conhecimentos historicamente
acumulados e sistematizados pelo homem.
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Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da
palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação
à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os
outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, na outra apóia-se sobre
meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do
interlocutor.

Ou seja, a palavra pode ser tomada como indiciadora dos sentidos da produção escrita.
Carrega com ela pistas das condições de produção da situação mais imediata, assim como do
meio social mais amplo em que tal produção se desenvolveu. Por esse viés, por meio da
análise da produção escrita — de um texto 12 — podemos ter acesso aos sentidos que ela
expressa. E é este um dos objetivos deste artigo: compreender os sentidos de apreensão do
trabalho docente expressos por escrito pelos professores em formação.

O não-lugar do estagiário.
Guedes-Pinto e Fontana (2006) problematizam o processo de inserção dos estudantes
no campo de estágio nas escolas. Um dos aspectos que discutem se refere à construção das
relações entre os sujeitos no cotidiano da sala de aula e o quanto isso se desenvolve em um
complexo terreno social.
Trago, a seguir, trechos de textos que tornam visíveis algumas das situações vividas
pelos estudantes-estagiários:
Na quinta-feira marcada (31/03/2006), fui ao estágio, e a
professora apenas sorriu para mim quando todos entramos na sala.
Sentei na última carteira da fileira próxima a porta de saída.
Quando todas as crianças se sentaram ela perguntou-me se já
lecionava, e respondi que não. Apresentou-me para a sala dizendo
que eu não era professora ainda, mas logo me tornaria, por isso
iria lá algumas vezes para ver como eram as aulas. E iniciou-se a
aula que, por sua vez, foi muito bem planejada. (grifos meus - Prática
de Ensino nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental13, 200614)

12

Ancoro-me em Kleiman e Moraes (1999: p. 62) sobre a definição do conceito de texto. Para elas, texto é “toda
construção cultural que adquire um significado devido a um sistema de códigos e convenções: um romance, uma
carta, uma palestra, um quadro, uma foto, uma tabela são atualizações desses sistemas de significados, podendo
ser interpretados como textos”. Ou seja, pode-se notar que está sendo considerada tanto a modalidade oral
quanto escrita e diversas formas expressivas que são marcadas pelo contexto. Na mesma direção, Koch (1998a:
p. 22) afirma o seguinte sobre a definição de um texto: “Textos são resultados da atividade verbal de indivíduos
socialmente atuantes, na qual estes coordenam suas ações no intuito de alcançar um fim social, de conformidade
com as condições sob as quais a atividade verbal se realiza”.
13
Nome da disciplina lecionada durante a qual o texto do estudante foi escrito.
14
Ano em que a disciplina foi lecionada.
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Várias crianças chamavam a professora ao mesmo tempo, na
maioria dos casos ficava em dúvida se eu ia ou não, quando ela
estava ocupada. Normalmente eu ia e perguntava se eles queriam
perguntar pra mim ou se queriam esperar pela professora. Na
maioria das vezes, perguntavam pra mim. Quando não conseguia
solucionar a dúvida, pedia para que esperassem que a professora
falaria com eles. Neste ponto fiquei em dúvida quanto a minha
atuação, não sei até que ponto poderia tentar ajudá-los e ajudar a
professora, pois ao mesmo tempo que ela me pedia para ajudá-los,
não sabia até que ponto a minha ajuda era válida, e quando ela
começava a atrapalhar. (Metodologia do Ensino Fundamental, 2009)

Baseada nos estudos de Certeau (1994) sobre a transitoriedade das micro-práticas
cotidianas na sociedade de consumo, e a importância que a ocasião ocupa nessa perspectiva, e
em Augé (1994), que conceitua a idéia do não-lugar como uma situação cotidiana vivida
pelos sujeitos frente à organização social na contemporaneidade da sociedade capitalista
ocidental, identifico, na escrita dos textos dos estudantes, a exposição a essa mesma trama —
de estarem transitoriamente na escola e de ocuparem um não-lugar — vivenciada por eles na
experiência do estágio. Guedes-Pinto e Fontana (2006) e Fontana e Guedes-Pinto (2009)
problematizam esse aspecto do não-lugar e o sinalizam como constitutivo do processo de
inserção dos estagiários na trama das relações que se desenvolvem na escola. Justamente por
estarem de passagem pela instituição, a eles são transmitidos diversos sinais de que sua estada
naquele ambiente social não está assegurada ou mesmo reconhecida. Guedes-Pinto e Fontana
(2006: p.82) explicam o entendimento que têm do conceito de não-lugar no estágio:

[...] Augé (1994) auxiliou-nos na teorização do lugar social ocupado pelos
futuros professores (estagiários) nas relações escolares, caracterizando-o,
como um não-lugar, ou seja, uma posição e um modo de participação nas
relações sociais produzidas na escola que se caracteriza pela ausência de
vínculos e pelo efêmero, pela provisoriedade de uma condição que, ainda
que prolongada, é de passagem.

Como os estudantes procedem de uma instituição acadêmica e estão em processo de
formação profissional, não têm um vínculo empregatício com a escola e estão ali para
exercitarem a prática escolar sem ainda terem com eles um certificado de conclusão dos
estudos, encontram-se assim à prova de suas ações, vendo-se testados pelos outros com quem
estabelecem as relações.
Nos trechos acima transcritos, por meio do relato das situações experienciadas por
eles, observamos o quanto se deparam com momentos “escorregadios” em que se percebem
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inseguros a respeito do que fazer em sala, de como agir com os alunos de cada classe, de
como proceder junto às professoras na aula. Alguns deles especificam e externalizam
objetivamente a dificuldade enfrentada e o sentimento experimentado: “fiquei em dúvida
quanto a minha atuação, não sei até que ponto poderia tentar ajudá-los e ajudar a professora”
(último fragmento). Parece prevalecer, na narrativa sobre esses momentos vividos por eles no
estágio, a indecisão e o não saber o que fazer ou ainda o medo de tomar alguma atitude ou a
iniciativa de alguma conduta independente no contexto da aula.
Por intermédio da análise da superfície textual (KOCH, 1998b), observando-se certos
marcadores discursivos presentes nos enunciados, vem à tona esse não-lugar vivenciado pelos
estagiários. Portanto, em meio à leitura da escrita dos textos, há algumas passagens
demarcadas pelos estudantes que denunciam o modo como veem sua inserção no processo de
aprendizado para se tornarem professores: “apresentou-me para a sala dizendo que eu não era
professora ainda” (primeiro fragmento). Neste enunciado, o operador argumentativo “ainda”
funciona como indicador que soma argumentos para uma determinada conclusão — tornar-se
professor de verdade. Sugere, por conseguinte, adesão para a afirmação da totalidade da idéia
de os estagiários serem tomados como professores, mas, ao mesmo tempo, lembra-os de que
não estão incluídos totalmente na categoria de professor, reafirmando o não-lugar vivido na
relação estabelecida pelo estágio: “eu não era professora ainda”.
Retomando Guedes-Pinto e Fontana (2006), é no embate dos conflitos que se
configuram as relações escolares entre os sujeitos envolvidos nas situações de ensino e, nele,
os estudantes vão, de alguma forma, imergindo no processo de experimentar aspectos que
constituem a docência. Nessa imersão, constroem “algum lugar” em meio a essas relações.
Guedes-Pinto e Fontana (2006: p. 82-83) apresentam sua conduta a respeito dessa faceta do
estágio docente:

O jovem futuro professor chega à escola em cumprimento a uma tarefa
escolar. Sua ida à escola foi precedida e é acompanhada por leituras,
conversas, negociações — com a professora da disciplina na Universidade e
com as pessoas que vivem o cotidiano da escola. Ele sabe que se espera dele
a aproximação desses sujeitos, a escuta atenta, o respeito a seus espaços e
práticas. O que não sabe de antemão é o que vai acontecer estando na escola,
face a face com os sujeitos singulares que a produzem. É nessa relação que
vai se construir uma história entre sujeitos, cujo destino não se pode
antecipar.

É sobre esse desfecho a respeito de sua inserção no estágio, que não é possível
antecipá-lo, que a escrita de seus textos pode nos trazer sinais de como tal estágio se realiza e
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se desenvolve, e também como os estudantes o compreendem em seu processo de formação
profissional. Por meio de sua produção escrita podemos nos aproximar da realidade vivida por
eles, do modo como se veem enredados nas negociações que se fazem necessárias no contexto
do trabalho na escola.

Elaborações sobre o que vem a ser professor a partir da experiência do estágio. Início de
uma história.
Conforme mencionado antes, ao terem que contar por escrito sua experiência na
escola, os estagiários se veem diante de uma tarefa que exige reflexão e análise, demandando
esforços, dentre vários, psico-cognitivos para realizá-la. A linguagem escrita, segundo explica
Vygotsky (1991a), é tomada como um sistema abstrato de representação da fala (trata-se de
um simbolismo de segunda ordem (VYGOTSKY, 1991b)). Outra característica da escrita se
deve a sua natureza simbólica e sua estreita relação com o pensamento. Conforme destacado
anteriormente, essa relação não é direta nem automática, pois se desenvolve em vários planos.
Um dos planos da relação pensamento/linguagem se realiza por meio dela — da escrita.
Por essa perspectiva, portanto, a escrita, como linguagem, expressa sentidos de quem
escreve, de quem dela se utiliza para expressar-se. Ela manifesta significados, apresenta
marcas de um dizer. Nesse viés, por meio da análise de sua materialidade, podemos nos
aproximar da construção de sentidos que os autores de textos, que no nosso caso se referem a
textos produzidos por estudantes acadêmicos, expressam em relação ao que narram.
Seguem, então, mais alguns extratos que contam algumas experiências vividas por
eles na escola. Experiências essas em que ocuparam funções diferentes das que estavam
acostumados, requerendo dos estudantes maior inserção e responsabilidade frente aos sujeitos
com quem compartilhavam o trabalho de estágio. Vejamos:

Um pouco mais conhecida na escola, devido à minha estadia
anterior, tinha mais liberdade de dizer para a diretora (que, na
verdade, é uma professora que está substituindo a diretora
oficial, que está de licença) sobre a proposta de estágio, da
importância da possibilidade de atuação.
“Você pode desenvolver um trabalho paralelo com as crianças
da 1ª série. Trabalhar mais com leitura e escrita. Sobe lá e vê se a
professora E. quer”, disse-me a diretora.
Fiz o que me pediu e, muito receptiva, a professora
concordou, dando-me bastante liberdade desde o primeiro dia em
que fiquei com toda a sala para nos conhecermos melhor.
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Mas, como se trata de um trabalho paralelo, não seria ali que
desenvolveria as atividades: na semana seguinte, iríamos para
outra sala, numa espécie de reforço.
Foi então que compreendi a magnitude da transformação do
meu lugar na escola: eu não estaria acompanhando 35 crianças,
mas trabalhando com aquelas cinco que apenas “conhecem o A”,
conforme me advertiu a professora. (Estágio nas Séries Iniciais do
Ensino Fundamental, 2006)
Foi a primeira vez que eu fiquei com algum aluno, sozinha, tendo
que ensinar alguma coisa pra ele, e eu não sabia o que fazer! O
nome dele, ele sabia escrever. Mas ele não sabia identificar nem
todas as letras do alfabeto ainda. E eu não conseguia fazer com
que ele ficasse motivado. Tentei pegar um livro e procurar com ele
as palavras ali, mas também não adiantou muito.
Depois desse dia fui correndo perguntar para várias pessoas
o que eu deveria fazer com ele. Tanto que na semana seguinte,
quando eu fiquei com o menino e a menina de novo eu já tinha mais
idéia do que fazer. E foi muito legal!
Eu li um livro para eles, e eles adoraram! Depois perguntei
com quem cada um morava, e o nome de quem mais eles queriam
aprender a escrever. (Prática de Ensino nas Séries Iniciais do Ensino
Fundamental, 2005)

Nos excertos escritos pelos estudantes, por meio da análise de sua superfície textual
(KOCH, 1998a; 1998b), temos condições de identificar na sua narrativa movimentos de maior
inserção no estágio e de construção de uma relação mais cúmplice e próxima dos sujeitos com
quem compartilham as práticas de ensino na escola. O modo como a textualidade se organiza
nos fornece pistas sobre a orientação argumentativa daquele que narra. Conforme Koch
(1998b) alerta, a materialidade da escrita expressa o ponto de vista argumentativo daquele que
assume a autoria do texto.
No primeiro trecho, os modos de referenciação 15 impressos na organização textual
deixam marcas sobre a relação do autor do texto — o estudante — com a professora citada no
seu relato, à qual se refere no desenrolar da narrativa. Em um determinado ponto do relatório
do estágio, afirma “Fiz o que me pediu e, muito receptiva, a professora concordou, dando-me
bastante liberdade desde o primeiro dia em que fiquei com toda a sala para nos conhecermos
melhor”. Neste enunciado a referenciação acontece de forma catafórica, ou seja, de maneira
15

O processo de referenciação é um dos recursos semânticos que favorece a preservação das relações de sentido
entre as sentenças de um texto. A referência caracteriza-se por ser um dos principais fatores de coesão textual
(KOCH, 1998c).
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que o autor do texto antecipa ao leitor e descreve primeiramente aquilo a que vai se referir
logo em seguida, como o fez “muito receptiva, a professora concordou” (grifo meu). Fazendo
uso da referenciação catafórica, através da escolha lexical realizada para qualificar a
professora — receptiva, podem ser ativados pelo leitor elementos ligados a um conhecimento
culturalmente já partilhado em que a professora é identificada e categorizada a um olhar
positivo, sendo apresentada de forma cúmplice ao autor do texto. Por meio de sua organização
textual, o relato lança a idéia de uma relação, pelo lado de quem o escreve, de compromisso
entre seus protagonizadores, e pelo lado da professora, uma relação de acolhida e de
receptividade, completando assim um panorama de um trabalho de fato em conjunto com um
dos sujeitos da escola, o professor.
No segundo trecho, ao escolher as formas de referenciação, o autor também qualifica
positivamente a experiência do estágio, optando por escolhas lexicais que levam a uma
compreensão de que o aprendizado no trabalho junto aos alunos foi gratificante. Ao terminar
o relato do segundo parágrafo, conclui “E foi muito legal!” e no parágrafo seguinte, depois de
contar que leu um livro para o grupo de alunos, completa “e eles adoraram!”. Em ambos os
enunciados, o autor insere uma apreciação entusiasmada em relação ao trabalho desenvolvido
com os alunos com quem estava junto na sala de aula. O modo de se referir e retomar tais
aspectos na sua narrativa direciona a uma visão positiva. Vale destacar que a referenciação
aqui se realiza de forma anafórica, isto é, após o desenvolvimento das idéias, ao retomar os
referentes mencionados antes, o autor os referencia colocando-os em novas categorias,
realinhando o que foi dito antes de maneira a levar o leitor do texto a uma determinada
conclusão.
Outro aspecto a ser focado nos textos dos estudantes se refere ao fato de em suas
narrativas estarem presentes variadas remissões aos outros com quem dividem o trabalho na
escola: a professora de classe, a turma de alunos, um aluno, a diretora. Bakhtin (1992)
enfatiza o quanto a constituição de cada enunciado é perpassado pelo outro, pelos muitos
interlocutores com quem interagimos no nosso mundo social. E esses outros também
fornecem réplicas aos estudantes sobre o que eles estão desenvolvendo no estágio, dando-lhes
retornos constantes a respeito de suas atuações, sinalizando sobre o que acham que deveriam
fazer — “você pode desenvolver um trabalho paralelo com as crianças da 1ª série. Trabalhar
mais com leitura e escrita” — e demonstrando suas apreciações a respeito de suas escolhas e
decisões. Por meio dessas réplicas os estudantes vão compreendendo um pouco mais sobre as
funções docentes e vão elaborando e significando para si o que vem a ser ocupar o papel de
professor.
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Finalizando, é importante ressaltar que nos dois trechos transcritos, nos enunciados
proferidos pelos autores dos textos — professores em formação —, chamam atenção as
formas como nomeiam os outros com quem dividem as tarefas do estágio e como a eles se
referem, conforme analisado antes. Tais constatações na sua produção escrita nos possibilitam
acessar sentidos que eles atribuem ao que vem a ser professor ao experimentarem esse papel
em suas inserções nas práticas escolares. Seus dizeres remetem a um início de uma história de
apropriação do trabalho docente.

Considerações finais: a escrita como aliada da prática formativa e como indiciadora dos
sentidos do trabalho docente.
Tendo em vista a proposta do estudo de focalizar, por meio da produção escrita dos
estudantes em formação inicial de professores, os sentidos que têm atribuído ao trabalho
docente, creio que os excertos acima analisados nos trazem algumas pistas sobre essa questão.
Trazem pistas em relação às dificuldades e às inseguranças enfrentadas na experiência
ao mergulharem no cotidiano da escola junto aos alunos e aos professores. Também revela —
através da análise da materialidade escrita de seus textos — os conflitos que os acompanham
na condição de estagiários e na vivência desse não-lugar na instituição escolar. Ao mesmo
tempo, suas narrativas dão visibilidade a deslocamentos e a movimentos que nos indicam a
construção de algum lugar no seio dessas relações entre os sujeitos com quem compartilham o
estágio.
Tomando como base, portanto, a proposta de mergulho no cotidiano das práticas de
ensino na escola, seus relatos apontam que suas experiências junto aos sujeitos com quem se
encontram na sala de aula parecem estar fornecendo possibilidades de aprendizados e de
elaborações a respeito do que vem a ser professor nos dias de hoje, na contemporaneidade
desta primeira década do século XXI.
Acredito, assim, que a produção escrita dos estudantes nos fornece indícios em relação
ao processo de elaboração dos sentidos que atribuem ao trabalho docente. Seus textos
conferem significados que vão sendo construídos sobre o que vem a ser a profissão docente,
assim como tornam visível sua inserção cada vez mais adensada junto aos sujeitos da escola,
dividindo com eles as práticas escolares.
Um último aspecto a ser focado neste artigo se refere à contribuição que a proposta de
se registrar e de se escrever sobre as experiências vividas na escola, de forma a sistematizálas, possibilita que os estudantes se aproximem e se apropriem da condição da docência. A
prática de escrita, nesta perspectiva, assume o papel de instigadora e mobilizadora, dentro da
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formação profissional no âmbito dos cursos de formação inicial de professores, de processos
de atribuição de sentidos sobre a diversidade dos elementos que são constituidores do trabalho
docente.
Neste aspecto a escrita assume a importante função de favorecer um trabalho de
sistematização da experiência vivida que requer do estudante um trabalho de análise profunda,
pois demanda esforços cognitivos, conforme demonstram os estudos de Vygotsky (1991a,
1991b), que podem alavancar e provocar novas reflexões sobre o próprio trabalho
desenvolvido. Por essa razão, acredito que a prática da escrita no contexto de cursos de
formação inicial de professores ocupa um papel fundamental no processo de apropriação das
diversas facetas que compõem o trabalho docente tal como apresentado neste artigo.
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