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RESUMO 

 

CUNHA, Luciana Medeiros da Mediação biográfica: propostas para a formação 
docente. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação – 
PPGEd-UFRN. 2014, p. 133 
 

A dissertação tomou como objeto de estudo a mediação biográfica, entendida como 
o acompanhamento de pessoas em formação que desenvolvem um trabalho 
biográfico sobre suas experiências com a ajuda de um formador (PASSEGGI, 2007, 
2011). A pesquisa foi realizada em um componente curricular do Curso de Formação 
Inicial e Continuada de professores da rede pública de ensino, oferecido pelo 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN/ 
Campus Ipanguaçu), cujo público alvo se caracterizava pela diversidade de 
experiências de formação e profissionais. O objetivo geral é investigar as 
potencialidades dos procedimentos e dispositivos utilizados para mediar a reflexão 
sobre saberes necessários à prática docente, a partir da própria experiência 
(autobiográfica) e da experiência do outro (heterobiográfica). Procurou-se responder 
às seguintes perguntas: como os professores em formação se relacionam com os 
saberes da experiência? Que procedimentos e dispositivos contribuem para a 
formação docente nas três dimensões da mediação biográfica (iniciática, maiêutica, 
hermenêutica)? Como oportunizar a autoformação e a heteroformação? Os 
princípios teóricos e metodológicos da pesquisa inspiram-se nos pressupostos 
epistemológicos de estudos e pesquisas que colocam no centro da investigação e 
da formação a pessoa que se formar e postulam sua capacidade de reflexão e de 
reinvenção de si (FREIRE, 1987, 1996, 2001, 2011; JOSSO, 2008, 2010, 2012; 
DELORY-MONBERGER, 2006, 2008, 2012; CHARLOT, 2000; CATANI, 2001; 
PASSEGGI, 2008; 2010; 2011; 2012).  Foram selecionados entre os participantes do 
Curso, 06 (seis) professores, no exercício da profissão, que participaram 
integralmente dos 7 (sete) encontros do módulo, durante os quais trabalharam sobre 
tópicos de estudos, relativos ao Curso; partilharam narrativas sobre suas 
experiências de formação e desenvolveram uma escuta acompanhada das 
narrativas no grupo. O material empírico está constituído pelas narrativas dos seis 
participantes e por quadros de escutas preenchidos por eles nos momentos de 
socialização das narrativas. As análises se realizaram seguindo três eixos: a) o 
percurso do módulo e os procedimentos de mediação biográfica; b) as relações 
formador/professores nas três dimensões da mediação biográfica; c) o quadro de 
escuta como dispositivo de mediação biográfica. Conclui-se que os procedimentos e 
dispositivos utilizados possibilitaram aprendizagens específicas que se constituem 
como insumos para as práticas de formação inicial e continuada de professores, 
assim como para a formação do formador-pesquisador sobre o trabalho com 
narrativas autobiográficas, possibilitando o coinvestimento dos participantes nos 
processos de autoformação e de heteroformação. 

Palavras-chave: Mediação biográfica. Formação docente. Pesquisa (auto)biográfica 

em educação. 

  



 
 

ABSTRACT 

This work aims at studying the biographical mediation taken as the progress of people in 

formation process who develop a biographical work on their own experiences with the help of 

a former (PASSEGGI, 2006, 2011). The research was carried out on a curricular component 

from Curso de Formação Inicial e Continuada (initial and continuous process of formation of 

teachers) with teachers from public schools developed by Instituto Federal de Educação do 

Rio Grande do Norte (IFRN/ Ipanguaçu). The target audience featured diversity of 

professionals and experiences of formation. The general objective studied the potentials of 

procedures and devices used to mediate the reflection about the necessary knowledge to 

teaching practice based on their own experiences (auto-biographical) and the experience 

from the others (hetero-biographical). The study tried to respond to the following questions: 

how do teachers in formation relate themselves to the knowledge from experience? What 

procedures and devices contribute on the teachers‟ formation on the three different 

dimensions of biographical mediation (initiatory, maieutic, hermeneutics)? How to provide the 

auto-formation and hetero-formation? The theories and methods of this work are based on 

studies and researches that place the person in formation in the center of investigation and 

formation and analyze their reflective, re-inventive and self-re-inventive capacity. (FREIRE, 

1987, 1996, 2001, 2011; JOSSO, 2008, 2010, 2012; DELORY-MONBERGER, 2006, 2008, 

2012; CHARLLOT, 2000; CATANI, 2001; PASSEGGI, 2008; 2010; 2011; 2012).  We 

selected six teachers who participate entirely on the meetings of the program. They 

discussed on the study topics, shared narrations that integrate their formation and the 

themes related to the course. The empirical material is composed by the narrations of the six 

participants and hearing boards done by themselves at the moment of the narration sharing 

process. The analysis followed three steps: a) the path of the program and the procedures of 

biographical mediation; b) the relations former/teacher on the three dimensions of 

biographical mediation; c) the hearing board as a device of biographical mediation. We 

concluded that the procedures and devices used for biographical mediation made possible 

specific learnings that are sources for the practice of initial and continuous teachers‟ 

formation, as well as for the formation of the former-researcher about the work with auto-

biographical narrations. Thus, it allow the co-investment of participants into the process of 

auto-formation and hetero-formation. 

Key-words: Biographical mediation. Teachers‟ formation. (Auto) biographical research in 

Education.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O paradoxo da condição pós-moderna é ter devolvido ao 

indivíduo a tarefa de produzir, em si mesmo, o vínculo 

social que é a extrema diferenciação e a complexidade da 

sociedade parecem ter desfeito. No horizonte dessa mutação, 

a formação, a família e o trabalho não são mais espaços de 

determinações coletivas, são lugares de escolhas e de 

decisões que cabe ao indivíduo investir, para integrá-las 

como componentes de sua existência. 

Christine Delory-Momberger 

 

A ênfase no protagonismo dos indivíduos, na sociedade contemporânea, traz 

consigo o desafio de que cada um se responsabilize pela construção de seu próprio 

percurso pessoal e profissional, em consonância, ou não, com a história coletiva. 

Essa individualização se inscreve numa ampla (r)evolução societal, na qual o 

afrouxamento dos pertencimentos às instituições tradicionais (a família, a classe 

social, os grupos, o trabalho, a escola, a igreja) amplia e diversifica as possibilidades 

de ação do indivíduo mas também põe a nu a condição humana em suas relações 

com o mundo, o poder, os valores, as crenças e consigo mesmo.  

Para Delory-Momberger (2012), assim “liberados”, os indivíduos também 

experimentam o peso que recai sobre eles face às suas margens de (in) decisão e 

de iniciativa, o que pode provocar representações de si como “indivíduos frágeis”, 

navegando em territórios flutuantes. Para a autora (ibidem), na modernidade tardia, 

observam-se processos cada vez mais injuntivos de individualização, permitindo 

falar, de uma sociedade biográfica e evidenciar a condição biográfica dos indivíduos.  



14 

 

Nessa perspectiva, como sugere a autora (2012, p.19), “a biografia como 

processo de construção da existência individual torna-se o centro de produção da 

esfera social”. Daí a imanência da construção reflexiva em torno da própria 

existência, ou seja, da representação que a pessoa tem de sua própria vida. 

Este trabalho de dissertação toma como objeto de estudo a mediação 

biográfica, entendida como o acompanhamento de pessoas em formação que 

desenvolvem um trabalho biográfico sobre suas experiências com a ajuda de um 

formador. Para Passeggi (2007), 

 

O conceito de mediação biográfica inspira-se nos estudos de 
Vygotsky (1989, 1991) sobre a lei geral no desenvolvimento das 
funções psíquicas superiores, as quais se desenvolvem, através de 
uma série de micro transformações, ao longo do tempo e num duplo 
movimento. Um movimento de interação entre pessoas 
(interpsicológico), e um movimento de apropriação interna 
(intrapsicológico). O primeiro corresponderia a um saber-fazer com o 
outro, e o segundo a um saber-fazer sozinho.  

   

E como afirma a autora (ibidem), “pouco se sabe ainda sobre os processos 

mediadores que operam a passagem de um movimento para outro. A mediação 

biográfica pretende se situar na sequência dessa reflexão” e procurar compreender 

as relações que se tecem entre a pessoa que narra e quem o acompanha. Nesse 

sentido, a mediação biográfica preocupa-se com o saber-fazer com o outro, 

(heteroformação), e o saber-fazer sozinho (autoformação). 

A pesquisa se justifica pela necessidade de estudos e pesquisas que visem a 

aprofundar a investigação sobre práticas pedagógicas, cada vez mais frequentes, 

que recorrem às escritas de si como dispositivos de formação inicial e continuada, e 

que se ressentem da ausência de estudos sobre o acompanhamento da pessoa que 

escreve sobre suas experiências de formação e/ou profissionais. Nesse sentido, os 

resultados alcançados servem de insumos para a formação do formador.  

De acordo com Passeggi (2010), as investigações sobre as escritas de si, no 

âmbito da pesquisa (auto)biográfica em educação, se desenvolvem dentro de dois 

eixos, já consagrados, e quatro direcionamentos, em desenvolvimento. O primeiro 

eixo, que se inicia com os trabalhos da Escola de Chicago é o mais tradicional nas 

ciências humanas, ele considera as narrativas autobiográficas como método de 

investigação. O segundo, que surge nos anos 1980, no âmbito da formação 

permanente, (NÓVOA; FINGER, 2010) e focaliza as histórias de vida como 
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dispositivo de (auto)formação. Cada eixo desdobra-se em dois direcionamentos. No 

primeiro eixo, encontram-se como direcionamentos: a) os estudos concernentes à 

constituição e análise de fontes (auto) biográficas; e b) os estudos referentes aos 

diferentes modos de autobiografar. No segundo eixo, as pesquisas focalizam: a) as 

atividades autorreflexivas e suas repercussões para o processo de formação e de 

inserção na vida profissional; e b) a formação de formadores para o 

acompanhamento das escritas de si.  

Ainda segundo a autora (ibidem), a maioria dos trabalhos de pesquisa 

centram-se nos processos metodológicos da investigação com fontes biográficas e 

sobre o uso das escritas de si como prática de formação, investigando suas 

potencialidades como dispositivo reflexivo para o próprio narrador. Observa que no 

Brasil, há poucos trabalhos sobre o estudo das tradições discursivas referentes aos 

processos de biografização, e estudos que se voltem sobre a formação do formador. 

A pesquisa foi desenvolvida no segundo eixo que focaliza o ato de narrar 

como dispositivo de (auto)formação e de seus dois direcionamentos, já que toma 

como objeto de estudo a mediação biográfica, analisa os procedimentos e 

dispositivos utilizados e verifica suas repercussões no processo de 

auto(trans)formação dos professores em formação, preocupada em depreender 

elementos que possam servir de base para a formação do formador.  

Na busca de referências para o estudo dos dispositivos de formação com foco 

na participação do formador, encontramos os estudos de Carrilho (2002) que 

investiga as estratégias interativas do tutor na escrita do memorial de formação e 

ainda da mesma autora (2007), a sua tese sobre a formação do professor formador 

pela experiência. Em sua tese, Mendonça (2013) investiga o ateliê biográfico na 

formação profissional e Gaspar (2014) focaliza o acompanhamento do memorial de 

formação. Destaco nesses trabalhos a busca de respostas para as seguintes 

perguntas: Como ajudar o professor a narrar a sua história? Como ajudá-los a 

aprofundar a reflexão sobre a experiência vivida e seus projetos em devir?  

São questões como essas que têm impulsionado a virada reflexiva e 

autobiográfica no cenário universitário e que podem nos ajudar a aprofundar a 

reflexão sobre os dispositivos de formação. A escrita de si, praticada no interior de 

instituições brasileiras de ensino superior, consolidou-se, portanto, como uma prática 

corrente na formação de professores.  

A proposta e a própria concretização deste trabalho, se situa, portanto, no 
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contexto de uma virada biográfica em Educação, que nas duas últimas décadas vem 

se impondo como área de conhecimento importante nos Programas de Pós-

Graduação em Educação no Brasil, como atestam os estudos de Stephanou (2008) 

e a extensa produção bibliográfica decorrente notadamente dos Congressos 

Internacionais de Pesquisa (Auto) Biográfica no país.  

A investigação conduzida no Mestrado focaliza os processos de biografização 

(escrever sobre a própria vida), e o acompanhamento dessa escrita pelo 

pesquisador-formador. Nesse sentido, investiga as potencialidades dessas escritas 

nas práticas de formação e busca o entendimento de como o professor formador 

acompanha a pessoa que narra. 

O objetivo geral da pesquisa foi investigar as potencialidades de 

procedimentos e dispositivos que utilizamos durante o curso para mediar a reflexão 

sobre saberes necessários à prática docente, a partir da experiência de si 

(autobiográfica) e da experiência do outro (heterobiográfica).  

Do ponto de vista teórico, a pesquisa inspira-se nos pressupostos 

epistemológicos de estudos e pesquisas que colocam no centro da investigação e 

da formação a pessoa que se forma e postulam sua capacidade de reflexão e de 

reinvenção de si. 

Nesse sentido, a investigação tem como principais referências teóricas os 

estudos de Freire (2011) em relação aos saberes necessários à prática educativa 

que coincidem com princípios de atuação, contrapondo-se a uma formação de 

caráter prescritivo. Inspiramo-nos para a análise dos dados, nos estudos de 

Passeggi (2008; 2011) sobre grupos reflexivos e mediação biográfica, mais 

especificamente, sobre o co-investimento do formador e da pessoa em formação.  

Os trabalhos de Cristine Josso (2010) sobre experiência e formação de 

formadores, contribuíram para que situássemos os usos das histórias de vida no 

contexto das atividades educativas de formação continuada e da educação de 

adultos.  Delory-Momberger (2008; 2012) nos ofereceu ideias fundantes no 

concernente as relações entre biografia e educação, a importância da biografização 

no mundo contemporâneo e, sobretudo, no que concerne a heterobiografia e a 

heteroformação.  

Charlot (2000) ajudou na reflexão sobre os sentidos que atribuímos a 

aprender e a ensinar, tendo em vista o caráter epistêmico, identitário e social das 

próprias relações com o saber.  Catani (2000;2001) nos mobilizou a pensar sobre as 
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histórias de vida no âmbito da Didática, evidenciando a necessidade de 

problematizar as questões relativas à formação. Este trabalho foi construído a 

partir do entrecruzamento de percursos formativos. O nosso próprio percurso de 

formação em pesquisa durante as diferentes etapas desta dissertação e a formação 

dos professores que participaram da pesquisa durante um módulo de um curso de 

formação, por nós ministrado. 

A pesquisa foi desenvolvida no Curso FIC - Formação Inicial e Continuada - 

“Exigências Contemporâneas da Educação Escolar”, oferecido pelo Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Ipanguaçu – 

do qual participei como docente e enquanto pedagoga do IFRN. Nesse sentido, o 

módulo “Práticas Pedagógicas‟, que correspondia a um componente curricular do 

Curso FIC, por nós ministrado, oportunizou o exame das potencialidades dos 

procedimentos e dispositivos utilizados para mediar à reflexão sobre saberes 

necessários à prática docente em duas direções:  a partir da própria experiência dos 

participantes, com base em narrativas autobiográficas, e a partir da experiência do 

outro, da escuta de suas narrativas, o que se configura para Delory-Momberger 

(2008) como um processo heterobiográfico, pois a experiência do outro participa 

ativamente de nossas aprendizagens (auto)biográficas.  

A relação entre mediação biográfica e coconstrução de sentidos orientou a 

experiência desenvolvida no referido módulo, uma vez que as decisões relativas ao 

ato de narrar e trabalhar sobre a narrativa não dependem exclusivamente do 

narrador, mas da interação dialógica com o formador e com os colegas no grupo.  

A dissertação está organizada em três partes centrais, além desta Introdução 

e das Considerações Finais.  No primeiro capítulo, seguindo a tradição da pesquisa 

(auto)biográfica e os princípios deontológicos das histórias de vida em formação, 

delineio o meu “caminhar” como pesquisadora na minha própria construção como 

ser reflexivo e crítico, o que oportunizou a discussão sobre a concepção de 

formação que embasou o módulo “Práticas Pedagógicas”, durante o qual concebi e 

desenvolvi a pesquisa para a dissertação de mestrado. 

Ao contar a história de minha formação destaco a sua dimensão singular e 

sua articulação com contextos coletivos. Tomo como referência a concepção de uma 

formação fundamentada na racionalidade reflexiva que se opõe, inegavelmente, à 

racionalidade técnica. A primeira se constrói ao longo da vida, em um percurso 

formativo que não se restringe aos espaços formais de educação, mas abrange 
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todas as situações de aprendizagem que são incontáveis e ocorrem nos mais 

variados contextos desde a família, a escola até o exercício profissional com as suas 

mais diversas modalidades de interação e de formação. 

Ao escrever esse capítulo, situei-me na mesma perspectiva proposta aos 

professores que participaram do módulo já mencionado, assim a minha história 

individual (de pesquisadora) se insere igualmente no contexto da pesquisa (auto) 

biográfica. Procuro então responder às seguintes indagações: Que acontecimentos 

marcaram a minha existência como ser pensante e reflexivo? Se sou pensante e 

reflexiva, como me tornei assim? O que justifica estar fazendo mestrado em 

educação e mais especificamente sobre o uso das narrativas autobiográficas como 

prática de formação de professores reflexivos? 

No segundo capítulo descrevo e analiso o modo como fui concebendo o 

percurso metodológico da pesquisa. Situo o percurso no âmbito da pesquisa 

qualitativa em articulação com a pesquisa (auto) biográfica, delineando os passos 

dados em relação a construção e a operacionalização do módulo “Práticas 

Pedagógicas” para realizar as atividades pedagógicas e a recolha dos dados 

empíricos. Nesse sentido, justifico a opção pela pesquisa (auto)biográfica que se 

caracteriza como uma pesquisa qualitativa, já que, segundo Bogdan e Biklen (1994, 

p. 50) “os investigadores que fazem o uso desse tipo de abordagem estão 

interessados no modo como diferentes pessoas dão sentido às suas vidas”. 

Apresento, em seguida, os procedimentos e dispositivos utilizados no módulo 

“Práticas Pedagógicas”, discutindo a forma como eles foram concebidos, 

estruturados e desenvolvidos durante o curso. Constituem esses procedimentos: a 

sequência didática, que é apresentada com base em um quadro-síntese, no qual se 

encontram os objetivos do pesquisador-formador e a síntese de cada encontro. 

Considerei importante dar a conhecer, previamente, a estruturação didática do 

módulo, para uma melhor compreensão dos movimentos, procedimentos e 

dispositivos que constituem a mediação biográfica.  

Finalmente, apresento os dispositivos de formação utilizados na pesquisa - as 

narrativas autobiográficas e os quadros de escuta. Se o uso desse tipo de narrativa 

tornou-se uma prática corrente nos processos de formação, o trabalho com os 

quadros de escuta apresenta-se aqui como um dispositivo inovador de mediação 

biográfica, uma vez que seu objetivo é potencializar a reflexão e a interpretação da 

experiência, quando ela é contada pelo outro. A escuta orientada da experiência, 
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narrada pelo outro, procura articular a experiência do outro com a própria 

experiência, tomando como foco suas múltiplas dimensões: histórica, social, cultural, 

linguística, econômica e política. O segundo capítulo é pois dedicado à descrição 

dos procedimentos, ao uso dos dispositivos, à constituição das fontes biográficas e 

às primeiras indicações sobre as análises dos dados empíricos. 

No terceiro capítulo, apresento e discuto os três eixos nos quais realizamos 

as análises. O primeiro eixo de análise diz respeito ao percurso do módulo “Práticas 

Pedagógicas” e aos procedimentos de mediação biográfica. Faço uma discussão 

sobre a pertinência dos quatro procedimentos utilizados na sequência didática – 

sensibilização, leitura, trabalho biográfico e socialização - à luz dos movimentos 

apresentados por Josso (2010) como etapas necessárias à aquisição e 

desenvolvimento de aprendizagens específicas: distanciamento, implicação, 

responsabilização e intersubjetividade.  

No segundo eixo, analiso as relações que as pessoas em formação mantêm 

com os saberes e investigo as atribuições-influências do formador no processo 

formativo. Realizo a análise das narrativas autobiográficas, inspirada nos trabalhos 

de Passeggi (2008) sobre a mediação biográfica, mais especificamente, no artigo 

“Mediação Biográfica: Figuras antropológicas do narrador e do formador”, no qual a 

autora teoriza as três dimensões da mediação biográfica – iniciática, maiêutica e 

hermenêutica –, articulando-as com os estudos de Josso (2004) sobre as figuras 

antropológicas do formador e do narrador, e ainda com os estudos de Ricoeur 

(1994) sobre a tríplice mimese - prefiguração, configuração e refiguração. Optei por 

utilizar as figuras antropológicas para simbolizar a transmutação do formador nessas 

figuras com vistas aos processos de evocação, reflexão e interpretação  vivenciados 

pelo narrador.  

Em síntese, ao tomar como objeto de estudo a mediação biográfica, propus e 

analisei aqui procedimentos e dispositivos pedagógicos objetivando discutir as 

atribuições do formador nos processos desencadeadores da reflexão crítica sobre as 

experiências no processo de formação. As análises de tais procedimentos e dos 

quadros de escuta realizadas em articulação com as narrativas autobiográficas 

permitem concluir, embora provisoriamente, que o trabalho reflexivo sobre a própria 

experiência e a experiência do outro potencializa, no grupo, a capacidade de 

reflexão e de interpretação sobre as aprendizagens que se realizam ao longo da 

vida a partir de aproximações, coordenação de pontos de vista e distanciamentos. 
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Nesse sentido, o quadro de escuta permitiu constatar como sugere Delory-

Momberger (2008. p. 62), que “a narrativa do outro é assim um dos lugares onde 

experimentamos nossa própria construção biográfica”. 
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2  DA REFLEXÃO (AUTO)BIOGRÁFICA À AUTO(TRANS)FORMAÇÃO DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que a minha 

passagem pelo mundo não é predeterminada, 

preestabelecida. Que o meu “destino” não é um dado, mas 

algo que precisa ser feito e de cuja responsabilidade não 

posso me eximir. Gosto de ser gente porque a história em 

que me faço com os outros e de cuja feitura como parte é um 

tempo de possibilidades, e não de determinismo. Daí que 

insista tanto na problematização do futuro e recuse sua 

inexorabilidade.  

Paulo Freire 

 

2.1 No começo, uma história 

 

É indispensável reconstituir a rede de acontecimentos que ocorre em 

passagens interiores e exteriores que marcaram a nossa vida enquanto seres 

pensantes e reflexivos, pois essa reconstituição nos remete a experiências que 

permitem articular nossas temporalidades - o passado, o presente e futuro - e 

melhor situar a nossa própria história em contextos coletivos e compreender os 

caminhos percorridos e o que nos resta a percorrer, com suas veredas, atalhos e 

trechos largos e outros por fazer. 

O meu nascimento, no início da década de oitenta, trouxe para aquele casal 

de nordestinos que, depois do matrimônio, passou a viver na capital paulista, a 
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esperança de que eu tivesse um futuro melhor que o deles.  Homem e mulher, 

jovens e trabalhadores, acreditavam que, por não terem estudado o suficiente, 

tiveram como alternativa profissional o comércio ambulante em feiras.  Desejaram e 

lutaram por um “destino” diferente para a sua única filha, pois acreditavam que a 

pequena, com o apoio deles, poderia construir uma história diferente. 

Bem pequena, já vivia como feirante e, em uma caixa de maçãs, adoçava o 

cotidiano dos meus pais que se orgulhavam pelo fato de, com pouco mais de um 

ano, eu apresentar desenvoltura ao imitá-los nas vendas: – “Hoje baixou. Só paga 

200!”. O desenvolvimento precoce da linguagem, o reconhecimento de cada lugar 

em que vendiam nas feiras – “Está bem pertinho!” “Chegamos!” – e a capacidade de 

identificar as imagens dos animais do Chocolate Surpresa1 faziam de mim a 

promessa de um futuro diferente. 

Minha família passava por dificuldades em São Paulo/SP, mas elas só foram 

percebidas por mim na idade adulta. A alegria e o bom humor de minha mãe faziam 

tudo parecer lindo e incrível: a caixa de maçãs, a casinha de dois cômodos, a 

viagem de oito dias em uma perua de São Paulo até a cidade de Santana do 

Matos/RN. Sempre me diverti ao compartilhar com ela o orgulho de ter vivenciado 

com meus pais essas aventuras.  

O amor demonstrado por minha mãe em cada ação, em cada palavra, era 

sempre acompanhado do orgulho de ter uma filha que aprendia “com facilidade” – 

assim ela dizia. Esses vínculos de afeto contribuíram para a construção da minha 

autoestima e segurança, que sempre foram preponderantes em meu 

desenvolvimento ao longo de minha vida. Meus pais alimentavam a crença de que a 

maneira como nos relacionamos e nos “posicionamos” na vida dependia de 

características individuais e de um “destino”, que se definiam pelo empreendimento 

de esforços pessoais, o que envolvia, no meu caso, a capacidade de aprender pelos 

diversos estímulos do cotidiano, vivenciados nos ambientes de trabalho de meus 

pais. 

Posso quase visualizar, à força de ouvir minha mãe repetir no decorrer da 

minha vida, a pequena narrativa do dia em que ela percebeu que eu sabia o nome 

de todos os animais dos encartes do chocolate surpresa. Naquele momento 

charneira de nossas vidas, ela havia pensado com seus botões: “Essa eu posso 

                                                            
1
O Chocolate Surpresa foi comercializado na década de 1980 e era acompanhado de encartes com 

imagens e síntese de informações a respeito de animais. 
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explorar! ”. E assim o fez. Depois de se estabelecerem, novamente, no Rio Grande 

do Norte, ela organizou uma rotina de estudos repleta de desafios e de ludicidade. 

Estudava embaixo de sua rede. Escrevia palavras difíceis e resolvia os considerados 

grandes cálculos. Eu vendia leite com ela e a ajudava a converter a moeda (foram 

tantas que já não lembro o nome) cada vez que se tornava necessário. 

Uma das situações que considero marcantes no que se refere à 

aprendizagem foi o momento em que, tendo aprendido a ler e escrever, por volta 

dos meus cinco anos, pedi a ela para escrever no chão. A minha mãe colocou um 

giz em minha mão e disse: “Você pode escrever, mas terá que encher a cozinha de 

palavras diferentes. Sem repetir!”. Na minha adolescência, fazia com que eu 

memorizasse os conteúdos de várias páginas dos livros de História e Geografia. 

Essa atitude persistente de leitura garantia notas boas, embora não garantisse, 

necessariamente, a compreensão do que aprendia de cor. Mas, com certeza, esses 

exercícios foram essenciais para o desenvolvimento da leitura, compreensão e 

produção oral e escrita de textos.  

Quando me recordo da infância, lembro das fichas que preenchia na escola 

de Educação Infantil, das músicas que cantava com as professoras (tias) e com os 

colegas. Nunca esqueci os momentos em que minha mãe me ensinou a amarrar o 

cadarço de meus tênis, a estudar a tabuada, memorizar as orações, lidar com o 

dinheiro, assistir programas de televisão. Mas, lembro especialmente de como me 

ensinou a lecionar. 

Por ser filha única, tinha a atenção exclusiva da minha mãe. Ela fazia tudo por 

mim e detestava a ideia de pensar nas dificuldades que eu poderia passar sozinha. 

Por essa razão, estava sempre atenta para fazer um verdadeiro treinamento, no 

momento em que percebia que era tempo de eu desenvolver alguma habilidade. 

Lembro-me quando ela descobriu que havia passado do tempo de eu aprender a 

amarrar os cadarços dos meus tênis! Conseguiu um pedaço de cordão, mostrou-me 

os movimentos e me fez treinar, por horas a fio, até não sentir mais dificuldades de 

calçar ou arrumar os meus próprios tênis. 

Certa vez, cismou de que eu não sabia dançar. Então, chamou uma amiga e 

a filha adolescente para me ensinar. Logo fizemos um par: a menina dava as 

orientações e eu, com oito anos, curtia a dinâmica de aprendizagem dos ritmos e 

gestos da dança. Penso que deu certo, pois pude prosseguir sozinha como cover da 

Xuxa. Por volta dos treze anos, ela quis pôr à prova todos os ensinamentos que me 
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dava com relação à importância de ser corajosa, e não se tornar refém de qualquer 

ameaça. Naquele dia, incentivou-me a matar um rato que apareceu em nossa casa. 

Como não demonstrar a ela que era de fato corajosa, não sei como consegui, mas 

pude “dar cabo do bicho”.  

Talvez, por me interessar pelas aprendizagens informais, tenho a nítida 

certeza de que todos os momentos marcantes da minha história são momentos de 

aprendizagem. Nada ocorria sem ter um motivo, uma razão, um objetivo. Na minha 

casa, havia um acervo considerável de livros didáticos, pois minha mãe, na década 

de noventa, começou a oferecer aulas de reforço escolar em nossa casa. Eu lia 

todos os livros. E quando cansava de ler, cantarolava. Foi assim que conheci 

Vinícius de Moraes, Ruth Rocha e Mário Quintana. Brincava sozinha, criava 

personagens, inventava as mais diversas histórias. Tudo era aprendizagem e seguia 

sempre aprendendo. 

Houve uma época em que era “apaixonada” pelos programas de televisão e a 

minha mãe deixava que eu visse todos eles, sem censura, mas me alertava quanto 

à existência de situações da realidade e da importância de reservar curiosidades e 

comentários para o contexto familiar. Dialogávamos sempre e cada vez mais e 

melhor. Eu me sentia feliz pela confiança que ela tinha em relação a mim. Eu a 

amava e via o quanto ficava feliz por eu aprender e corresponder às suas 

expectativas. Então seguia aprendendo, para ver a minha mãe feliz e cultivava esse 

estado de alerta em relação à aprendizagem: O quê? Como? Por quê? Aprendi a 

gostar de aprender, e a amar o entendimento das coisas 

Hoje percebo que o caminho percorrido desde a infância, guiada pelo 

estímulo à aprendizagem, oportunizou o desenvolvimento de minha capacidade para 

a reflexão. Penso que sempre estive atenta às possibilidades de aprendizagem e 

chegava a registrá-las em cadernos, diários e até mesmo em planos de aula. 

Aos nove anos, ajudava a minha mãe com as aulas de reforço. Não lembro de 

que isso tenha sido uma escolha minha, nem tão pouco recordo de ter resistido, nem 

visto essa tarefa como obrigação. O fato é que duas horas do meu dia, desde os 

nove anos, eram dedicadas à alfabetização de crianças. E o sentimento que guardo 

dessas “aulas” é de grande prazer. 

Aos treze anos fui “promovida”. Cursava o último ano do Ensino Fundamental, 

justamente o período escolar em que minha mãe havia parado de estudar. E ela 

decidiu que chegara para mim o momento de assumir a minha própria turma. Para 
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ela, eu já a havia superado. Por isso era capaz de trabalhar com as crianças de 

terceira e quarta série (hoje quarto e quinto ano). 

Esse momento foi, definitivamente, o momento de me centrar na 

aprendizagem do outro. Pensando em fazer aquelas crianças aprenderem, voltava-

me para a maneira como eu aprendia e, então, me fazia entender e o outro se 

desenvolver. Esse trabalho me colocou no mesmo patamar que minha mãe e logo já 

era reconhecida na cidade como uma excelente profissional: uma menina 

professora! 

A minha mãe preocupava-se com os comentários de uma irmã dela que 

insinuava que aquele tipo de responsabilidade poderia me fazer mal, ocasionando 

algum tipo de restrição enquanto adolescente. Então ela me dizia: “Minha filha, 

mamãe não está te explorando. Está ensinando você a ganhar dinheiro. Se um dia 

mamãe morrer, saberá o que fazer!”.  

Sentia-me feliz por aprender e por alegrar a minha mãe, em seguida, passei a 

me sentir feliz por ajudar outras pessoas a aprender. Esforçava-me para tornar os 

momentos agradáveis e produtivos, ou seja, para tornar os momentos lúdicos, 

desafiadores e repletos de aprendizagem, assim como a minha mãe me ensinara a 

aprender. 

Mais tarde, a graduação em Pedagogia e a inserção na pesquisa como aluna 

bolsista de iniciação científica, articuladas ao exercício docente no Ensino 

Fundamental, me permitiram melhor refletir e atribuir sentidos positivos aos cuidados 

e orientações maternas, acerca da aprendizagem e do ingresso na docência.  A 

relação peculiar com a aprendizagem (a minha e a de meus alunos) possibilitou uma 

postura acadêmica que me ofereceu a possibilidade de me destacar pela 

desenvoltura e segurança nos momentos de apresentação de seminários, assim 

como desenvolver a atenção consciente no que se refere à articulação/integração 

teoria-prática.  

O sonho de ingressar na Pós-Graduação nasceu na graduação quando a 

Professora Conceição Passeggi, sem saber quem eu era, escreveu ao ler um 

trabalho desenvolvido na disciplina Fundamentos Psicológicos II: “Espero encontrá-

la no mestrado”. Ela não sabia, mas eu já havia passado na seleção para ser 

orientada por ela enquanto bolsista de iniciação científica. Nesse período, comecei a 

pesquisar o trabalho biográfico através da análise dos memoriais de formação 

elaborados por professores que concluíam o curso de Pedagogia no Instituto 
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Kennedy. 

O ingresso no IFRN – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte – oportunizou, por sua vez, reflexões acerca das minhas 

atribuições enquanto pedagoga de uma instituição focada na Educação Profissional. 

Novamente, voltei-me para o trabalho biográfico. Como me constituí pedagoga do 

IFRN? Como promover a formação de professores de diferentes áreas?  

As relações que estabeleci e ainda estabeleço com os saberes e com a 

própria aprendizagem foram determinantes para o trabalho que me propus a 

desenvolver enquanto pesquisadora e estudante da Pós-Graduação em Educação. 

Os saberes que eu constituí, e continuo constituindo, ao longo da vida, designam 

uma concepção de educação e de formação, um modo particular de me relacionar 

com os saberes e com a minha própria atuação como estudante e como formadora. 

Esses elementos integram-se a um trabalho de pesquisa cujo objeto de estudo é a 

mediação biográfica e, por conseguinte, a formação de professores embasada nos 

processos de trabalho biográfico, ou seja, nas narrativas autobiográficas. 

 

2.2 Da relação com o saber à concepção de formação 

 

Ainda com o objetivo de contextualizar as minhas experiências individuais 

com as opções de pesquisa, destaco a importância e os múltiplos significados 

construídos ao longo da elaboração, concretização e análise do módulo “Práticas 

Pedagógicas”. Trata-se de sentidos que a partir das relações com os saberes, me 

integralizam enquanto pessoa, profissional e pesquisadora. 

Este trabalho de pesquisa discute uma proposta metodológica de formação, 

apresentando dispositivos e procedimentos de mediação biográfica utilizados e/ou 

construídos a partir da necessidade de desencadear processos formativos que se 

contrapõem à formação de caráter prescritivo. Assim, esta proposta metodológica 

centra-se na pesquisa e educação continuada através dos processos que envolvem 

o trabalho biográfico frente a necessidades de uma sociedade constituída por 

impermanências. 

Segundo Charlot (2000), os saberes podem ser figurados de diferentes 

maneiras como é o caso dos conteúdos, do uso de materiais, da realização de 

atividades e das formas de se relacionar com eles. Nesse sentido, problematizo as 

relações com os saberes evidenciando aqueles que podem ser figurados ao longo 
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da existência, mais especificamente, no decorrer do processo de planejamento e 

concretização da pesquisa, evidenciando o caráter epistêmico, identitário e social 

das próprias relações com eles. 

A relação epistêmica com o saber refere-se tanto à passagem de um estado 

de não-posse para o de posse, não-domínio para o domínio de atividades/situações 

quanto à apropriação de um objeto concreto, anteriormente virtual. Trata-se da 

objetivação do saber através de sua nomeação, pois o objeto toma forma através da 

linguagem, preferencialmente escrita, na qual se torna independente do sujeito. A 

proposta metodológica de formação continuada, embasada nas narrativas 

autobiográficas e submetida à seleção para o ingresso no Curso de Mestrado em 

Educação, transforma-se em saber na constituição/elaboração e desenvolvimento 

do módulo “Práticas Pedagógicas” que torna o virtual em algo concreto, e por essa 

razão independente da pessoa que a apresentou.  

Na relação identitária com o saber, entende-se que “[...] aprender faz sentido 

por referência à história do sujeito, às suas expectativas, às suas referências, à sua 

concepção de vida, às suas relações com os outros, à imagem que tem de si e que 

quer dar de si aos outros” (CHARLOT, 2000, p. 72).  

A relação identitária com as escritas de si também embasou a construção dos 

saberes inerentes à abordagem (auto)biográfica e à formação de professores 

desencadeada através deste trabalho de pesquisa, o que se pode verificar pela 

observância da instituição na qual trabalho e exerço a função de pedagoga e, por 

conseguinte, assumo a função de formadora de professores em serviço;  pelo fato de 

ter sido inserida na profissão docente desde a infância; pelo sonho de verticalizar a 

carreira acadêmica; e, finalmente, pelo comprometimento ideológico com a 

transformação social que se corporifica por essa proposta metodológica de formação.  

A relação social com o saber pode e deve ser observada de maneira 

integrada às relações epistêmica e identitária, pois diz respeito à história social da 

pessoa. Nesse caso, a maneira como me apropriei do processo de ensino e 

aprendizagem, o meu processo de aquisição e desenvolvimento da leitura e da 

escrita, a minha própria concepção de formação, o estudo sobre os memoriais de 

formação durante a graduação, o prazer em escrever na infância e a necessidade de 

registrar a vida em diários, de contar histórias e de registrar aulas e seus 

desdobramentos na adolescência estão imbricadas na relação que estabeleço com 

os saberes existentes e com aqueles que, nesse trabalho, me proponho a construir. 
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Considerando as filiações históricas dos usos das escritas de si, situo esse 

trabalho no horizonte das práticas de formação, evidenciando a aproximação entre o 

biográfico e o educativo. A articulação inerente à biografia e à educação envolve 

uma revolução na concepção de formação que se origina na noção de formação 

continuada. Entretanto, trata-se de uma formação que não se restringe a “tempos” 

nem a “espaços”, envolvendo os mais variados mundos sociais e uma relação 

dialética entre passado, presente e futuro. 

A instabilidade relativa aos percursos familiares, escolares e profissionais, 

entre outros, na sociedade contemporânea e, em consequência, o deslocamento e, 

até mesmo, a mutação frequente dos pontos de referência que contribuem para a 

construção do sentido dos processos de educação ao longo da vida fazem vir à tona 

a necessidade de educar na perspectiva de aprender conscientemente em 

articulação com o devir, ou seja, de formar no horizonte biográfico. 

 

Nas formas de economia que emergem a partir dos anos 1980, 
vinculadas ao mesmo tempo à mundialização da produção e do 
mercado e à revolução da informática, desenvolve-se uma 
concepção de formação que toma como ponto de partida os próprios 
indivíduos e tem por objetivo ensiná-los a reconhecer melhor suas 
competências e construir, com elas, percursos de formação 
personalizados, apropriados ao desenvolvimento de aptidões, ao 
mesmo tempo profissionais e pessoais, exigidas pela nova 
produtividade (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 87 e 88). 

 

Atualmente, as discussões que dizem respeito à formação docente recaem 

sobre a necessidade de formação continuada e o distanciamento observado entre as 

ideias (teoria) e as realizações no âmbito pedagógico (prática). Historicamente, as 

pressões sociais consolidam práticas ausentes de reflexões, o que coincide com 

atividades escolares norteadas por procedimentos dos quais se desconhecem os 

princípios. 

Pensando na figuração dos saberes, é importante refletir sobre o que se 

caracteriza como saber (produto) e a maneira como nos apropriamos dele 

(processo). Trata-se de compreender a existência de diferentes saberes (variam em 

sua natureza e funcionalidade), identificando aqueles que são explicitados como 

objetivos da formação e aqueles que são próprios do convívio familiar, por exemplo, 

e, por isso, são considerados particularizados.  

Os saberes codificados, ou seja, aqueles “eleitos” como necessários à 
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sociedade como um todo e que devem ser trabalhados nas instituições de formação 

podem privilegiar a execução de tarefas e/ou a aprendizagem em si, daí a relevância 

de investigar e acompanhar a maneira como as pessoas, em situação de formação, 

se relacionam com os saberes. Nesse sentido, destacamos a existência de uma 

relação intrínseca entre educação e biografia, pois o sujeito se constitui como ser 

social mediante aquilo que é considerado saber, a maneira como os saberes são 

abordados e, principalmente, como são apreendidos e o sentido que lhes são 

atribuídos pelos próprios aprendentes.  

A formação docente na perspectiva de Paulo Freire e da formação 

operacionalizada pelas narrativas autobiográficas exigem a discussão e a 

compreensão dos movimentos inerentes à construção de saberes. Assim, partimos 

da ideia de que existem saberes exigidos pela própria prática e deles podem 

decorrer, ou não, reflexão crítica. Vejamos exemplos de saberes dessa natureza no 

que Paulo Freire escreve a respeito da prática de cozinhar e de velejar. 

 

[...] O ato de cozinhar, por exemplo, supõe alguns saberes 
concernentes ao uso do fogão, como acendê-lo, como equilibrar para 
mais, para menos, a chama, como lidar com certos riscos [...]. A 
prática de velejar coloca a necessidade de saberes fundantes como 
o do domínio do barco, das partes que o compõem, de sua força, de 
sua direção, os ventos e as velas [...] (FREIRE, 2011, p. 24). 

 

Ao discutir e sistematizar alguns saberes considerados fundamentais à prática 

educativo-crítica ou progressista dos docentes, Freire (2011) explicita a necessidade 

de o professor ter uma formação embasada na construção produtiva de saberes, o 

que identificamos como uma concepção de formação docente fundamentada na 

racionalidade reflexiva. 

Os saberes que se apresentam como “acabados”, ou seja, que não são 

passíveis de transformação mediante a uma nova realidade e/ou descoberta, 

atendendo a imposição ou a padronização fundamentam-se na racionalidade 

técnica. Esses saberes podem ser comparados a um pacote tecnológico, com 

ênfase em técnicas e procedimentos, a ser aplicado em qualquer sala de aula. 

De acordo com Delory-Momberger (2008), a relação com o saber pode ser 

incorporada conforme dois registros principais: a) o registro identitário “[...] que 

inscreve a relação com o saber na história do sujeito e nas representações que ele 

tem dele mesmo” (DELORY-MOMBERGER, 2008. p. 124); b) o registro epistêmico 
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que “[...] define a relação que o indivíduo mantém com o aprender e com o saber, 

conforme as respostas que ele dá às questões referentes à sua natureza e sua 

significação intrínseca” (DELORY-MOMBERGER, 2008. p. 124).  

Para que possamos compreender a existência de diferentes relações com o 

saber, situamos diferentes concepções de formação a partir dos “ideais-típicas” 

construídas, segundo Delory-Momberger (2008), em entrevistas realizadas com 

alunos de diferentes escolas da região parisiense. Trata-se da caracterização do 

aluno de acordo com a maneira como se relaciona com a aprendizagem. A autora 

toma como foco os alunos e o nosso propósito, mediante suas análises, é de 

caracterizar as concepções de formação e as relações dos professores, enquanto 

sujeitos de formação, com o saber.  

As concepções de formação vinculadas à instrução no sentido educativo, 

religioso e social que vislumbram um determinado tipo de comportamento se 

justificam pelo bem estar individual e social. Embora a justificativa possa representar 

a preocupação com a coletividade, opõem-se à racionalidade reflexiva à medida que 

lidam com o saber enquanto conjunto de “verdades”.  

Fazendo um paralelo com o ideal-tipo de aluno, podemos afirmar que essa 

perspectiva de formação pode corresponder a um conjunto de prescrições que se 

encontram ancoradas em uma ordem preestabelecida. Nesse sentido, o sujeito em 

formação deve ouvir, apreender e seguir determinações de acordo com situações 

específicas. Esse ideal-tipo centra-se nas tarefas. 

Nas concepções de formação embasadas na experiência que podem 

oportunizar a vivência intelectual, sensorial e emocional do conhecimento, bem 

como o desenvolvimento natural de quem aprende, não há a imposição de 

comportamentos, mas a viabilização da construção dos conhecimentos – os saberes 

apresentam mobilidade e possibilidade de transformação mediante a realidade e as 

necessidades dos envolvidos. 

O ideal-tipo de aluno oriundo dessa concepção de formação diz respeito à 

participação efetiva do sujeito na compreensão dos saberes que, nessa perspectiva, 

não se restringe ao espaço formal de educação. A instituição de formação refere-se 

ao lugar no qual se aprende a refletir e a compreender os saberes objetivados, tendo 

em vista tomada de decisões (não determinadas) em situações diversas 

(indefinidas). 

As concepções de formação que associam vida e sociedade fundamentam-se 
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na problematização dos homens em suas relações com o mundo e vão além do 

conteúdo, das técnicas específicas e da própria experiência de quem aprende. 

Estendem-se à compreensão e à transformação da sociedade numa perspectiva 

libertadora que exige conscientização e comprometimento ideológico. 

Sendo assim, o ideal-tipo de aluno motivado pela formação embasada nessas 

concepções corresponde à fusão daquele que integra os conteúdos objetivados na 

escola à vida com o ideal-tipo que considera os saberes como construções 

intelectuais fundamentadas em si mesmas. Ambos os ideais-tipo vinculados à 

apropriação de saberes. 

É importante explicitar que os ideais-tipo de aluno não dão conta dos 

percursos particulares dos sujeitos que, tendo uma dimensão singular-plural, 

relacionam-se com o saber de maneira única. Dessa forma, não desejamos 

estabelecer perfis para as pessoas em situação da formação, mas elucidar a 

importância da relação que mantêm com o saber, pois “os modos e os registros da 

relação com o saber [...] e as representações da escola, do currículo que o 

acompanham envolvem e distinguem, de fato, modos diferenciados de relação 

consigo mesmo e de biografização” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 127). 

Concluímos que as concepções de formação que estão relacionadas a 

conhecimentos instrucionais que devem ser operacionalizados sem 

questionamentos são fundamentadas na racionalidade técnica.  Já as concepções 

que teorizam a formação a partir da experiência, porém numa perspectiva mais 

restrita, uma vez que se remetem à construção de conhecimentos de ordem 

científica (conteúdo programático da escola), podem ser consideradas uma fase de 

transição entre a racionalidade técnica e a racionalidade reflexiva.  

As concepções de formação fundamentadas na racionalidade reflexiva 

consideram a realidade, embasam-se em experiências e na construção produtiva de 

saberes através da integração teoria-prática, reforçando a capacidade crítica do 

formador e da pessoa em formação, educando com vistas à construção de uma 

sociedade mais justa. 

 

2.3 Formação docente: reflexão e auto(trans)formação 

 

Todas as formulações para o desafio enfrentado pelas pessoas, sobretudo os 

adultos em formação, diante da pressão social de personalizar seu percurso 



32 

 

profissional, requerem a impressão de uma marca pessoal naquilo que se faz na 

profissão e com a profissão. Essa necessidade é também decorrente de atitudes 

coletivas, mercantis, que se imprimem em nossos desejos mais sutis e cotidianos: 

personalizar os ambientes onde vivemos, customizar as roupas que vestimos, 

marcar com um estilo só nosso tudo o que fazemos ou temos. Diante de tamanha 

pressão, as pessoas em formação querem saber como fazer para ter êxito na 

profissão. E as instituições formadoras são desafiadas a dar conta desses novos 

modos de construir percursos de vida profissional, personalizados, como uma 

exigência da sociedade biográfica, num inquietante mundo líquido. 

No universo da Educação e mais precisamente de formação de professores, 

parece-nos iminente uma necessária modificação do ponto de vista didático-

pedagógico que ajude o professor a pensar e a viver essas impermanências que se 

tornam ameaçadoras quando não reconhecidas como tais. Daí a necessidade de 

desenvolver sua capacidade para se mover nesses ambientes líquidos enquanto 

agente social. Não é, pois, surpreendente que a reflexão autobiográfica torne-se 

uma prática que se apresenta como uma via rica de potencialidades a ser explorada 

institucionalmente. 

A concepção de formação presente na proposta metodológica que 

apresentamos nesta pesquisa fundamenta-se na racionalidade reflexiva e, por 

conseguinte, na construção produtiva de saberes, na integração teoria-prática e na 

luta pela igualdade de oportunidades.  

Entendemos que o docente, para desenvolver-se enquanto profissional 

reflexivo, cultivando a criticidade dos seus alunos e intervindo de forma consciente 

na sociedade, deve construir saberes acadêmicos e profissionais mediante a 

articulação com a sua história de vida. Segundo Catani, “[...] o prazer de narrar-se 

favorece a constituição da memória pessoal e coletiva inserindo o indivíduo nas 

histórias e permitindo-lhe, a partir destas tentativas, compreender e atuar” 

(CATANI, 2001, p. 28). 

Entre os saberes apresentados por Paulo Freire na obra Pedagogia da 

Autonomia, destacamos, inicialmente, pesquisa, respeito aos saberes do 

educando, reflexão crítica sobre a prática e reconhecer que a educação é 

ideológica. Podemos perceber que os saberes destacados por Freire não têm 

caráter instrucional, desenvolvendo-se enquanto princípios de atuação docente e 

como desencadeadores da construção produtiva de saberes por parte dos 
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educadores e dos educandos.  

A formação pelas histórias de vida diz respeito ao reconhecimento tanto dos 

saberes formais e externos quanto dos saberes subjetivos e não formalizados, todos 

utilizados nas experiências, nas relações sociais e na atividade profissional do 

sujeito. Trata-se da identificação e do respeito aos diferentes saberes, tendo em 

vista a enunciação do sujeito na direção de um projeto, o que pode corresponder a 

ideais políticos e ideológicos que marcam um projeto de vida. 

Considerando as narrativas autobiográficas como desencadeadoras de 

processos de conhecimento balizados pela reflexão, apontamos para a possibilidade 

de intervenção “[...] na formação do sujeito de maneira mais criativa, conseguindo, 

assim, um melhor conhecimento dos seus recursos e objetivos” (JOSSO, 2010, 

p.38). Poderemos recorrer tanto a recursos teóricos quanto metodológicos 

apresentados pelo professor, bem como aos seus interesses de conhecimento, o 

que poderá ocasionar reinvenções e, por conseguinte, a auto(trans)formação 

docente. 

Nessa perspectiva, assinalamos saberes como consciência de 

inacabamento, respeito à autonomia e apreensão da realidade do educando 

(FREIRE, 2011) como fundamentados na racionalidade reflexiva, orientando a 

criação e a recriação de conhecimentos. A exigência desses saberes à prática 

docente pode justificar o uso das narrativas autobiográficas como proposta 

metodológica de formação uma vez que ensinar não é transferir conhecimento, mas 

um “movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer” (FREIRE, 

2011, p. 39) 

A construção das narrativas autobiográficas denota inacabamento à medida 

que problematiza tempos e espaços transitoriamente, recompondo-se a cada vez 

que é enunciada. Os saberes “não-sabidos”, ou seja, que ainda não foram 

reconhecidos e são oriundos das experiências dependem de um trabalho de reflexão 

e são fundamentais para a construção produtiva de saberes, que subsidiarão tanto a 

apreensão da realidade quanto o respeito à autonomia, intrínsecos à elaboração de 

conhecimentos. 

Paulo Freire (2011) defende a necessidade de refletir sobre a prática com a 

finalidade de compreendê-la e transformá-la. Ao elucidar saberes como 

compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, bom-

senso, comprometimento e disponibilidade para o diálogo, faz vir à tona a vida 
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das pessoas envolvidas (educador e educando) em uma dimensão singular-plural, 

ou seja, cada indivíduo é considerado em suas particularidades e em suas relações 

com o outro e com o mundo. 

Mas, como compreender as relações que estabelecemos com o outro, com o 

mundo e com o próprio conhecimento? Paulo Freire afirma que é necessário pensar 

sobre o fazer para compreendê-lo e transformá-lo. Nós testificamos a imanência de 

pensar sobre o viver, ou seja, sobre a nossa própria história de vida. Narrando, 

refletimos e nos inserimos em processos de busca que, embasados em processos 

de tomada de consciência, nos encaminham para a intervenção no mundo a partir 

da nossa atuação enquanto pessoa que vai além da atuação profissional.  

A narrativa autobiográfica corresponde a um dispositivo pedagógico, 

apresentando uma dimensão auto(trans)formadora e, como propulsora de reflexão, 

oportuniza a valorização da experiência, a problematização do conceito de formação 

e privilegia a autonomia do sujeito no concernente aos procedimentos de sua 

formação e a definição de suas próprias necessidades.  

 

Na discussão contemporânea sobre Educação de professores a 
possibilidade e mesmo a necessidade de produzir conhecimentos 
que levem em conta as experiências dos professores (ou como 
querem alguns as vozes dos professores) e as múltiplas dimensões 
do trabalho docente, na relação que o professor estabelece com o 
conhecimento, com os alunos e com a realidade social da qual 
participa, tem sido insistentemente assinaladas (Goodson, 1994; 
Nóvoa, 1991,1992-A e 1992-B). Os estudos têm acentuado, de modo 
marcante, a urgência de se formar professores capazes de refletir 
sobre as próprias práticas a partir de atitudes e projetos que 
investiguem a sua própria realidade. Em muitas das formulações que 
defendem a diretriz investigação-reflexão, é sublinhada a 
necessidade do enraizamento pessoal nos processos de formação e 
transformação dos profissionais (CATANI, 2001, p. 63, grifo do 
autor). 

 

Uma formação fundamentada nas narrativas autobiográficas contribuirá para 

a auto(trans)formação dos docentes, pois, mediante a vivência do diálogo 

permanente entre a sua singularidade (aquilo que lhe é particular) e a sua 

pluralidade (inerente ao grupo/comunidade a qual pertence), ocasiona o 

comprometimento e a atenção consciente dos envolvidos em prol de conjecturas 

(processos de buscas) que se desdobram em projetos de vida pessoal e 

profissional. Trata-se da construção de percursos. 

A narrativa é o primeiro movimento realizado na construção de uma história 
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de vida, requerendo reflexão e análise. É na linguagem que história e sujeito são 

constituídos e, este, de acordo com a representação dada às experiências, inscreve-

se em projetos que deverão envolver o sujeito, agora autor de sua própria história, 

numa dinâmica de intencionalidade. 

Retomando os saberes necessários à prática educativa, segundo Paulo 

Freire, destacamos a autonomia, a liberdade e a tomada consciente de 

decisões. Caracterizando-se como um ser consciente de seu inacabamento, o 

docente pode e deve construir percursos que o levem a ser a pessoa e/ou o 

profissional que decidiu ser, assumindo escolhas que se concretizam na mobilização 

e na transformação de saberes e, por conseguinte, na intervenção na sociedade. 

Trata-se de o professor perceber suas necessidades e desejos, exercitando 

sua liberdade e autonomia à medida que decide quanto a sua formação e atuação 

profissional. A partir do momento em que conta a sua história, seja em um âmbito 

mais restrito (exercício docente) ou mais amplo (ao longo da vida) reflete sobre o 

seu percurso formativo e profissional, compreendendo-o e construindo, de maneira 

consciente, novos percursos, novos projetos de vida. 

Compreendemos a formação em seu caráter de busca, não a limitando ao 

caráter instrucional. Nesse sentido, as narrativas autobiográficas, enquanto proposta 

metodológica de formação, possibilitam a mobilização do sujeito para a construção 

de conhecimentos a partir do desenvolvimento e exercício de habilidades 

intelectuais e (inter/intra) subjetivas que o auxiliarão numa aprendizagem 

permanente. 

Os professores envolvidos em uma formação a partir das narrativas 

autobiográficas, ou seja, a partir da reflexão e análise do seu percurso de formação, 

tendo em vista aquilo que consideram significativo em suas experiências de vida 

(passado e presente) e o que pretendem viver/aprender a partir de então (futuro), ou 

seja, imbuídos em uma atividade consciente, inserem-se em processos de busca 

que permitem conjecturar/planejar na perspectiva de um vir-a-ser. 

 

Assim, a questão de sentido da formação, vista mediante o projeto 
de formação, apresenta-se como uma via de acesso a questões de 
sentido que os atores sociais enfrentam hoje, seja no exercício de 
sua profissão – eles se fazem porta-vozes dos problemas dos grupos 
sociais com os quais operam -, seja à sua própria vivência e 
questionamentos pra vida (JOSSO, 2010, p. 67). 
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O processo reflexivo desencadeado pelas narrativas permite pensar sobre si 

e sobre sua formação, oportunizando atenção a realidade concreta (espaços de 

atuação) no âmbito das relações entre as pessoas, o conhecimento e o mundo. Da 

reflexão vem a tomada de consciência fundamental para a 

auto(trans)formação/redimensionamento da prática que corresponde à 

operacionalização de escolhas e, por conseguinte, à vivência de percursos 

construídos pelo próprio docente. 

A relação com a prática, o conhecimento e as experiências de vida permitem 

um redimensionamento da ação docente que, por sua vez, é elemento de reflexões 

constantes e condição essencial para o engajamento dos professores no processo 

de auto(trans)formação. A prática de formação embasada no uso das narrativas 

autobiográficas, bem como nos saberes necessários à prática educativa (Freire, 

2011) tem relação com uma concepção de formação fundamentada na racionalidade 

reflexiva uma vez que pressupõe a construção produtiva de saberes, ou seja, a 

criação e a recriação dos conhecimentos, da pessoa e do mundo. 

Nesse sentido, o uso das narrativas autobiográficas corrobora com a 

concepção de aprendizagem como processo que mobiliza o sujeito à mudança e “de 

modo implícito ou explícito, o ideal de toda Didática sempre foi que o ensino 

produzisse uma transformação no aprendiz, que este, graças ao aprendido, se 

tornasse diferente, melhor, mais capaz, mais sábio” (CASTRO, 2001 p.16). 

A educação é uma prática essencialmente humana e, sendo fundamentada 

na racionalidade reflexiva, implica no exercício constante em favor do 

desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos. Trata-se da atenção 

consciente dos docentes que, com a possibilidade de construir percursos singulares, 

podem intervir e transformar a realidade pessoal, profissional e social. 

Essa proposta metodológica de formação, embasada nas narrativas 

autobiográficas é essencialmente reflexiva, permitindo à pessoa em situação de 

formação tomar consciência de si mesma como ator, autor e agente social, numa 

sequência de ação-reflexão-ação. O sujeito aprendente é guiado pela análise e 

interpretação de sua história de vida (singular-plural) tendo em vista um projeto de 

formação no qual “O aprendente é o autor (a origem em termos de desejo, de 

“autorização”, de querer), o ator (o agente em termos de meios, de trabalho, de 

produção) e o beneficiário (o propósito em termos de intenção e de projeto) do 

processo de formação” (DELORY-MOMBERGER, 2008. p. 110). 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Pesquisa (Auto)Biográfica não tenta neutralizar a 

validade dos métodos científicos herdados. Sua mirada 

epistemológica visa superar uma concepção fragmentada do 

humano. As pesquisas são guiadas pelo desejo de 

considerar o que pessoa pensa sobre ela e sobre o mundo, o 

sentido que confere às suas ações e a tomada de consciência 

de sua historicidade. 

Maria da Conceição Passeggi 

 

3.1 A pesquisa com fontes biográficas 

  

A partir deste capítulo utilizaremos apenas a primeira pessoa do plural, tendo 

em vista que a pesquisa envolve e é desenvolvida por diferentes sujeitos e não, 

exclusivamente pela pesquisadora-formadora. Na introdução e no primeiro capítulo 

articulamos o uso da primeira pessoa do singular com a primeira pessoa do plural 

por fazer referência a minha história de vida de agora em diante essa opção não 

mais se justifica. 

Este trabalho situa-se no âmbito da pesquisa (auto)biográfica, mais 

especificamente, em uma prática de investigação-formação e explicita as 

integrações teoria-prática e pesquisa-formação, apontando-as como indissociáveis. 

Nesse sentido, como já afirmamos anteriormente a pesquisa (auto)biográfica é uma 

jovem vertente da abordagem qualitativa, pois os pesquisadores também “estão 

interessados no modo como diferentes pessoas dão sentido às suas vidas” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 50). Delory-Momberger (2012) assim define o objeto 

da pesquisa (auto)biográfica: 
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O objeto da pesquisa biográfica é explorar os processos de gênese e 
de devir dos indivíduos no seio do espaço social, de mostrar como 
eles dão forma a suas experiências, como fazem significar as 
situações e os acontecimentos de sua existência. (DELORY-
MOMBERGER, 2012, p. 524) 

  

As cinco características que devem ser consideradas na pesquisa qualitativa 

são igualmente aquelas que podem ser observadas no caminho que escolhemos 

para tratar da pesquisa desenvolvida com professores para pensar a formação (em 

serviço). 

A primeira característica é a fonte direta dos dados e o ambiente natural em 

que o investigador torna-se instrumento para a recolha e análise das fontes 

biográficas. Em nossa pesquisa, a investigadora é igualmente a formadora e 

conviveu com os participantes da pesquisa durante um curso de formação, 

aprofundando contatos mais diretos durante as trinta horas do módulo por ela 

ministrado, momento em que coletou os dados interagindo com os professores em 

formação e, com eles, construiu uma proposta de formação para professores. Pôde 

saber o que os participantes da pesquisa sabiam e o que necessitavam saber após 

o estudo com eles. 

A investigação qualitativa é descritiva. Essa segunda característica, em nosso 

trabalho, evidencia-se pelos dispositivos utilizados para formar e investigar os dados 

coletados que são as narrativas (auto)biográficas e os quadros de escuta produzidos 

pelos participantes da pesquisa. Analisamos suas falas cuidadosamente, admitindo 

como os autores citados anteriormente, que “[...] tudo tem potencial para constituir 

uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do 

nosso objeto de estudo” (BOGDAN E BIKLEN,1994, p. 49). 

A terceira característica é um maior interesse pelo processo do que pelo 

produto e/ou os resultados da pesquisa. Nesse sentido as perguntas norteadoras de 

nosso trabalho sinalizam esse nosso interesse: Como os professores em formação 

se relacionam com os saberes da experiência? Que procedimentos e dispositivos 

contribuem para a formação docente nas três dimensões da mediação biográfica 

(iniciática, maiêutica, hermenêutica)? Como oportunizar a autoformação e a 

heteroformação? 

Construímos uma proposta de formação com/para professores em serviço a 

partir da convivência com eles durante a coleta de dados. A teoria, no caso os 

referenciais teóricos e metodológicos subjacentes à proposta de formação, se 
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concretiza sob a forma de uma prática, mediante o agrupamento dos dados 

particulares, que são analisados de forma indutiva. 

A própria constituição do corpus evidencia o valor que atribuímos ao sentido 

que os participantes dão à sua vida, ao modo como vivenciam e interpretam suas 

experiências. Nesse sentido, consideramos o ponto de vista de quem informa e 

contemplamos a quinta e sua última característica – o significado é vital na 

abordagem qualitativa. O que se encontra no centro da pesquisa (auto)biográfica 

que é eminentemente interpretativa, hermenêutica. 

Articulando essas características à pesquisa que desenvolvemos, podemos 

perceber a relação de horizontalidade entre pesquisador e pesquisado.  Ao mesmo 

tempo em que o primeiro acompanha os processos de escrita e de escuta do outro, 

através do olhar atento e da escuta orientada, os professores em formação 

participam dos procedimentos e dos dispositivos pedagógicos escrevendo e 

apresentando as narrativas autobiográficas e preenchendo os quadros de escuta, 

tornando-se por esse trabalho de reflexão partilhada coconstrutores de sua 

auto(trans)formação e de seus resultados. 

Pineau e Le Grand (2012) defendem a abordagem das histórias de vida como 

a junção dialética da reflexão teórica e o registro das práticas que, em articulação 

com tempos e espaços diversos, promovem a elaboração de projetos de vida e de 

ação. Segundo os autores, é vital que “Sob o aspecto da pesquisa [...] as teorias 

sejam postas em questão pelas realidades pessoais e sociais, pelos movimentos da 

sociedade que se tornam operantes através de atores sociais” (PINEAU; LE 

GRAND, 2012, p.150). 

A investigação deixa de ser reducionista quando considera a pesquisa numa 

perspectiva interacional. Segundo Ferrarotti (2010, p. 49), que defende o uso das 

histórias de vida nas ciências sociais, "a especificidade do método biográfico implica 

a ultrapassagem do quadro lógico-formal e do modelo mecanicista que caracterizam 

a epistemologia científica dominante", particularmente em Sociologia. Nesse sentido, 

a pesquisa é formativa para quem dela participa, tanto para o formador quanto para 

os professores em formação, pois contempla a possibilidade de mudança das 

práticas, bem como dos sujeitos em formação, uma vez que “a pessoa é, 

simultaneamente, objeto e sujeito da formação” (NÓVOA, 2004, p. 15). 

De acordo com Brockmeier e Harré (2003, p. 525), as narrativas 

autorreferenciais, orais ou escritas têm ocupado maior espaço nas discussões e nas 
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pesquisas, porque correspondem a “[...] um novo gênero de filosofia da ciência [...]”. 

Pois se parte da hipótese que os padrões narrativos possibilitam a organização de 

nossas memórias, a clarificação de nossas intenções, nos constituindo como pessoa 

ao nos apropriarmos de nós mesmos, nossa historicidade, o que se apresenta como 

um aprofundamento da abordagem qualitativa e da metodologia interpretativista. E é 

pela natureza da narrativa, seu caráter de flexibilidade, que o ato de narrar a própria 

experiência torna-se fundamental na busca da compreensão e da construção 

produtiva de significados, da consciência da impermanência da pessoa, da fluidez 

dos saberes e da maleabilidade da experiência humana em contextos diversos.  

Moita (1995) considera que o método (auto)biográfico potencializa o diálogo 

entre o individual e o sociocultural, colocando em evidência a maneira como cada 

pessoa mobiliza e/ou constrói saberes em diálogo constante com os contextos 

(espaços/tempos). De acordo com Abrahão (2003), “a pesquisa autobiográfica [...] 

reconhece-se dependente da memória” e essa característica precisa ser 

considerada pelo pesquisador nos momentos de construção da análise. 

Retomamos aqui para complementar esse sobrevoo o que afirma Passeggi 

(2010) acerca das investigações sobre as escritas de si. Para a autora, as pesquisas 

nessa área do conhecimento se desenvolvem segundo dois eixos, já consagrados. 

Cada um deles possibilita dois direcionamentos de investigação. O primeiro eixo 

considera as narrativas autobiográficas como método de investigação, que nasce 

com a Escola de Chicago no início do século XX, conhece um período de 

esquecimento quando a pesquisa quantitativa se impõe na pesquisa, dos anos 1930 

a 1970, e renasce a partir dos anos 1980, com o retorno do sujeito nas ciências 

humanas e sociais. O segundo eixo focaliza o ato de narrar como um dispositivo de 

formação. Essa vertente da pesquisa (auto)biográfica, segundo Passeggi (2011) 

surge no início dos anos 1980, no contexto da formação permanente de adultos, em 

países de língua francesa (França, Canadá, Bélgica, Suíça) e chega a Portugal e ao 

Brasil, pelos trabalhos de António Nóvoa (Nóvoa e Finger, 2010; Nóvoa, 1992, 1995) 

e do GEDONGE-FEUSP-CNPq (CATANI, BUENO, SOUZA, 2001; CATANI, 

2000;2001). 

Cada eixo desdobra-se em dois direcionamentos de pesquisa: 

1 - Com relação às fontes (auto)biográficas como método de investigação, as 

pesquisas se realizam sobre: 
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 A constituição e a análise de fontes (auto) biográficas; 

  As tradições discursivas referentes aos diferentes modos de 

autobiografar. 

2 - No que concerne às narrativas como dispositivo de formação, investigam-

se: 

 Atividades autorreflexivas e suas repercussões no processo de 

formação e de inserção na vida profissional; 

 O acompanhamento das escritas de si e a formação de formadores 

para tal atividade.  

A autora chama ainda a atenção para o fato de que as pesquisas privilegiam 

o estudo sobre os métodos de constituição e análise dos dados e os processos de 

formação e repercussões das atividades reflexivas na formação, deixando ainda um 

grande espaço a ser explorado: a natureza das narrativas biográficas e 

autobiográficas, e os processos de acompanhamento e a formação do formador. 

Salienta que as pesquisas realizadas no contexto do movimento das histórias 

de vida em formação, como no caso de Marie-Christine Josso (2010) a quem 

recorremos aqui, por exemplo, se caracterizam por conjugar a pesquisa e a 

formação, recriando, portanto o que realiza nos dois eixos, aquele que usa as 

narrativas como método de pesquisa para apreender práticas humanas, como faz 

por exemplo Daniel Bertaux (2010) e Franco Ferrarotti (2010), e aquele que utiliza a 

atividade reflexiva sobre a experiência para a formação, sem no entanto preocupar-

se em tomar essa atividade como um processo de pesquisa para quem se 

auto(trans)forma  ao formar. 

 A nossa pesquisa se desenvolve com base nos dois direcionamentos do 

segundo eixo e contempla a forma de conceber esses direcionamentos na 

perspectiva da pesquisa-formação, já que, a investigadora-formadora propõe e 

analisa os procedimentos de mediação biográfica, investigando os procedimentos de 

acompanhamento e suas repercussões nos processos de auto(trans)formação dos 

professores e do pesquisador, com o objetivo de trazer contribuições para a 

formação do formador. 
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3.2 Contextualização da pesquisa 

 

Pensar o lugar no qual se vive e para o qual e/ou através do qual se atribui 

significados, enxergando os diferentes elementos que compõem a vida, sejam 

isolados e/ou articulados intrínseca e extrinsecamente, é considerar as 

especificidades, subjetividades e representações que envolvem os participantes da 

pesquisa em sua dimensão singular-plural. Dessa forma, o lugar é compreendido 

enquanto espaço físico e como espaço de relações, explicitando formas de ver e 

(con)viver, como sugere Delory-Momberger (2012) quando afirma que é realmente 

preciso tomar toda a medida do ser-agir-no-espaço. 

 

Em primeiro lugar, o espaço é constitutivo de nossa experiência pelo 
fato de que nós mesmos somos espaço: nosso ser corporal pertence 
à extensão e à materialidade do espaço; somos, portanto, espaço no 
espaço. O núcleo original de nossas experiências é constituído por 
essa relação sensível e dinâmica de nosso corpo-espaço, com o 
espaço que nos engloba e no qual encontramos outros corpos-
espaços (DELORY-MOMBERGER, 2012, p.66). 

  

As relações que, cada participante estabelece com o lugar, dão margem a 

uma série de possibilidades que, em geral, são guiadas por “uma rede de 

significados e sentidos que são tecidos pela história e cultura produzindo a 

identidade” (CARLOS, 1996, p. 29). O lugar não é apenas um receptáculo de nossas 

ações, como teoriza Delory-Momberger (ibidem), “ele é parte integrante de nossa 

experiência, é constitutivo de nossa experiência”. Freire (2011) destaca que as 

condições materiais, econômicas, sociais e políticas, culturais e ideológicas nas 

quais nos encontramos são implicativas no concernente à maneira de nos 

relacionarmos com o mundo. 

A pesquisa se desenvolveu no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Ipanguaçu, localizado na 

Comunidade Base Física, na Zona Rural, do município de Ipanguaçu, na 

Microrregião do Vale do Açu, no Estado do Rio Grande do Norte.  

As cidades que abrigam os participantes de nossa pesquisa apresentam uma 

grande extensão rural e oportunizam experiências individuais (singulares) e coletivas 

(plurais) em diversos aspectos. Lugar de gente alegre e hospitaleira, o Vale do Açu 

caracteriza-se como um mundo social no qual a maioria dos participantes da 

pesquisa nasceu e cresceu, estabelecendo vínculos e construindo suas relações 
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com os outros e com o mundo.  

O IFRN – Campus Ipanguaçu - está localizado a, aproximadamente, duzentos 

quilômetros da capital do Rio Grande do Norte, Natal. A história desse campus 

corresponde à continuação da expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica 

no Rio Grande do Norte que teve início em 1994 com a inauguração da Unidade de 

Ensino Descentralizada de Mossoró. Doze anos depois, o Ministério da Educação, 

por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), amplia a 

atuação da rede federal no Estado, implantando, em 2006, as Unidades de Ensino 

da Zona Norte de Natal, de Ipanguaçu e de Currais Novos.  

Prestes a completar seu primeiro centenário, em 23 de setembro de 2009, o 

Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET adquiriu uma nova configuração 

com a sua transformação em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte, decorrente da lei n.º 11.892, de 29/12/2008. 

O curso FIC - Formação Inicial e Continuada - “Exigências Contemporâneas 

da Educação Escolar” surge nesse novo contexto. Ele tinha como objetivo geral 

oportunizar uma experiência formativa para os professores, em serviço, da região do 

Vale do Açu, que possibilitasse a reflexão sobre os processos de mudanças, 

impostos no cotidiano escolar, propondo um posicionamento autorreflexivo frente 

aos desafios educacionais da atualidade.   

A maioria dos participantes da pesquisa trabalham nos municípios de Assu e 

Ipanguaçu, onde moram e/ou atuam profissionalmente em escolas públicas da rede 

municipal das referidas cidades. O critério de seleção para o curso ocorreu em dois 

momentos: 1º) seleção para a participação do curso FIC “Exigências 

Contemporâneas para a Educação Escolar”; 2º) seleção para participação na 

pesquisa. O primeiro momento caracterizou-se pela análise do currículo. Todos se 

candidataram às vagas oferecidas pelo IFRN para o curso FIC. A coordenação do 

referido curso mediou a assinatura de um convênio entre o IFRN e as prefeituras de 

Assu, Itajá e Ipanguaçu, municípios dos quais são oriundos os participantes do 

módulo “Práticas Pedagógicas”. 

O segundo momento ocorreu intencionalmente. Escolhemos, dentre os trinta 

participantes, seis professoras a partir da frequência nas aulas e da realização das 

atividades do curso. Esses participantes correspondem a quinze por cento (15%) do 

total de cursistas. Atentamos, também, para os princípios éticos que toda pesquisa 

deve se preocupar, no sentido de solicitar por escrito a permissão dos professores 
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para uso, ou não, de suas produções através do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE. Optamos por utilizar nomes fictícios para identifcá-los. 

Trata-se de seis mulheres2: Angélica, Ana, Ariane, Cátia, Josiana e Marta. 

Destas, cinco cursaram o Magistério3 e são professoras da Rede Municipal de 

Ipanguaçu. Entre elas, duas cursaram a graduação em áreas específicas, enquanto 

as outras são pedagogas. Apenas a professora Angélica, formada em Letras com 

habilitação em Língua Portuguesa, atua no Ensino Fundamental II. As demais atuam 

na Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental I, o que inclui a professora Cátia, 

graduada em Ciências Sociais. 

A coleta de dados foi realizada mediante o planejamento, a organização e a 

operacionalização do módulo “Práticas Pedagógicas”, um dos componentes 

curriculares do Curso FIC “Exigências Contemporâneas para a Educação Escolar”. A 

participação da pesquisadora-formadora na comissão de elaboração do curso e a 

possibilidade de ministrar aulas no módulo oportunizou o desenvolvimento do 

trabalho de pesquisa-formação fundamentado nas narrativas autobiográficas.  

O módulo, seguindo as orientações gerais do curso, tinha como objetivo 

oportunizar uma experiência formativa aos professores que lhes possibilitasse a 

reflexão sobre os processos de mudanças propondo um posicionamento 

autorreflexivo frente aos desafios educacionais da atualidade. O que se coadunava 

com nossa pesquisa de mestrado e o objetivo de investigar com professores os 

procedimentos e os dispositivos de mediação biográfica em um curso de formação 

continuada em serviço. 

O módulo atendia, concomitantemente, aos objetivos do referido curso e ao 

objetivo da nossa pesquisa de Mestrado em Educação. Dispúnhamos de trinta (30) 

horas divididas em sete (7) encontros que serão descritos abaixo. Mas, que tipo de 

formação pode contribuir com a auto(trans)formação dos professores? Nossa 

pesquisa e, por conseguinte, o módulo Práticas Pedagógicas fundamenta-se em três 

considerações específicas, o que oportuniza a caminhada rumo à resposta conjunta 

e processual (pesquisadora-formadora e professores-em-formação) à pergunta 

supracitada: 

1.  A narrativa (auto)biográfica é uma prática de formação; 

                                                            
2 A caracterização das participantes da pesquisa encontra-se no apêndice 1 
3
 O curso de Magistério é denominado, hoje, Curso Normal e têm duração de três anos para os 

concluintes do Ensino Fundamental e de dois anos para os concluintes do ensino Médio.  



45 

 

2.  A mediação biográfica acompanha o trabalho biográfico, contribuindo 

para a auto(trans)formação dos que estão envolvidos no processo: professores e 

pesquisadora-formadora; 

3.  A socialização da escrita de si e a escuta orientada do outro permite o 

aprofundamento da reflexão, integrando as experiências de si e as 

experiências do outro na prática de formação. 

Nessa perspectiva, buscamos através da concepção da sequência didática 

delinear o “caminho” no qual os professores, em situação de formação, escrevessem 

sobre si, dialogassem com o outro (pares e autores consagrados), socializassem 

suas narrativas e ouvissem as narrativas dos colegas. As narrativas autobiográficas 

são conduzidas no sentido de explicitar uma relação dialética entre a vida, o eu, a 

formação e a atuação profissional. 

Tínhamos como propósito mediar a reflexão com cada professora sobre como 

se fez, se faz e continuará se fazer professora, distanciando-se de prescrições 

mediante as quais se apresentam técnicas que consistem a ensinar a ser professor. 

Organizamos os nossos encontros em cinco tópicos de estudo: 

 

1) Concepções de educação e de pedagogia e suas implicações na 

constituição e desenvolvimento da práxis educativa. O objetivo desse 

primeiro tópico era conhecer e analisar as discussões que fundamentam a 

defesa da pedagogia como ciência, visando à compreensão da sua 

identidade epistemológica; 

2) Processos de educação enquanto percursos particulares de 

desenvolvimento, cujo objetivo primordial foi integrar a atividade educativa 

e o exercício pedagógico, compreendendo a Pedagogia tanto como 

ciência de organização da prática educativa, quanto como mediadora 

interpretativa da práxis; 

3) Práxis pedagógica como ação teórico-prática. Esse terceiro tópico 

apresentava como objetivo compreender a relação de complementaridade 

inerente à práxis educativa e à práxis pedagógica com vistas à 

auto(trans)formação dos cursistas pela reflexão sobre a experiência 

docente; 

4) A formação, o exercício da profissão e a participação efetiva dos docentes 

nos projetos de transformação da sociedade, o objetivo desse tópico era 
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conhecer e utilizar as narrativas autobiográficas como proposta 

metodológica de formação continuada, possibilitando ações educativas 

científicas, planejadas e intencionais; 

5)  A reinvenção de si. Este último tópico objetivou identificar e (re)construir 

saberes pedagógicos, privilegiando a reflexão sobre a prática, em 

substituição à racionalidade técnica que há muito orientava a formação e, 

por conseguinte, a atuação desses docentes. 

 A sequência didática estruturou o que aqui estudamos sob a denominação 

de mediação biográfica. O planejamento e execução do módulo “Práticas 

Pedagógicas”, concretizado pela sequência didática, oportunizou observar as três 

dimensões da mediação biográfica - iniciática, maiêutica e hermenêutica, sobre as 

quais falaremos no terceiro capítulo - e que constituíram-se como fundamentais para 

o acompanhamento dos docentes no trabalho biográfico e, por conseguinte, na 

auto(trans)formação que se fez/faz no processo. 

Inspiramo-nos nos estudos de Zabala (1998) para conceber a sequência 

didática. Para o autor, trata-se de um “conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que 

têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos” 

(ZABALA, 1998, p. 18). De acordo com o autor, para compreender o valor 

educacional de uma sequência didática e as razões que a justificam, é necessário 

identificar suas fases, as atividades que a conformam e as relações que nelas se 

estabelecem.  

O módulo “Práticas Pedagógicas” foi estruturado mediante três etapas:  

1ª etapa - Processos de formação ao longo da vida;  

2ª etapa -  Percurso profissional;  

3ª etapa - O módulo “Práticas Pedagógicas” e a formação docente.  

Cada etapa contemplou diferentes tópicos de estudo que, problematizados no 

decorrer das trinta horas reservadas ao trabalho, culminaram com a narrativa 

autobiográfica, a sua socialização, e a escuta orientada do outro com base no 

quadro de escuta. A última narrativa autobiográfica não foi socializada devido a curto 

tempo do módulo para a realização completa dos sete encontros previstos entre 

pesquisador-formador e professores em formação. 

Na primeira etapa, desenvolveram-se os três primeiros encontros, na segunda 

o terceiro, o quarto e o quinto encontro. Na terceira o sexto e o sétimo encontro, mas 
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de maneira incompleta, já que o tempo foi insuficiente para a socialização e escuta 

da terceira narrativa autobiográfica. 

Assim o módulo foi operacionalizado a partir de três metas, que foram 

alcançadas mediante os procedimentos descritos a partir da sequência didática. 

1) Apropriação conceitual e teórica;  

2) Teorização da prática pedagógica;  

3) Articulação teoria-prática nos percursos formativos e profissionais.  

Apresentaremos nas próximas páginas a síntese da sequência didática que 

corresponde ao planejamento do módulo “Práticas Pedagógicas”. O quadro-síntese 

apresenta os objetivos do pesquisador-formador e o resumo de cada encontro, pois 

acreditamos que conhecer a estruturação didática do módulo, previamente, é 

importante para a compreensão dos movimentos, procedimentos e dispositivos 

utilizados na mediação biográfica.  

 

 

Quadro 1: Síntese da sequência didática  

Encontros Objetivos Procedimentos 

1º  

 Mediar a elaboração coletiva do perfil da turma, 
oportunizando a apresentação e a socialização 
inicial dos participantes; 
 

 Orientar a articulação do perfil da turma com os 
objetivos do módulo “Práticas Pedagógicas” 
(proposta formativa e metodológica); 

 

 Oportunizar reflexões sobre o conceito de 
educação e de pedagogia, bem como sobre a 
maneira como se relacionam. 

 

 Recepção dos professores em 
formação; 

 Construção do perfil da turma; 

 Apresentação do programa do 
módulo “Práticas Pedagógicas” 

 Construção dos conceitos de 
educação e pedagogia; 

 Orientação para a leitura direcionada 
dos textos: a) “A Pedagogia como 
Ciência da Educação” (FRANCO 
p.71-84), b) “O campo do 
conhecimento pedagógico e a 
identidade do profissional pedagogo” 
(LIBÂNEO.p.25- 36). 

2º  

 Mediar a articulação das ideias iniciais da 
turma sobre educação e pedagogia com as 
ideias apresentadas pelos autores Libâneo e 
Franco (textos lidos); 

 Oportunizar a compreensão da identidade 
epistemológica da pedagogia, elucidando a 
importância da integração teoria-prática e da 
autoformação numa perspectiva crítico-
reflexiva. 

 

 Problematização dos conceitos de 
educação e pedagogia; 

 Aula expositiva dialogada 
“Educação ou educações?!”; 

 Orientação para a construção da 
primeira narrativa 
(auto)biográfica. 

3º  

 Apresentar reflexões sobre a importância de 
ouvir e falar; 

 Apresentar a socialização dos relatos 
autobiográficos dos professores em formação 
e, por conseguinte, reflexões (desencadeadas 
pela socialização – fala e escuta); 

 Orientar a escuta das narrativas 

 

 Apresentação das reflexões sobre 
ouvir e falar; 

 Estudo do texto “A Práxis 
Pedagógica” (FRANCO, 2008. p. 71 
-89) 

 Socialização/escuta das narrativas 
autobiográficas através dos quadros 
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autobiográficas através do quadro de escuta; 

 Orientar a leitura e problematizar os pontos-
chave do texto “Práxis pedagógica”. 

de escuta; 

 Orientação e direcionamento de 
atividade que desencadeará a 
segunda etapa do módulo “Praticas 
Pedagógicas”. 

4º  

 Mediar a sistematização dos conhecimentos 
trabalhados nos primeiros encontros; 

 Apresentar um mapa conceitual, orientando os 
professores em situação de formação a 
desenvolver um mapa com os conceitos 
trabalhados até então no módulo; 

 Oportunizar reflexões acerca da aquisição de 
conceitos trabalhados no módulo e das 
relações que estabelecem entre si (educação, 
pedagogia, práxis pedagógica e formação). 
 

 

 Apresentação da proposta de mapa 
conceitual; 

 Construção dos mapas conceituais. 

5º  

 Mediar a socialização dos mapas conceituais 
produzidos em grupo; 

 Verificar a maneira como o grupo compreendeu 
os conceitos trabalhados no decorrer dos 
encontros; 

 Participar da apresentação através da 
explicitação de proposições consideradas 
fundamentais no estudo, bem como na 
“correção” de proposições incoerentes com os 
estudos realizados; 

 Conduzir a leitura do texto “Práticas de 
formação e o exercício docente”; 

 Realizar o registro coletivo das respostas dos 
professores em formação através de um 
quadro que separa os elementos que 
compõem o questionamento. 
 

 

 Socialização dos mapas conceituais; 

 Registro das proposições 
elaboradas mediante os mapas 
conceituais; 

 Direcionamento da leitura do texto 
“Práticas de formação e o exercício 
docente” (CATANI, 1998, p. 21-29); 

 Socialização das 
respostas/impressões que surgiram 
mediante a leitura individual – 
discussão e síntese por parte do 
grupo. 

 

6º  

 Oportunizar a articulação entre os estudos 
teóricos sobre formação e exercício docente 
com o percurso profissional de cada professor; 

 Apresentar o percurso final do módulo “Práticas 
Pedagógicas”, tendo em vista a organização 
individual e coletiva; 

 Propor a organização da turma em grupos para 
a realização do trabalho acerca do texto 
“Profissionalização dos professores: 
conhecimentos, saberes e competências 
necessárias à docência”; 

 Encaminhar a escrita da segunda narrativa 
autobiográfica. 
 

 

 Construção da segunda narrativa 
autobiográfica; 
 

 Orientação quanto à apresentação 
do texto “Profissionalização dos 
professores: conhecimentos, 
saberes e competências necessárias 
à docência” (PUENTES; AQUINO; 
QUILLICI NETO, 2009, p. 169-184) 

 

. 

7º  

 Oportunizar a socialização e a escuta 
direcionada/registrada da segunda narrativa 
autobiográfica; 

 Avaliar a compreensão do grupo com relação 
aos conhecimentos/ saberes/ competências 
necessários à docência; 

 Oportunizar o contato dos professores em 
formação com autores que tratam dos 
conhecimentos/ saberes/ necessários à 
docência. 

 

 Socialização e escuta (quadro de 
escuta) da segunda narrativa 
autobiográfica; 

 Apresentação do trabalho sobre 
conhecimentos/saberes/competên-
cias necessários à docência; 

 Orientação para a construção da 
terceira narrativa autobiográfica. 

Fonte: Encontros com o grupo da disciplina Práticas Pedagógicas 
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3.3 Constituição das fontes 

 

Como pudemos observar na sequência didática, as narrativas autobiográficas 

foram antecedidas por procedimentos que, indicados e/ou conduzidos pela 

professora formadora, configuraram-se como procedimentos de mediação 

biográfica, conforme veremos no capítulo referente à análise dos dados.  

Os procedimentos recorrentes nas etapas são: 

1) Sensibilização (ao tópico de estudo e à concepção de formação);  

2) Leituras de autores consagrados (sobre os tópicos de estudo);  

3) Trabalho biográfico (construção/produção das narrativas autobiográficas); 

4) Socialização e escuta (leitura de si e registro do outro). 

A pesquisa se desenvolveu a partir do estudo de dezoito (18) narrativas 

autobiográficas e doze (12) quadros de escuta, produzidas por seis (6) professoras 

em serviço. Cada participante elaborou três narrativas e dois quadros de escuta 

como atividades desenvolvidas durante o módulo. Essas duas fontes foram 

utilizadas na pesquisa como “materiais biográficos primários” (FERRAROTTI, 2010, 

p. 43), já que foram produzidas “no quadro de uma interação primária (face to face)”: 

pesquisador x pesquisados. 

Ao longo do módulo, solicitamos a escrita de três narrativas autobiográficas 

que se constituíram como objeto de reflexão para os professores-participantes e 

para o pesquisador-formador. Cada uma delas era orientada por um título que 

julgamos sugestivo para uma prática autopoiética e a imersão no processo de 

autoria. 

a) Primeira narrativa - Ninguém escapa da educação! O foco da reflexão 

conduzida eram os processos de educação vivenciados até então; 

b) Segunda narrativa - Mire, veja: não estamos sempre iguais. Deveria 

tratar do ingresso e do percurso relativo à vida profissional, incluindo a 

identificação das necessidades geradas no exercício da profissão (qualquer 

que seja) e os saberes mobilizados e/ou (re)construídos mediante as 

demandas profissionais;  

c) Terceira narrativa - Narrar para refletir, refletir para compreender e 

compreender para atuar: Deveria fazer a síntese dos trabalhos conduzidos 

no módulo, tendo como foco os processos de reflexão, de tomada de 
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consciência e de redimensionamento da prática. 

É importante explicitar que não bastava para nós solicitar aos professores que 

contassem sua história para se reinventarem. Era necessário que o ato de narrar e 

refletir sobre suas experiências fizesse sentido, para cada um dos envolvidos, no 

contexto formativo do módulo “Práticas Pedagógicas”. Nessa perspectiva, 

apresentamos, inicialmente, os objetivos a serem alcançados tanto pela 

pesquisadora-formadora quanto pelos professores em formação no decorrer dos 

sete encontros, deixando claro que a finalidade era desmitificar a ideia de um 

trabalho voltado para a transmissão de saberes e de “receitas prontas”, que faria 

deles meros atores que encenam papéis predefinidos pelos outros.  

Portanto, o módulo não tinha como propósito ensinar a ser professor, mas 

propor dispositivos pedagógicos que lhes permitissem refletir e se autorizar a 

construir para si um projeto profissional, enquanto agentes de uma ação 

transformadora e não como atores, interpretantes de um papel de professor alheio 

ao seu querer e ao seu fazer. O uso das narrativas visava à operacionalização da 

imersão no processo de autoria, à assunção de si mesmo como autor de sua história 

e, por conseguinte, à identificação e (re)construção produtiva de saberes.  

As narrativas eram sempre antecedidas por momentos de discussão 

conceitual e de articulação de conceitos teóricos com o cotidiano dos professores 

participantes, configurando-se como culminância de processos desencadeadores da 

escrita que fazem do professor o autor de sua própria história, abrindo-se para um 

devir. Os três primeiros procedimentos que consideramos recorrentes e anteriores 

ao trabalho biográfico serão descritos a partir dos títulos das três narrativas 

mencionadas. O quarto e último procedimento será explicitado separadamente, já 

que requer uma exposição mais profunda do quadro de escuta, dispositivo criado 

para oportunizar a escuta direcionada. 

 

A primeira narrativa autopoiética: “Ninguém escapa da educação” 

 

O primeiro momento, intitulado como sensibilização, foi orientado por três 

questionamentos: O que é educação? O que é pedagogia? Qual a relação entre 

educação e pedagogia? Esses questionamentos buscaram envolver os dois 

primeiros tópicos de estudo propostos no módulo: Concepção de educação e de 

pedagogia e suas implicações na constituição/desenvolvimento da práxis educativa; 
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Processos de educação enquanto percursos particulares de desenvolvimento. 

Para a sensibilização, os professores elaboraram o conceito de educação e 

pedagogia sem qualquer consulta e/ou diálogo com a pesquisadora-formadora ou 

com seus pares. Nesse momento, alguns apresentaram certa resistência, 

demonstrando receio em expor um conceito “errado” e solicitando, inclusive, que 

nós, enquanto pesquisadora-formadora, expuséssemos os conceitos na perspectiva 

de estudiosos. Explicamos que apresentar conceitos prontos seria ir de encontro aos 

objetivos do módulo e aos nossos próprios princípios, motivando-os a continuar. 

A leitura de autores consagrados, embasada na (re)construção de conceitos, 

foi desencadeada pela leitura e discussão dos textos “O campo do conhecimento 

pedagógico” (LIBÂNEO, 2007, p. 25-36) e “A pedagogia como ciência da educação” 

(FRANCO, 2008, p. 71-84). A turma foi dividida em dois grupos e cada grupo ficou 

responsável por ler um dos textos e responder às perguntas iniciais de acordo com 

os dois autores. 

 A leitura e a identificação de conceitos possibilitaram o diálogo de suas 

próprias ideias com as dos autores trabalhados e, por conseguinte, a ampliação dos 

conceitos construídos até então. Ao final dessa dinâmica, os professores concluíram 

que as concepções de educação e pedagogia referiam-se, respectivamente, ao 

conjunto de processos educativos nos quais nos envolvemos ao longo da vida e à 

ciência que, concretizando-se como ação teórico-prática, oportuniza a construção 

produtiva de saberes. 

Dando continuidade ao estudo dos dois primeiros tópicos, partimos para o 

trabalho biográfico. Os professores-participantes foram então convidados a escrever 

sobre si mesmos, a rememorar e reconstruir o seu percurso de formação, 

articulando os conceitos estudados a partir da seguinte orientação: 

 

 

 

 

 

            

Essa orientação foi inspirada por uma citação de Carlos Rodrigues Brandão 

“Ninguém escapa da educação” 

Rememore a história de sua vida, elucidando as concepções de educação e de 

pedagogia que fundamentaram a sua formação e a maneira como influenciam até hoje a 

sua vida. 
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apresentada à turma e que, de certa maneira, corporificou os conceitos de 

Pedagogia e Educação trabalhados até então: 

 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na 
escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços 
de vida com ela: para aprender, para ensinar, para aprender-e-
ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os 
dia misturamos a vida com a educação. Com uma ou com várias: 
educação? Educações. (...) Não há uma forma única nem um único 
modelo de educação; a escola não é o único lugar em que ela 
acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não é a única 
prática, e o professor profissional não é seu único praticante 
(BRANDÃO, 2005, p. 7).  

 

Os professores-participantes foram motivados a fazer evocações, 

selecionando os processos de educação que vivenciaram ao longo da existência, 

pois acreditamos que “O prazer de narrar-se favorece a constituição da memória 

pessoal e coletiva inserindo o indivíduo nas histórias e permitindo-lhe, a partir destas 

tentativas, compreender e atuar” (CATANI, 2000, p. 29). 

 

Segunda narrativa autopoiética: “Mire, veja: não estamos sempre iguais” 

 

Na segunda narrativa, a sensibilização tomou como base os encontros 

anteriores, pois cada professor-participante foi motivado a pensar sobre os primeiros 

encontros, indicando palavras-chave no que se refere aos conhecimentos 

problematizados, o que culminou com a construção de mapas conceituais. Essa 

dinâmica de trabalho permitiu ao grupo discutir a compreensão de cada profissional 

acerca da educação, da pedagogia e da práxis educativa, oportunizando reflexões 

sobre o exercício docente. 

A elaboração de mapas conceituais direcionou os professores-participantes à 

autoria, pois, mediante as leituras e atividades que compuseram o estudo sobre 

pedagogia, educação e práxis educativa, se organizaram na elaboração de um 

mapa conceitual que expressaria tanto os conceitos (re)construídos como as 

relações estabelecidas intrínseca e extrinsecamente entre conceitos e os percursos 

formativos. 

A leitura de autores consagrados se fundamentou nos tópicos de estudo 

Práxis pedagógica como ação teórico-prática, A formação, O exercício da profissão 

e a Participação efetiva dos docentes nos projetos de transformação da sociedade 
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que foram problematizados pelo estudo do texto “Práticas de formação e o exercício 

docente” (CATANI, 2001, p. 53-70). Solicitamos aos professores que respondessem 

aos questionamentos introdutórios do texto: que espécie de compreensão 

demandam as questões relativas à formação para a profissão docente, ao exercício 

do trabalho e à participação efetiva dos professores nos projetos de transformação 

da nossa sociedade? E ainda, quais são os saberes produtivos que podem ser 

acionados nos processos de educação para o magistério? 

Cada professor-participante respondeu às perguntas individualmente e, 

posteriormente, socializou com o grupo. No momento de socialização, organizamos 

as respostas em colunas para que os professores-participantes pudessem perceber 

cada resposta dada individualmente, bem como a relação entre elas.  

 

 

Formação 

 

Exercício docente 

 

Projetos de transformação 

 

Construção produtiva de saberes 

 

 

   

  

A socialização oportunizou o diálogo entre as ideias de Catani (2001) acerca 

de formação, exercício docente, projetos de transformação social e construção 

produtiva de saberes, uma vez que essas ideias foram extraídas do texto com vistas 

à teorização da prática. Após compreender, isolada e coletivamente, os elementos 

que compunham o questionamento introdutório do texto estudado, partimos para o 

trabalho biográfico, ou seja, para a construção do percurso profissional de cada um. 

Então, convidamos os professores-participantes a construírem a segunda narrativa 

autobiográfica, que se realizou com base na seguinte proposta:   

 

 

 

 

 

  

 
 

  

“Mire, veja: não estamos sempre iguais” 
 

Mire veja: o mais importante e bonito do mundo é isto: que as pessoas não estão sempre 
iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou 

desafinam. Verdade maior. É que a vida me ensinou. Isso me alegra, montão. 
João Guimarães Rosa 

 
Rememorando sua história no tocante ao ingresso e desenvolvimento na vida 

profissional, descreva o caminho percorrido até os dias atuais, destacando os saberes 
que acionou em cada etapa/ momento do percurso profissional. 
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 A orientação para a segunda narrativa autobiográfica foi inspirada no 

pensamento de Almeida (2007) que concebe a atuação relacional necessária a 

professores e coordenadores pedagógicos (formadores em geral). O sustentáculo da 

atuação relacional - olhar, ouvir, falar e prezar –, apresentado pela autora é 

transposto para a proposta de trabalho desenvolvida no módulo “Práticas 

Pedagógicas”, pois o olhar atento, o ouvir ativo e o falar autêntico podem ser 

desenvolvidos mediante as narrativas autobiográficas que possibilitam a revisão das 

concepções que fundamentam o exercício profissional do professor.  

 

A terceira narrativa autopoiética: “Narrar para refletir, refletir para 

compreender e compreender para atuar” 

 

Na terceira narrativa, a sensibilização decorre da reflexão sobre o percurso 

profissional e diz respeito à sistematização dos saberes identificados na construção 

do percurso profissional. Essa sistematização se caracterizou como ponto de partida 

para a discussão sobre os saberes e/ou conhecimentos necessários à docência. 

Os professores-participantes elaboraram, mediante a segunda narrativa, um 

catálogo com os saberes que (re)construíram e/ou acionaram ao longo da vida, 

destacando a relação que mantêm com as necessidades oriundas do cotidiano 

profissional. Assim, apresentam-se como autores de sua história e são autorizados a 

elaborar projetos na perspectiva de um devir. 

A leitura de autores consagrados relativa à terceira e última narrativa partiu do 

estudo e discussão do texto “Profissionalização do professores: conhecimentos, 

saberes e competências necessárias à docência” (PUENTES, AQUINO e QUILLICI 

NETO, 2009, p. 169-184). Os autores destacam onze teóricos que tratam da 

profissionalização dos professores, sem grandes avanços do ponto de vista prático, 

ou seja, de suas repercussões na atividade docente. Os professores-participantes 

analisaram as diferentes classificações e tipologias relacionadas aos 

conhecimentos, saberes e competências necessários ao exercício da docência, 

chegando à conclusão de que embora haja diversidade de enfoque, o significado 

conceitual é semelhante.  

Esse momento caracterizou-se pelo afunilamento do percurso profissional 

que, nessa fase do módulo, toma como foco o exercício docente. Tratou-se de 

comparar os saberes acionados pelos professores-participantes enquanto docentes 
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no percurso profissional aos saberes, conhecimentos e/ou competências 

apresentados pelos autores no texto lido. 

O trabalho biográfico relacionado aos percursos formativos e profissionais 

buscou concretizar o último tópico de estudo proposto no módulo “Práticas 

Pedagógicas” - A reinvenção de si - na perspectiva de orientar os docentes à 

tendência crítico-reflexiva sobre a prática, em oposição à racionalidade técnica.  

A terceira narrativa autobiográfica foi chamada de narrativa-síntese, já que 

visava integrar as duas narrativas anteriores e o próprio módulo, desencadeando 

processos de tomada de consciência em relação à possível auto(trans)formação dos 

professores-participantes a partir das metas e dos procedimentos que o 

fundamentaram, oportunizando uma concepção de formação que privilegia a autoria 

e, por conseguinte, a construção produtiva de saberes necessárias à elaboração de 

um projeto pessoal e profissional na perspectiva de um devir. 

Essa orientação foi inspirada no texto de Catani (2000) que antecedeu a 

produção da segunda narrativa autobiográfica. A autora questiona as relações entre 

as histórias de formação, o exercício docente e a transformação produtiva de 

saberes. 

 

 

 

 

 

 

 

O quadro de escuta: uma reflexão acompanhada  

Decidimos acompanhar os professores-participantes com o propósito de 

conduzi-los a se acompanharem mutuamente na medida em que avançavam no 

processo de autoria e de auto(trans)formação no trabalho biográfico. O foco do 

trabalho de reflexão acompanhada era promover, conforme mencionados 

anteriormente, a articulação constante entre o si mesmo, o outro e o grupo, 

considerando-se a construção de conceitos (teorização da prática) e a partilha de 

“Narrar-se para refletir, refletir para compreender e compreender para atuar” 

Após rememorar os processos de educação nos quais se envolveu ao longo da vida e o 

seu percurso profissional, refletindo sobre os conhecimentos/saberes/competências que 

acionou ao longo do exercício do seu próprio trabalho, retome os estudos desenvolvidos 

mediante o módulo Práticas Pedagógicas e articule-os aos objetivos explícitos no 

programa com a finalidade de relatar o processo de tomada de consciência 

desencadeado pelos nossos encontros. 
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experiências quanto aos processos de constituição de uma nova forma de 

consciência de si e da condição docente. 

A questão que se colocava para nós era a seguinte: como acompanhar a 

leitura e a escuta da narrativa de modo a promover a articulação entre o si mesmo, o 

outro e o grupo? Ou, mais especificamente, como orientar a socialização das 

narrativas autobiográficas tendo em vista o si mesmo, o outro e o grupo? 

O quadro de escuta não apresenta uma formatação rígida. Sua composição 

varia de acordo com os elementos considerados pelo formador como mais 

promissores para a constituição de uma outra consciência de si e, por conseguinte, 

de ressignificação dos conceitos, das experiências vividas e das possibilidades de 

reinvenção de si como autor de sua história.  

Reproduzimos abaixo os quadros de escuta 1 e 2, nos quais estão 

relacionadas as narrativas socializadas no grupo.  

 

Quadro de escuta 1 

Nome do 

narrador 

O que chamou a minha 

atenção 

O que lembra a minha 

história 

O que me fez pensar 

diferente 

 

 

 

   

 

Este primeiro quadro de escuta tinha como objetivo que os participantes 

acompanhassem de modo coprodutivo a escuta da primeira narrativa autobiográfica.  

A coluna cujo título é O que lembra a minha história deveria contemplar as 

experiências ou situações que a pessoa que escutava considerasse marcantes no 

percurso formativo do outro. A coluna relativa à expressão, O que lembra a minha 

história. diz respeito a experiências ou situações que lembram o percurso formativo 

do ouvinte. Na última coluna, O que me fez pensar diferente, a escuta foi orientada 

para as experiências ou situações do percurso formativo do outro que mobilizaram 

reflexão e/ou sua auto(trans)formação. 
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Quadro de escuta 2 

Narrador O que chamou a minha 

atenção 

O que lembra a 

minha história 

O que me fez 

pensar diferente 

Exigências do 

cotidiano 

Saberes 

acionados 

      

 

Este quadro conduziu a escuta da segunda narrativa autobiográfica.  As três 

primeiras colunas seguem a orientação estabelecida na socialização da primeira 

narrativa. As duas últimas colunas correspondem, respectivamente, a experiências 

ou situações no percurso profissional do outro que mobilizaram reflexão e/ou 

auto(trans)formação e saberes identificados/acionados e explicitados pelo outro no 

percurso profissional. 

Os quadros de escuta finalizam a dinâmica que envolve os quatro 

movimentos, inerentes ao trabalho de mediação biográfica, que desenvolvemos no 

módulo “Práticas Pedagógicas”:  

- sensibilização (aos tópicos de estudo); 

- leitura (diálogo com o grupo e com autores); 

-  trabalho biográfico (construção da narrativa); 

- socialização e escuta orientada (leitura da narrativa pelo próprio narrador e 

escuta da história pelo grupo).  

No momento de socialização, cada autor ouvia e registrava os elementos 

promissores de tomada de consciência e de ressignificação na narrativa de outrem, 

podendo encontrar novos pontos de partida (tópicos de estudo e novas reflexões) 

para a identificação e/ou construção de saberes.  

 

3.4  Perspectivas de análise  

 

Para a realização da análise, sentimos a necessidade de nos afastarmos dos 

dados, tendo em vista um distanciamento positivo do campo, ou seja, do momento 

da coleta, já que o afastamento pontual dos dados pode oportunizar o nascimento 

de ideias e a “especulação” que na medida certa contribuem com a investigação. 

Entretanto, sentimos certa insegurança em lidar com a grande quantidade de 

material coletado no módulo.  

Antes de realizar as inúmeras leituras das narrativas autobiográficas e dos 
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quadros de escuta, nos debruçamos sobre a origem do trabalho, ou seja, sobre o 

planejamento do módulo “Práticas Pedagógicas”, pois, segundo Bogdan e Biklen 

(1994), faz-se necessário tomar decisões desde a coleta de dados. E a orientação 

para a coleta de dados nessa pesquisa coincide com a organização pedagógica dos 

encontros entre pesquisador-formador e professores em formação.  

Inicialmente, analisamos a sequência didática e a sua operacionalização, 

identificando os momentos recorrentes e, por conseguinte, inerentes ao processo de 

articulação dos tópicos de estudo com a vida, a formação e a prática profissional que 

culminava com a escrita e a socialização do  trabalho biográfico. 

Após a análise da sequência didática e o registro das observações, partimos 

para a leitura incansável das produções dos participantes da pesquisa e verificamos 

que alguns professores não tinham realizado todas as narrativas e/ou preenchido os 

quadros de escuta. Além disso, lidar com todos os dados significaria analisar um 

corpus composto por cento e vinte (90) narrativas e sessenta (60) quadros de 

escuta, o que exigiria um tempo que não dispúnhamos. 

Em um primeiro momento, nos direcionamos para vários professores, mas, 

posteriormente, verificando o que seria de maior interesse para nossa investigação, 

partimos para o segundo procedimento de análise. Então, selecionamos os 

participantes da pesquisa a partir da frequência aos encontros e das atividades 

realizadas (narrativas autobiográficas e quadros de escuta) previstas no módulo.  

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p.221), à medida que vamos lendo os 

dados, observamos que “repetem-se ou destacam-se certas palavras, frases, 

padrões de comportamento, formas dos sujeitos pensarem e acontecimento”. As 

leituras constantes oportunizaram o registro de algumas recorrências, concretizando 

o terceiro procedimento de análise. 

O registro das observações foi realizado, inicialmente, em um documento 

coletivo, contendo o registro integral das observações e que se caracteriza como 

fundamental para a articulação/comparação dos dados. Entretanto, consideramos 

conveniente organizá-los por participante da pesquisa, daí o terceiro procedimento 

de análise. Organizamos um dossiê para cada participante, contendo tanto os 

dispositivos de formação (narrativas e quadros) quanto os registros realizados 

durante a análise (observações e categorias). 

Os dossiês oportunizaram a construção do perfil dos participantes da 

pesquisa que, por tratar-se de professores em formação, e, por conseguinte, de 
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aprendizagem de adultos, inspiraram a articulação com os estudos de Charlot 

(2000). Este afirma que para compreender as relações que as pessoas estabelecem 

com o saber faz-se necessário conhecer a origem social, o mercado, o sistema 

escolar e as formas culturais que envolvem os sujeitos. Inspirados por Charlot 

(2000), partimos para o quinto procedimento de análise. 

Caracterizamos os participantes da pesquisa através do registro de eventos 

observados mediante a leitura do conjunto dos dados. Entretanto, não organizamos 

através dos aspectos apresentados por Charlot (2000). Destacamos os elementos 

que melhor explicitavam a maneira como os professores pesquisados escreviam 

sobre as suas relações com o saber ao longo da vida:  

a) origem e convivência familiar; 

b) relações com o trabalho;  

c) relações com a escola e 

d) eventos sociais/culturais. 

O trabalho de pesquisa que diz respeito, concomitantemente, a uma prática 

de formação (embasada nas narrativas autobiográficas) e elaborada com/para 

professores, faz vir à tona a operacionalização de procedimentos de mediação 

biográfica, que consiste no acompanhamento do trabalho biográfico com vistas a 

auto(trans)formação dos sujeitos envolvidos. 

 Os processos de acompanhamento, concretizados no módulo, permitiu dar 

visibilidade às dimensões da mediação biográfica, então partimos para o quinto 

procedimento de análise. Filtramos os fatos, situações ou eventos narrados nas três 

etapas do módulo - processos de formação, percurso profissional, e aprendizagens 

no módulo “Práticas Pedagógicas” - de acordo com as três dimensões da mediação 

biográfica - iniciática, maiêutica e hermenêutica. 

Finalmente, debruçamo-nos sobre os quadros de escuta, partindo para o 

sexto e último procedimento de análise que se desenvolveu mediante inúmeras 

leituras e corresponde ao estabelecimento de relações entre os quadros de escuta, 

os movimentos anteriores às narrativas e as próprias narrativas autobiográficas, 

identificando coincidências e elementos novos, isolados e/ou relacionados ao 

módulo em sua integralidade (todas as atividades).   

Os procedimentos de análise descritos anteriormente correspondem à 

maneira como lidamos com os dados e que, por conseguinte, suscitaram respostas 

buscadas, ou não, no início do trabalho. Pudemos tanto descrever a situação de 
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formação que vivenciamos em sua totalidade quanto apresentar procedimentos de 

mediação biográfica articulados a dois dispositivos pedagógicos, um conhecido e 

utilizado no âmbito da pesquisa – a narrativa autobiográfica - e outro inédito que 

consideramos promissor – o quadro de escuta. 
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4 MEDIAÇÃO BIOGRÁFICA: AUTOFORMAÇÃO E HETEROFORMAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nas histórias de vida em formação, adota-se o modelo de co-

investimento dialógico entre a pessoa que narra e o grupo, entre 

eles e quem os acompanha. Ele se opõe a outros modelos 

(auto)biográficos, entre os quais: o de auto-investimento, no qual 

o narrador sozinho decide sobre o ato de narrar, interpretar e dar 

destino à sua narrativa, e o modelo de investimento na vida de 

outrem, realizado numa ruptura com o trabalho do sujeito. 

Maria da Conceição Passeggi 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar e discutir os três eixos nos quais 

realizamos a análise dos procedimentos de mediação biográfica no contexto do 

módulo “Práticas Pedagógicas”: o percurso do módulo e os procedimentos de 

mediação biográfica; as relações inerentes ao formador, ao narrador e os saberes 

nas dimensões de mediação biográfica e, por último, o quadro de escuta como 

dispositivo de mediação biográfica. 

A relação entre mediação biográfica e coconstrução de sentidos orienta a 

experiência desenvolvida no módulo “Práticas Pedagógicas” uma vez que as 

decisões relativas ao ato de narrar e trabalhar sobre a narrativa não dependem do 

narrador, mas das orientações do formador. A organização do módulo conduz a 

procedimentos que dão conta da evocação, compreensão e interpretação de 

experiências tanto a partir das (inter)ações previstas e conduzidas pelo formador 

quanto das (inter)ações que se originam da/na própria formação.  

Nesse sentido, a mediação biográfica possibilita o coinvestimento dialógico 

entre o pesquisador-formador, o grupo e o professor em formação, pois todos 
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contribuem uns com os outros no processo de ressignificação das experiências e, 

por conseguinte, para uma nova perspectiva de formação – a auto(trans)formação 

docente. 

Inspiramo-nos, para a análise dos dados, nos estudos de Passeggi (2008; 

2011) sobre grupos reflexivos e mediação biográfica, os de Josso (2010) sobre 

experiência e formação de formadores, bem como os de Delory-Moberger (2006; 

2008; 2012) sobre ateliês biográficos e biografização. Trata-se de clarificar, como 

sugere Passeggi (2007) que  

 

[...] a formação não é monopolítica, mas se realiza, conforme teoriza 
Pineau (2004), em diferentes movimentos de aprendizagem: com 
alguém mais experiente, heteroformação, com os pares, co-
formação, com o entorno natural, social, institucional, eco-formação, 
e, essencialmente, no processo laborioso do (re)conhecimento da 
capacidade de aprender consigo mesmo a aprender: a 
autoformação. 

 

4.1 Procedimentos de mediação biográfica 

 

[...] é indispensável explicitar os princípios de uma boa utilização 
desta abordagem que exige uma forte implicação. (Marie-Christine 
Josso) 

 

Ao discutir a experiência desenvolvida no curso-seminário “História de Vida 

em Formação”, Josso (2010) conclui que o ato de narrar a própria experiência de si 

ocasionará transformação desde que envolva, ou seja envolvido, por procedimentos 

metodológicos eficientes e estes, por sua vez, orientados por princípios coerentes 

com uso das narrativas autobiográficas no contexto das atividades educativas de 

formação continuada. 

 Trata-se de oportunizar a utilização dos instrumentos e dos procedimentos 

biográficos de modo sábio, não atribuindo à pessoa que narra à condição de mero 

reprodutor de ideias e valores. Para exemplificar a má utilização dos instrumentos 

biográficos, Josso (2010) cita os comunistas dos países do Leste e da China que 

justificaram a utilização desse tipo de instrumento pela necessidade de “reeducação 

política”, porém, o que de fato fizeram se caracterizou como uma farsa e pesquisa 

judicial. 

Apresentamos o percurso do módulo “Práticas Pedagógicas” e os 

procedimentos de mediação biográfica, discutindo a pertinência dos quatro 
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procedimentos que compuseram a prática de formação – sensibilização, leitura,  

trabalho biográfico e socialização - à luz dos dispositivos apresentados por Josso 

(2010) como etapas necessárias à aquisição e desenvolvimento de aprendizagens 

específicas, a saber: distanciamento, implicação, responsabilização e 

intersubjetividade. 

Assim como o curso-seminário “História de Vida em Formação” caracterizou-

se como espaço-tempo no qual os participantes são convidados a pensar sobre si 

mesmos e sobre o outro, sobre formação, conhecimento, aprendizagem, processo, 

consciência e tomada de consciência, o módulo “Práticas Pedagógicas” estrutura-se 

a partir do convite à reflexão com vistas à construção de conhecimentos sobre 

educação, pedagogia, práxis pedagógicas e saberes necessários à docência. 

Enquanto o curso-seminário apresenta como tema central o trabalho biográfico, é 

importante observar que o público alvo não são professores e que os conceitos 

trabalhados são as noções de distanciamento, implicação, responsabilização e 

intersubjetividade. O módulo, embora utilize narrativas autobiográficas, o seu foco 

fundamental é a formação de professores, por essa razão os conceitos trabalhados 

foram, por exemplo, educação, pedagogia, práxis pedagógica, saberes necessários 

à docência, construção produtiva de saberes, entre outros. É, entretanto importante 

salientar, que nos dois casos, essas perspectivas de trabalho com as narrativas da 

experiência, cada um oportuniza, ao seu modo, aprendizagens específicas e se 

organizam em etapas que, como veremos a seguir, são preponderantes para que os 

objetivos de cada proposta sejam atingidos.  

Vejamos a descrição das propostas metodológicas praticadas tanto no curso-

seminário “História de Vida em Formação” quanto no módulo “Práticas 

Pedagógicas”, paralelamente, para que possamos compará-las e analisar os 

procedimentos de mediação biográfica com vistas a aprendizagens específicas. 

Procederemos, buscando compatibilizar os tempos ou etapas de cada um deles. 

Observaremos que enquanto a reflexão sobre os conceitos de aprendizagem do 

distanciamento, da implicação, da responsabilização e da intersubjetividade é 

primordial para os participantes do seminário proposto por Josso, eles não 

constituem em si mesmo matéria de reflexão para os participantes do módulo. No 

entanto, tornaram-se imprescindíveis na análise dos dados empíricos de nossa 

pesquisa para melhor nos acercamos dos trabalhos biográfico e heterobiográfico, 

realizados pelos professores em formação. 
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No caso da proposta de formação que praticamos, o trabalho biográfico 

operacionalizado pela mediação biográfica, com base nas narrativas 

(auto)biográficas e quadros de escuta, caracteriza-se como prática educativa 

oferecendo “pistas” tanto para a formação de professores em serviço quanto para a 

formação de formadores cujo objeto de estudo e de trabalho diz respeito ao  trabalho 

biográfico. 

 

Quadro 2: Relações entre os tempos do Seminário “Histórias de Vida em Formação” e os 
tempos do Módulo “Práticas Pedagógicas” 

Etapas Curso-seminário “História de Vida em 
Formação” 

Módulo “Práticas Pedagógicas” 

 
Tempo 0 
(Apresentaç
ão) 

- Apresentação do programa da 
disciplina e oportunidade de os alunos 
optarem por um programa específico 
para o ano. 

- Apresentação dos objetivos do módulo e 
proposta de articulação dos interesses do 
grupo com o que foi apresentado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo 1 
Informações, 
discussão e 
negociação 

 

- Apresentação das questões de 
emergência nas histórias de vida no 
campo da educação de adultos, 
articulando percurso intelectual, 
abordagem biográfica e pesquisa 
formação. O momento de informação é 
embasado pelas noções de implicação, 
responsabilização, distanciamento e 
intersubjetividade e culmina com a 
escrita individual de um texto, 
apresentando os interesses de 
conhecimentos pessoais e, por vezes, 
as aprendizagens projetadas. Nesse 
texto os participantes apresentam o 
significado da palavra formação para 
eles participantes. Os textos são 
distribuídos, lidos e comentados, no 
grupo. Como os participantes fazem 
uma formação para pesquisa, procura-
se determinar o papel de cada um 
nesse processo.  

 
- Socialização da ficha individual que 
embasa a construção coletiva do perfil da 
turma. Os interesses explicitados 
individualmente são confrontados aos 
objetivos do módulo, verificando a 
existência, ou não de sintonia. O 
momento de informação é embasado 
pelos conceitos de educação, pedagogia, 
práxis pedagógica e saberes necessários 
à docência, todos eles imbricados às 
narrativas (auto)biográficas enquanto 
prática educativa. Tenta-se, através de 
um momento, que intitulamos de 
sensibilização em cada uma das etapas 
do módulo, fazer com que pensem sobre 
os temas trabalhados. Os conceitos são 
construídos, primeiro, individualmente e, 
em seguida, em grupo. São socializados 
e, posteriormente, comparados aos 
conceitos construídos por estudiosos do 
assunto.  
 

 
 

Tempo 2 
Narrativas 

oral e escrita 

 

- Preparação para a narrativa oral, com 
base em algumas perguntas. 
Frequentemente, apresentam-se 
preocupações acerca do tempo de 
escuta e de questionamentos. Esse 
momento é anterior à ação do trabalho 
biográfico e é concluído com a escolha 
do relator de outra narrativa. 

 
- Preparação para a narrativa escrita, o 
que implica em orientações escritas que 
retomam tanto os conceitos trabalhados 
individual e coletivamente, quanto as 
leituras sobre as temáticas abordadas. As 
narrativas são escritas pelo próprio 
participante. Esse momento é concluído 
com a preparação para a escuta da 
narrativa. 

 
 

Tempo 3 
Comentários 

 

- A escrita da narrativa e a 
responsabilização imbricada no relato 

 
- A narrativa é socializada/lida pelo autor 
e ouvida pelos outros participantes que 
anotam observações no quadro de escuta 
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sobre as 
narrativas. 

 
Socialização 

e escuta 
direcionada 

da narrativa do outro, individualmente 
ou em pares, oportuniza a compreensão 
da formação. Essa experiência é 
composta por comentários, observações 
e análises das narrativas na perspectiva 
de se envolver na dinâmica de 
ampliação da singularidade e 
diversidade da reflexão. Geralmente, os 
participantes explicitam, mesmo que 
pontualmente, o que aprenderam com a 
referida experiência. 

composto mediante os objetivos do 
módulo e, por conseguinte, do 
pesquisador-formador. O quadro de 
escuta orienta a busca por elementos na 
narrativa do outro que poderão compor 
comentários, observações e análises. 

 

A análise da sequência didática, sintetizada através das etapas propostas por 

Josso (2010) no Curso-seminário “Histórias de Vida em Formação”, permite dar 

visibilidade aos procedimentos que orientaram, paralelamente, o processo de 

formação quanto a coleta de dados. 

Os procedimentos que antecederam, mobilizaram e complementaram o 

trabalho biográfico suscitaram observações e interpretações que apontam para a 

compreensão dos processos de formação e das relações que as pessoas, no caso, 

os professores estabelecem/estabeleceram com os saberes e o próprio processo de 

formação ao longo da vida. 

Os procedimentos sensibilização, leituras de autores consagrados,  trabalho 

biográfico e socialização, em conjunto e, devidamente articulados entre si, mobilizam 

reflexão e tomada de consciência relativa ao percurso formativo de cada sujeito e 

suas influências no exercício docente. Assim desencadeiam aprendizagens 

necessárias ao trabalho biográfico e de formação na contemporaneidade. 

O trabalho biográfico e sua problematização face aos tópicos de estudo foram 

oportunizados pela organização sistemática do tempo e das atividades que, a priori, 

foram planejadas pela pesquisadora-formadora, ou seja, pelo mediador. Como na 

experiência compartilhada por Josso (2010), o módulo compreende um 

encadeamento lógico entre etapas/tempos interdependentes, entretanto, como 

podemos observar no Quadro 2, há uma diferença fundamental entre as duas 

experiências nos Tempos 2 e 3, referente ao momento de escrever e socializar a 

narrativa autobiográfica. 

A nossa proposta de trabalho contempla as aprendizagens explicitadas na 

experiência apresentada e analisada por Josso (2010), porém é conveniente explicar 

que os participantes do nosso módulo só entregaram as narrativas após a reflexão 

realizada com base na socialização e no quadro de escuta, o que lhes oferece a 
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oportunidade de reescrever a própria narrativa. De modo geral, o desenvolvimento 

de todos os procedimentos e etapas que compuseram o módulo visavam às 

aprendizagens do distanciamento, da implicação, da responsabilização e da 

intersubjetividade. 

 

A sensibilização 

 

Antes de descrever e analisar o procedimento de sensibilização é importante 

pensar sobre o significado de “sensibilizar”. Segundo Houaiss e Vilar (2001, p. 630), 

é “tornar(-se) sensível, comover(-se), emocionar, é tornar-se emocionalmente 

consciente e compreensivo”. Nesse sentido, entendemos que sensibilizar diz 

respeito a um processo de reciprocidade, no qual o sensibilizador e aquele a quem 

se propõe sensibilizar se envolvem mutuamente. 

A sensibilização é um processo educativo de se tornar sensível, possibilitando 

uma vivência que pode construir conhecimentos não só pela racionalidade, mas 

também a partir de sensações, intuição, emoção e sentimentos. Essa noção de 

sensibilização é encontrada, frequentemente, no contexto da Educação Ambiental, 

daí o destaque a outros sentidos e à vivência. 

No dicionário on-line (www.lexico.pt/sensibilizar), o significado da palavra 

sensibilização corresponde a “chamar a atenção de alguém sobre algo”. 

Percebemos que, assim como nos outros casos, o termo sensibilização remonta à 

ideia de processo e este vivenciado por mais de uma pessoa – pressupõe-se a 

existência do sensibilizador e daquele a quem se propõe a sensibilização. 

Mas, no módulo “Práticas Pedagógicas”, o que é sensibilização? É um 

procedimento de mediação biográfica através do qual o pesquisador-formador 

propõe atividades aos participantes que corporificam os primeiros contatos com os 

tópicos de estudo e/ou temáticas em cada unidade, abrindo reflexões sobre os 

temas, conceitos teóricos, atividades práticas e as vivências dos docentes. 

Segundo Furlanetto (2003, p. 5), “aprender não é somente um ato racional, 

englobamo-nos por inteiro, configurando-se como um ato profundamente amoroso”. 

Nessa perspectiva, faz-se necessário preparar os professores para as temáticas, 

envolvendo-os integralmente no processo de formação que se inicia com o 

procedimento de sensibilização. 

O procedimento de sensibilização abre as atividades nas três unidades do 
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módulo “Práticas Pedagógicas”, porém não se restringe a esse momento de 

abertura. No Quadro 2 (A relação entre os tempos no Seminário “Histórias de Vida 

em Formação” e os tempos no Módulo “Práticas Pedagógicas”), verificamos no 

tempo zero um momento de sensibilização anterior aos que abriram cada unidade. 

Trata-se do momento em que se apresenta o módulo e seus objetivos. 

O primeiro momento corresponde à apresentação geral e, embora seja 

importante, não está vinculado diretamente a outros procedimentos. É o único 

momento que poderia acontecer isoladamente, não exigindo uma articulação com 

outros momentos e/ou procedimentos. Analisamos o procedimento biográfico  de 

sensibilização, verificando a maneira como oportuniza as aprendizagens 

necessárias ao trabalho biográfico e, por conseguinte, à auto(trans)formação 

docente. 

O módulo “Práticas Pedagógicas” apresenta quatro momentos de 

sensibilização, entre eles o que foi apresentado no tempo zero do Quadro 2. E, 

como explicamos, é o único independente dos outros procedimentos. Nas outras 

etapas, estabelecem uma relação de interdependência com os procedimentos leitura 

de autores consagrados,  trabalho biográfico e socialização. 

Como explicitamos no capítulo anterior, a proposta de formação é realizada 

em três unidades distintas: 1) Processos de formação ao longo da vida; 2) Percurso 

profissional; 3) O módulo “Práticas Pedagógicas” e a formação docente. Na tentativa 

de fazer a análise de forma didática, apresentaremos o procedimento de 

sensibilização referente a cada unidade. 

No primeiro momento, a sensibilização ocorre numa perspectiva ampla e 

contribui com a apresentação e negociação de objetivos e/ou interesses do módulo, 

do pesquisador-formador e dos professores em formação. Os objetivos do módulo 

dizem respeito àqueles apresentados e defendidos pelo pesquisador-formador e são 

apresentados ao grupo no primeiro encontro, já aqueles almejados pelos 

professores em formação são sistematizados por cada no primeiro encontro e 

compõem uma ficha cuja finalidade principal é compor o perfil da turma. 

Munidos dos objetivos individuais, os professores em formação conhecem o 

programa do módulo e o comparam aos objetivos estabelecidos pelo curso em geral 

e pelo módulo especificamente. Nesse momento, o grupo identifica-se com a 

proposta e com os colegas tanto no que se refere aos motivos pelos quais 

participam do curso quanto no tocante ao histórico acadêmico e profissional. 



68 

 

Poderíamos descrever os elementos que compõem/compuseram o perfil da 

turma, porém o nosso interesse nesse momento é analisar a maneira como cada 

procedimento biográfico, nesse caso, o de sensibilização oportunizou as 

aprendizagens elucidadas por Josso (2010) e que são inerentes ao trabalho 

biográfico.  

O primeiro momento visou a oportunizar as aprendizagens de implicação, 

tomando-se como hipótese que cada professor, conhecendo a proposta do módulo, 

poderia se empenhar em participar, ou não, do processo de construção de 

conhecimentos e evoluir na direção das aprendizagens do distanciamento, à 

medida que possibilitasse a articulação entre os objetivos do pesquisador-formador, 

do grupo, e dos professores em formação. Devendo prosseguir na direção das 

aprendizagens da intersubjetividade, no momento em que pressupõe a 

coordenação de pontos de vista e a compreensão de si e do outro. E, finalmente, 

para a aprendizagem da responsabilização, uma vez que envolvia a reflexão sobre 

aquilo que desejava e/ou teria a oportunidade de aprender ao longo do módulo.  

Na unidade “Processos de formação ao longo da vida” o procedimento de 

sensibilização atualiza-se na construção dos conceitos de educação e pedagogia, 

bem como da teorização da relação que educação e pedagogia estabelecem entre 

si.  A construção desses conceitos ocorreu de maneira gradativa, desdobrando-se 

em dois momentos: a) Construção individual (cada professor conceitua educação e 

pedagogia, isoladamente e, em seguida, relaciona-os entre si; e b) Construção em 

grupo (confronto dos conceitos construídos com os dos colegas, culminando com a 

construção de outro conceito). 

Como se pode observar, a sensibilização, nesta etapa, envolveu, 

principalmente, a implicação, o distanciamento e a intersubjetividade. Ao pensar 

e registrar conceitos, o professor em formação compromete-se com a construção de 

conhecimentos (implicação) e, partindo para a construção coletiva, vivencia o 

confronto de ideias e negocia uma nova construção (distanciamento e 

intersubjetividade).  

No concernente ao “Percurso profissional” (segunda unidade), a 

sensibilização ocorre pela reflexão sobre os estudos realizados até então. Também 

requer a articulação: professores em formação x grupo. Cada participante elegeu 

dez palavras que representassem os estudos e os conhecimentos trabalhados 

anteriormente. Depois, em grupo, confrontavam o conjunto de palavras de cada um, 
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verificando as que se repetiam para, posteriormente, construir um mapa conceitual 

que designaria proposições, ou seja, que explicitaria a compreensão dos 

professores em relação aos conhecimentos problematizados na primeira etapa do 

módulo.  

Segundo Josso (2010. p. 251), “a aprendizagem simultânea da implicação e 

do distanciamento parece gerar as condições de uma produção de conhecimento 

[...]”. A autora refere-se, especificamente, à construção de conhecimento sobre si 

através da articulação entre as experiências passadas, o presente e os projetos 

futuros. Nós tratamos, nesse procedimento biográfico, da construção de 

conhecimentos relativos aos tópicos de estudo de cada etapa. 

Entendemos que, ao refletirem sobre o processo vivenciado até a segunda 

unidade, ou seja, a reflexão sobre “O percurso profissional”, os professores 

participantes identificaram o que foi mais representativo, coordenaram ideias, 

construíram proposições e testificaram a compreensão do grupo acerca dos tópicos 

estudados. Ao rememorar e sistematizar os eventos e/ou conceitos estudados se 

mobilizaram efetivamente para a construção de conhecimento, o que exigiu 

mobilização intelectual e, por que não dizer, afetiva, uma vez que o registro “diz” a 

compreensão de cada um e do grupo, ou seja, oportunizou o exercício relativo à 

aprendizagem da implicação. 

A aprendizagem do distanciamento é inerente à “alternância das atividades 

individuais e das atividades em grupo” (JOSSO, 2010. p. 248), pois exige o 

confronto consigo mesmo e com o outro com a finalidade de construir o mapa 

conceitual.  

Esse momento, vai além da objetivação do pensamento e das construções 

individuais e possibilita aos participantes a observação dos processos de 

aprendizagem que vivenciaram até o momento: De onde vêm as ideias que tenho? 

O que aconteceu para que eu tivesse as ideias que tenho? Quais ideias do grupo se 

assemelham ou se diferenciam das minhas? Por que em alguns momentos penso 

diferente do grupo, se nos envolvemos no mesmo processo? Esse trabalho 

oportuniza a explicitação da subjetividade de cada um à medida que amplifica os 

sentidos atribuídos ao processo de construção de conhecimentos. Nesse sentido, 

oportuniza a aprendizagem da intersubjetividade, que pode efetuar-se na tomada 

de consciência (construção de proposições). 

Na terceira e última unidade, intitulada “O módulo Práticas Pedagógicas e a 
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formação docente”, o procedimento sensibilização ocorre de maneira integrada ao 

trabalho desenvolvido na segunda unidade, principalmente, a preparação para a 

leitura de autores consagrados, o trabalho biográfico e a socialização (escuta 

direcionada). Nesse sentido, diferentemente das duas primeiras unidades, o 

procedimento sensibilização não se encontra isolado, ele se inicia com o seguinte 

questionamento, explicitado por Catani (2001) no texto “Práticas de formação e 

ofício docente”: 

 

Que espécie de compreensão demandam as questões relativas 
à formação docente, ao exercício do trabalho e à participação 
efetiva dos projetos de transformação da nossa sociedade? E 
ainda, quais seriam os saberes mais produtivos que podem ser 
acionados nos processos de educação para o magistério? 
(CATANI, 2001, p. 21). 
 
 

O questionamento é respondido, individualmente, a partir da leitura do texto. 

O momento de socialização das respostas é mediado pelo pesquisador-formador 

que desmembra o questionamento, dispondo os elementos em um quadro composto 

por quatro colunas: 1) Formação docente; 2) Exercício do trabalho docente; 3) 

Participação em projetos de transformação social; 4) Saberes necessários à 

formação docente. 

O professor formador mobiliza a explicitação das respostas de cada 

participante para a organização do quadro coletivamente, provocando a discussão e 

a compreensão da formação docente integrada ao exercício profissional e à 

transformação social. O trabalho biográfico orienta a sistematização dos saberes 

que foram acionados ao longo da vida, porém é a escuta na corporificação do 

procedimento socialização que oportuniza o que chamamos de “catalogação dos 

saberes”. Ou seja, o professor participante do curso narra o seu percurso 

profissional e explicita as necessidades vivenciadas em cada atividade profissional, 

vinculando-as à produção e ao acionamento de saberes específicos e os seus 

interlocutores catalogam, através do quadro de escuta, as necessidades 

apresentadas no cotidiano do narrador, vinculando-as aos saberes que acionaram 

e/ou construíram.   

O procedimento sensibilização, nessa unidade, é propulsor da aprendizagem 

de implicação tanto no que se refere à produção de conhecimentos sobre formação 

docente quanto no concernente à formação pessoal: Em que circunstâncias e/ou de 
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que maneira adquiri determinados saberes? O que preciso e/ou desejo aprender? 

Que saberes são necessários aos professores em geral? 

De acordo com Josso (2010. p. 251), a aprendizagem da implicação está 

sempre em jogo e pode estar diretamente vinculada à produção de conhecimentos 

tanto em situações nas quais “o participante formula por escrito a sua forma de se 

apropriar do objeto de „formação‟ [...], quanto naquelas em que o “[...] grupo reage 

aos comentários e análise de seu interlocutor”. 

A recordação dos acontecimentos da vida decorrente da “catalogação de 

saberes” pode gerar comentários dos interlocutores, bem como processos de 

tomada de consciência quanto ao “fato de que é possível gerar a articulação entre 

afetividade e intelecto para produzir um pensamento “sensato”, quer dizer um 

pensamento [...] que produz um sentido para si, compreensível para os outros" 

(JOSSO, 2010. p. 252). 

A aprendizagem do distanciamento foi impulsionada, no módulo, pela leitura 

do texto de Catani (2001), já que possibilita a reflexão sobre a integração da 

formação docente, o exercício profissional e os projetos de transformação da 

sociedade. A leitura orienta, através do diálogo com as ideias da autora, a 

“catalogação dos saberes” dos outros (Quadro de escuta 2) que, por sua vez, 

oportuniza identificar os saberes acionados e/ou construídos a partir do cotidiano 

profissional. 

A “catalogação dos saberes” é integrada à escuta orientada do outro: Quais 

saberes foram acionados ao longo da vida? Que/quais necessidades estão 

vinculadas aos saberes que cada participante acionou e/ou produziu no decorrer do 

se percurso profissional? Essa “catalogação” remete à “alternância da confrontação 

intersubjetiva e da confrontação consigo”, segundo Josso (2010. p. 248). E, além de 

promover a aprendizagem do distanciamento, ela “[...] permite trabalhar a 

problemática da compreensão de si e dos outros” (JOSSO, 2001. p. 254), ou seja, 

tem como desdobramento o exercício da intersubjetividade sobre a subjetividade. 

Dessa maneira, o procedimento sensibilização oportuniza “tomadas de 

consciência” em relação à importância dos outros desde a evocação até a 

construção e a interpretação da própria história. Ainda segundo Josso (2010. p. 

254), o exercício da intersubjetividade é efetuado sempre que se trabalha em 

grupo e possibilita a “descoberta do lugar dos outros na elaboração do ponto de 

vista de cada um”.  
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Como dissemos anteriormente, na terceira unidade do módulo, não é por 

acaso que, no momento em que focamos a reflexão e o processo de formação 

desencadeado pelo/no próprio módulo, o procedimento sensibilização ocorre 

imbricado a outros procedimentos (leitura de autores consagrados,  trabalho 

biográfico e socialização/escuta direcionada). A esse fenômeno de imbricação 

atribuímos o exercício da aprendizagem da responsabilização.  

À medida que há a identificação dos participantes através do percurso 

profissional e, principalmente, em relação à maneira como acionaram e/ou 

construíram saberes, constitui-se uma articulação entre o afetivo e o intelectual, o 

que pode desdobrar-se tanto na consideração de novos referenciais concernentes 

ao percurso de formação e ao próprio módulo quanto ao engajamento dos 

participantes em torno da própria formação. 

A responsabilização é preponderante para a caracterização do processo de 

formação uma vez que a revisão de referenciais está diretamente relacionada às 

possibilidades de formação e ao posicionamento que cada um apresentará em 

relação ao percurso formativo a partir de então. 

 Através desses questionamentos, Josso (2010) elucida a dificuldade inerente 

à identificação de responsabilidades tanto na perspectiva de formação como de 

situações relacionais, destacando o quanto pode ser dispendiosa a renúncia às 

facilidades ocasionadas pela dependência e a mentalidade de assistido ou oprimido. 

Finalmente, o procedimento sensibilização pode efetivar o exercício das 

aprendizagens de implicação, distanciamento, intersubjetividade e 

responsabilização. Entretanto, observamos que a última está diretamente 

relacionada a projetos de formação e/ou atuação profissional, pois a temática ou 

princípio de responsabilidade tornam-se mais evidentes no primeiro momento, 

quando há o confronto entre os interesses dos participantes em relação ao módulo e 

os objetivos do próprio módulo, e no último, quando os participantes podem se ver 

como protagonistas na construção e/ou acionamento de saberes ao longo do 

percurso profissional. 

 

A leitura de autores consagrados 

 

O procedimento de mediação biográfica -  leitura de autores consagrados - 

refere-se à oportunidade de dialogar com autores sobre as temáticas estudadas no 
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módulo “Práticas Pedagógicas”. Esse procedimento é subsequente à sensibilização 

e é operacionalizado nas três unidades do módulo, estando intrinsecamente 

relacionado aos demais, ou seja, não há nenhum caso em que seja efetivado de 

maneira isolada. 

Na primeira unidade do módulo, oportunizamos a leitura de dois textos: “A 

pedagogia como ciência da educação” (FRANCO, 2008, p. 71-84) e “O campo do 

conhecimento pedagógico e a identidade do profissional do pedagogo” (LIBÂNEO, 

2007, p. 25- 36). A leitura foi orientada pelas perguntas que desencadearam o 

procedimento sensibilização, então, após a leitura, os professores participantes 

registraram as respostas na perspectiva dos autores. 

O procedimento biográfico - leitura de autores consagrados - não se limita à 

decodificação e à compreensão das ideias do autor, requerendo diferentes 

operações mentais. Após a identificação das ideias de cada autor sobre educação e 

pedagogia, os professores participantes confrontam-nas com as próprias respostas 

e são instigados a reelaborar novos conceitos. 

Esse procedimento coloca em jogo, tanto aprendizagens biográficas quanto 

aprendizagens relativas à área de conhecimento e de atuação dos professores, que 

participam do módulo. Os conceitos de “Educação” e “Pedagogia” são construídos 

através do diálogo consigo mesmo, com os pares e com os estudiosos mais 

experientes e, nesse movimento, as aprendizagens de implicação, distanciamento 

e intersubjetividade são mobilizadas. 

À medida que os professores empreendem esforços para registrar as 

respostas do outro, no caso dos autores, distanciam-se de si, da sua compreensão a 

respeito da pedagogia e da educação e passam a melhor compreendê-las com base 

também do ponto de vista de outrem. O confronto dos conceitos construídos com o 

grupo com aqueles explicitados pelos autores oportuniza tanto a compreensão mais 

profunda dos conceitos através da reelaboração quanto da satisfação em constatar 

que as suas próprias ideias são coerentes, instalando um distanciamento. 

A implicação também é mobilizada, porém não é evidente ou determinada, 

ela pode acontecer ou não. Os professores percebem, a partir da leitura, os 

desdobramentos dos estudos e essa percepção dá margem à tomada de 

consciência no que se refere à importância da fundamentação teórica da própria 

prática, ou seja, dos princípios que fundamentam a ação docente. O conceito 

reelaborado explicita a apreensão dos conhecimentos em discussão e oferece a 
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possibilidade de se apresentar uma postura de busca de conhecimentos através do 

diálogo e do embasamento teórico, ou seja, coloca o presente em perspectiva 

(JOSSO, 2010). 

A intersubjetividade ocorre de maneira integrada ao distanciamento, já que 

é exercitada mediante o favorecimento da subjetividade de cada um através do 

confronto de ideias, da identificação de coerências e incoerências que ocasionam 

efeitos de contraste ou de semelhança no momento em articulam e reelaboram os 

conceitos. 

Na segunda unidade do módulo, o procedimento biográfico - leitura de 

autores consagrados - foi fundamentado no texto “Práticas de formação e ofício 

docente” (CATANI, 2001, p. 21-29) que, como podemos observar, coincide com o 

procedimento sensibilização desenvolvido na terceira unidade. A leitura do referido 

texto tende a “despertar” os participantes tanto para a identificação dos saberes 

necessários à docência e para a construção produtiva dos saberes (procedimento 

sensibilização) quanto para articulação entre os saberes que se caracterizam no 

decorrer da carreira docente e aqueles apontados pela autora como necessários à 

docência. 

Mais do que a identificação de saberes, a leitura proposta nessa unidade, 

evidencia a necessidade de refletir sobre a relação particular que cada um 

estabelece com os saberes nas práticas de formação e no exercício profissional, 

propondo o uso das narrativas autobiográficas. Assim, ao mesmo tempo em que 

oportuniza a discussão sobre os saberes necessários à docência e os tópicos de 

estudo vinculados a esse tema, justifica e qualifica o uso das narrativas no módulo. 

A implicação é exercitada sempre que há a perspectiva de um devir e, nesse 

caso, o procedimento leitura de autores consagrados oferece a possibilidade de 

cada professor olhar para si, para a sua própria história e para o seu cotidiano 

profissional como uma maneira de identificar e/ou construir saberes, oportunizando 

reflexões no sentido de, mais uma vez, modificar a sua postura diante da sua própria 

formação. 

A intersubjetividade é oportunizada à medida que há o confronto do trabalho 

biográfico com a escuta direcionada e as ideias da autora a respeito da formação. O 

distanciamento instala-se em cada momento particular, ou seja, a) na busca pelas 

respostas da autora acerca da formação e do exercício docente; b) na catalogação 

dos saberes dos colegas (socialização e quadro de escuta; e c) na reflexão proposta 
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pela autora que defende uma formação com/para professores, a partir do 

“reconhecimento da dimensão pessoal dos agentes docentes como elemento 

nuclear nas práticas de ensinar” (CATANI, 2001. p 24).  

A leitura de autores consagrados na segunda unidade é preponderante para a 

sensibilização que ocorre na terceira unidade, o que justifica a integração de 

diferentes procedimentos de mediação biográfica. Entretanto, gostaríamos de 

destacar a vinculação inerente ao procedimento leitura e às aprendizagens de 

intersubjetidade e distanciamento, pois estabelecem uma relação direta – 

identificar o pensamento do autor e confrontá-lo ao seu e ao dos colegas envolve, 

necessariamente, essas duas aprendizagens.  

Na terceira e última unidade, o procedimento leitura de autores consagrados é 

operacionalizado a partir do texto “Profissionalização dos professores: 

conhecimentos, saberes e competências necessárias à docência” (PUENTES, 

AQUINO e QUILLICI NETO, 2009, p. 169-184). Os professores participantes são 

convidados a ler o texto e a apresentá-lo a partir das sessões nas quais se divide, 

buscando conhecer os saberes destacados por diferentes autores como necessários 

à docência e compreender a perspectiva do próprio autor do texto em relação à 

distância observada entre a categorização de saberes e a sua abordagem prática no 

cotidiano profissional docente. 

Assim, mais uma vez, oportuniza-se o confronto entre os conhecimentos 

problematizados no decorrer do módulo e aqueles apresentados no texto lido na 

terceira unidade, ou seja, exercita-se o distanciamento e a intersubjetividade. Os 

professores se organizam no sentido de apresentar as ideias dos autores citados no 

texto (alguns falam de competências, outros de conhecimento ou ainda de saberes), 

articulando com a concepção de formação e os saberes identificados e/ou 

construídos no decorrer do módulo “Práticas Pedagógicas”. 

A aprendizagem de implicação é exercitada no próprio empreendimento de 

esforços para a realização do seminário, mas não necessariamente na perspectiva 

de futuro. Não há um comprometimento evidente dos professores com uma nova 

perspectiva de formação, mas de apreensão de conceitos, o que coincide com a 

constatação de que os estudos relativos aos saberes/competências/conhecimentos 

necessários à docência não garantem uma formação coerente com as demandas do 

cotidiano profissional do professor. 

Concluímos que o procedimento leitura de autores consagrados pode efetivar 
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o exercício das aprendizagens de implicação, distanciamento, e 

intersubjetividade. A primeira como uma possibilidade e as demais 

obrigatoriamente, já que o confronto entre as ideias de cada um e do grupo com as 

ideias dos autores corporificam um processo de intercâmbios de compreensões 

recíprocas (JOSSO, 2010).   

 

O trabalho biográfico 

 

 O trabalho biográfico é aqui considerado como um procedimento de 

mediação biográfica, no sentido em que ele se refere à iniciativa do pesquisador-

formador de solicitar aos professores em formação que escrevam uma narrativa 

autobiográfica sobre suas experiências de formação e profissionais. Ele é 

subsequente ao procedimento leitura de autores consagrados e é constituído pela 

proposição da escrita de narrativas autobiográficas no decorrer do módulo. O 

procedimento ocorre nas três unidades do módulo e corresponde à articulação da 

vida dos participantes com os tópicos de estudo trabalhados, às práticas de 

formação e à profissionalização docente. 

Propomos o procedimento -  trabalho biográfico - a partir dos procedimentos 

de mediação biográfica que o antecederam, pois enquanto a sensibilização 

oportunizou a reflexão sobre os conceitos em estudo e garantiu o diálogo com o 

grupo, a leitura de autores consagrados permitiu a negociação de significados e a 

satisfação de considerar o conhecimento e a própria vivência de cada professor. Os 

dois primeiros procedimentos de mediação biográfica desdobram-se em referenciais 

para o trabalho biográfico sobre si mesmo e sobre o outro. 

Considerando a existência de referenciais e/ou reflexões anteriores, 

acreditamos que o trabalho biográfico se inscreve em um processo consciente 

desde a sua proposição, aprofundando-se e expandindo-se à medida que os 

professores empreendem esforços para construir a sua própria história, atribuindo 

significados a situações e/ou eventos relacionados à formação numa perspectiva 

mais ampla (ao longo da vida) e no próprio módulo.  

Nesse sentido, o módulo “Práticas Pedagógicas” faz o mesmo movimento que 

acontece no curso-seminário “Histórias de Vida em Formação” (JOSSO, 2010) e 

articula vida e formação, porém com uma orientação diferente. Enquanto o curso-

seminário oportuniza a produção de pensamentos sobre si mesmo e o outro tendo 
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em vista as informações a respeito de formação, de conhecimento e de 

aprendizagem, o módulo oportuniza pensamentos sobre formação, conhecimentos e 

aprendizagens tendo em vista os pensamentos sobre si mesmo e a 

auto(trans)formação docente. 

Ambas as propostas prevêem a renúncia às dependências ocasionadas por 

uma formação prescritiva e oferecem potencialidades de conhecimento, 

diferenciando-se no “ponto de partida” e no “ponto de chegada”. Na primeira, o 

objeto de estudo constitui-se pela prática de formação embasada nas histórias de 

vida, partindo dos pensamentos que a pessoa em formação têm de si e dos outros e 

deverá resultar em uma pesquisa-formação com vistas à formação tanto dos 

participantes quanto do formador.  

No módulo, o objeto de estudo é constituído pelos conceitos que se 

materializam através dos procedimentos de mediação biográfica, o que inclui a 

problematização de conceitos, a narrativa autobiográfica, o quadro de escuta, 

vislumbrando o trabalho de pesquisa-formação do formador para/com professores e 

de auto(trans)formação dos professores participantes.  

Mas, que aprendizagens o procedimento -   trabalho biográfico - oportunizou 

no módulo “Práticas Pedagógicas”? As aprendizagens mais evidentes são 

implicação e responsabilização, já que, ao empreender esforços em articular os 

estudos realizados em cada unidade e os conceitos estudados à própria vida, 

envolvem-se em um processo que exige posicionamento ideológico, construção de 

sentidos e, possivelmente, novas perspectivas em relação à formação. 

As unidades de trabalho são designadas de acordo com as narrativas 

autobiográficas. Assim, a unidade “Processos de formação ao longo da vida” tem em 

sua constituição a proposta de construção de uma narrativa cujo título é “Ninguém 

escapa da educação”. Cada professor é convidado a narrar os processos de 

formação, evidenciando as concepções de educação e pedagogia que os 

embasaram. 

Na primeira narrativa autobiográfica, os professores se envolvem na 

construção da sua própria história e, a partir desse movimento, atribuem significados 

aos processos de educação vivenciados na família e nas instituições de formação. A 

rememoração sobre a atividade docente de outrem, nesse caso a dos professores 

que tiveram ao longo da vida, instala o distanciamento necessário para 

compreender que a prática e a postura profissional dos professores influenciam na 
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formação e na prática profissional das pessoas. 

 

Nesta época, o saber era pautado no professor, o papel do aluno era 
o de ouvinte e não havia troca de experiência e questionamento por 
parte do aluno [...]. Durante minha trajetória escolar, passei por 
muitos professores comprometidos com o ensino que contribuíram 
de forma significativa para o meu desenvolvimento pessoal e 
profissional. Porém, alguns não tinham responsabilidade e 
compromisso com o ensino público (MARTA, 1ª Narrativa. p. 2). 

 

O distanciamento oportuniza o exercício da implicação à medida que se 

percebe, mais tarde, na narrativa relativa à segunda unidade (“Percurso 

profissional”) a obstinação dos professores, no exercício profissional, a não repetir 

determinados comportamentos e/ou posicionamentos de seus professores ou, ainda, 

atitudes inspiradas no acolhimento de um determinado professor. 

Marta, na segunda narrativa autobiográfica, descreve muitas de suas 

experiências profissionais, destacando aquelas que ocorreram na Educação Infantil 

e fazem referência à experiência expressa na citação anterior. Nesse sentido, 

observamos que elucida o fato de receber as crianças com abraços e “todo o 

carinho”, mais tarde, de segurar na mão das crianças que não conseguiam realizar 

as atividades sozinhas, contrariando a orientação da supervisora de que deveria 

deixar as crianças à vontade. 

A intersubjetividade é inerente à narrativa autobiográfica, evidenciando as 

singularidades dos processos de formação, seja ao longo da vida, seja no módulo 

“Práticas Pedagógicas”. Segundo Josso (2010. p. 254), “Processo de conhecimento 

e de aprendizagens ao longo da vida, processo de produção de conhecimento, no 

decorrer do curso-seminário, podem esclarecer-se mutuamente”. 

Embora consideremos que a responsabilização seja potencializada no  

trabalho biográfico, esse procedimento não é privilegiado na primeira unidade, uma 

vez que a proposta de escrita é orientada pela construção de sentidos quanto aos 

fatos e/ou situações que marcaram o seu percurso de formação. Não há orientação 

específica quanto aos fatos rememorados ao que ocasionaram ou ao devir – “o que 

esses fatos fizeram comigo” ou “o que faço agora com o que esses fatos fizeram 

comigo”, o que pode ter influenciado na “impressão” de que os professores, na 

primeira unidade, ainda encontram-se “deslumbrados” com as novas construções, 

restringindo-se a construções cronológicas (organização temporal da própria 

história) e/ou conclusões prévias que não explicitam projetos futuros. 
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Chegando ao segundo grau, optei pelo Magistério, já que era o curso 
para ser professora e eu estava muito empolgada [...]. Comecei a 
estagiar [...] e na minha vez de ficar sozinha com os alunos fiquei 
apreensiva, mas aos poucos fui utilizando a afetividade e aulas 
diferentes para despertar mais o interesse dos alunos (CÁTIA,1ª 
Narrativa. p. 3). 

 

A relação retroalimentar existente entre os processos de educação ao longo 

da vida e a construção de conhecimentos no módulo oportuniza reflexões acerca da 

origem das ideias de cada um e a maneira como os professores buscam interpretar 

a realidade. Assim, a busca pela caracterização dos processos de formação envolve 

uma produção de conhecimento intersubjetiva. 

Cátia e Marta explicitam, nas narrativas autobiográficas, em conjunto ou 

isoladamente, a integração entre as situações vividas no decorrer dos processos de 

formação, a produção de conhecimentos e a constituição de conclusões. A primeira, 

possivelmente, pela vivência no curso de Ciências Sociais (UFRN) estabelece o 

diálogo entre leituras, formação e exercício profissional – “educação formal era 

distante do que a práxis educativa propõe” – e a segunda, Marta, remete à 

afetividade em seu processo de aprendizagem na infância e em seu processo de 

aprendizagem profissional no curso de Magistério, colocando-a como 

encaminhamento preponderante para o seu próprio desenvolvimento e, mais tarde, 

para a sua atuação como professora. 

Na segunda unidade, o procedimento  trabalho biográfico é operacionalizado 

a partir da proposição de uma narrativa autobiográfica intitulada como “Mire, veja: 

não estamos sempre iguais”, na qual cada professor foi convidado a narrar o seu 

próprio percurso profissional, identificando as necessidades eminentes e os saberes 

acionados em diferentes contextos e/ou situações profissionais. 

 A aprendizagem de intersubjetividade foi exercitada pela articulação da vida 

de quem narra com as reflexões acerca de educação, pedagogia e formação 

desencadeadas pelos diferentes procedimentos de mediação biográfica até a 

referida etapa do trabalho. Percebemos a relação intrínseca e interdependente em 

todos os momentos do módulo e, por conseguinte, da análise – os professores 

retomam conceitos, discussões e negociam significados para a história que se 

propõem a narrar. 

 

No processo de pesquisa-formação, o indício do início de uma 
produção de conhecimento intersubjetiva é a utilização de algumas 
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palavras que parecem ser adequadas a cada um dos participantes 
que servem de referencial para discutir e questionar ideias colocadas 
em discussão (JOSSO, 2010. p. 255). 

 

Os professores, fundamentados nas discussões e nos próprios procedimentos 

de mediação biográfica, passaram a vincular os saberes construídos ao longo da 

vida profissional às necessidades do cotidiano docente. Nesse sentido, alguns 

concluem que os espaços de educação formal deixaram marcas pouco fecundas em 

relação à vida familiar e o exercício do trabalho. 

 
Relembrando meus aprendizados tão válidos mesmo antes de 
frequentar os bancos escolares e ainda os saberes que acionei para 
me desenvolver tão bem em meu primeiro trabalho e, mais ainda, 
revisando tudo o que aprendi com meus pais, com a vida na roça 
longínqua e com os desafios do trabalho no comércio são mais 
válidos para a minha vida do que o que eu necessariamente aprendi 
na escola, magistério e faculdade de Letras (ANGÉLICA 3ª Narrativa. 
p. 1). 

Hoje percebo que as dificuldades existem e sempre vão existir, elas 
estão aí para serem vencidas. Foi o que fiz e tento fazer todos os 
dias, procurando me esforçar, reciclar, estudar, buscar sempre mais 
[...]. Busco soluções imediatistas, receitas prontas, apesar de saber 
que não existem e tento me superar a cada dia, exercendo a prática 
do aprender a conhecer, a fazer, a viver juntos e a ser (ARIANE, 2ª 
Narrativa. p. 2). 

 
É comum citarem os “processos de busca” nos quais se envolveram para 

atender a uma necessidade profissional. Trata-se de diálogos com colegas de 

profissão, da leitura de textos que abordam uma temática específica ou, ainda, da 

participação em cursos de formação. Mas, por que ainda tenho dificuldades? O que 

me falta aprender? Quando terei os saberes necessários ao exercício da minha 

profissão? 

 

Tive muita dificuldade para lecionar a disciplina de Inglês e busquei 
ajuda com pessoas que trabalhavam com essa disciplina (MARTA, 2ª 
Narrativa, p. 4). 

Quando comecei no Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos 
tinha muitas dificuldades [...]. Passei a estudar os pensamentos de 
FREIRE, participei de treinamentos, pedi ajuda as minhas ex-
professoras da faculdade [...]. Nos anos seguintes tive oportunidade 
de lecionar em turmas de 2º e 3º ano [...] e, novamente, senti 
dificuldades e, mais uma vez, recorri a livros e a colegas de trabalho 
(ARIANE, 2ª Narrativa, p. 1). 
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O trabalho biográfico corporifica o exercício da implicação, pois em sua 

dimensão temporal, oportuniza a organização dos fatos de maneira a representá-los 

de forma particular, verificando a imanência da autonomia do professor em prol de 

sua formação. Nesse sentido, possibilita o exercício da responsabilização que 

coincide com o fato de o professor assumir uma postura reflexiva e autônoma em 

relação ao conhecimento e a própria formação. 

 De acordo com Josso (2010), a implicação pode ser uma âncora para a 

tomada de responsabilidade em relação ao processo de aprendizagem. Entretanto, 

o processo de responsabilização pode ser concretizado mediante o “pensar sobre 

si”, ou seja, pensar sobre a sua atuação no processo de construção de 

conhecimentos como fazem na narrativa autobiográfica proposta na segunda 

unidade. 

À medida que a intersubjetividade é praticada, abre-se a possibilidade de 

exercitar o distanciamento, já que o trabalho biográfico é concretizado mediante as 

relações do narrador consigo mesmo, com o outro e com os diferentes espaços 

sociais. A segunda narrativa propõe a reflexão e a construção da própria história 

mediante o percurso profissional, privilegiando os espaços de atuação profissional e 

de formação. 

 

“[...] a atividade biográfica não fica mais restrita apenas ao discurso, 
às formas orais ou escritas de um verbo realizado. Ela se reporta, em 
primeiro lugar, a uma atitude mental e comportamental, a uma forma 
de compreensão e de estruturação da experiência e da ação, 
exercendo-se de forma constante na relação do homem com sua 
vivência e com o mundo que o rodeia (DELORY-MOBERGER, 2012, 
p. 525). 

 

Na terceira unidade, o trabalho biográfico volta-se para o módulo “Práticas 

Pedagógicas” enquanto espaço-tempo de formação e, intitulando-se como “Narrar 

para refletir, refletir para compreender e compreender para atuar”, propõe ao 

narrador que se volte para si e para o próprio processo de aprendizagem no 

decorrer do módulo, explicitando os processos de tomada de consciência 

desencadeados até então.  

A responsabilização é perceptível à medida que os professores participantes 

assumem, mediante o discurso e as operações mentais desencadeados até então, 

novas posturas e, por conseguinte, passam a acreditar e/ou se propõem a buscar a 

sua auto(trans)formação. Nesse sentido, segundo Delory-Momberger, Há “[...] uma 
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inscrição forçosamente singular da experiência individual em um tempo biográfico 

[...]“ (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 524), que “se situa na origem de uma 

percepção peculiar dos espaços de vida social” DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 

524). 

A inscrição em um tempo biográfico ocorre nas três narrativas e possibilita 

tanto à estruturação das vivências quanto à atribuição de significados para as 

diferentes situações. Delory-Momberger, explicitando o objetivo da entrevista 

biográfica, descreve, a nosso ver, os desdobramentos da própria narrativa biográfica 

para quem narra e para quem acompanha e/ou mobiliza o trabalho biográfico, assim 

professores e formador procuram: 

 

 [...] apreender e compreender [...] a configuração singular dos fatos, 
de situações, de relacionamentos, de significações, de interpretações 
que cada dá a sua própria existência e que funda o sentimento que 
tem de si próprio como ser singular (DELORY-MOBERGER, 2012, p. 
526). 

 

É nesse sentido que professores e formador envolvem-se em processos que 

incluem pensar sobre si, pensar sobre conceitos e empreendem esforços com vistas 

à própria formação, ou seja, à auto(trans)formação docente. O procedimento -  

trabalho biográfico - é fundamental para a efetivação da mediação biográfica, já que 

as narrativas autobiográficas possibilitam “revelar os modos como se tecem os 

vínculos entre o sujeito e mundo nas esferas sociais onde ele vive e interage” 

(PASSEGGI, 2011, p. 13), promovendo o exercício da intersubjetividade e da 

implicação. 

No momento em se propõem a rememorar o processo de formação 

desencadeado pelo módulo exercitam, ainda, o distanciamento. Pois se remetem 

às atividades realizadas como fundamentos para a construção de compreensões e 

projetos futuros. Trata-se das relações intersubjetivas que circundam a 

corporificação de representações particulares que caracterizam o tempo em que 

conta a história como “presente em perspectiva”. 

 

A necessidade desse terceiro relato me lembra uma orientação de 
mamãe: “Mesmo que se lave bem lavada, a roupa tem que ser 
estendida pelo avesso e bem sacudida, senão fica toda esticada e 
vai desbotando [...]”. Talvez eu nem tenha sido bem lavada no 
“enxaguatório” universitário, mas agora urge que eu receba essa 
“sacudida” desse curso e me ponha “pelo avesso” (nesses relatos 
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únicos e exclusivos!) para que eu me amacie como profissional e não 
fique “esticada e/ou desbotada” em meu fazer pedagógico 
(ANGÉLICA 3ª Narrativa, p. 1). 

 

O procedimento de mediação biográfica, que denominamos trabalho 

biográfico possibilita o exercício das aprendizagens de implicação, 

distanciamento, responsabilização e intersubjetividade. Entretanto, é importante 

elucidar a relação retroalimentar entre os diferentes procedimentos de mediação 

biográfica. O trabalho biográfico, por exemplo, não é antecedido por outros 

procedimentos por acaso e nessa relação de integração apresenta grande potencial 

em relação ao exercício das aprendizagens de implicação e responsabilização, 

imprescindíveis para a inscrição e/ou elaboração de projetos de formação e/ou 

atuação profissional.  

 

 Socialização 

 

A socialização é um procedimento de mediação biográfica que está 

diretamente relacionado ao procedimento trabalho biográfico e, por isso, ela é 

subsequente a ele, caracterizando-se como o último procedimento de mediação 

biográfica de cada unidade de trabalho. 

Os professores realizam, após a construção de cada narrativa autobiográfica, 

a sua leitura, ou seja, socializam a sua história para o grupo. Embora a gênese 

desse procedimento encontre-se na ação do narrador em ler sua narrativa, não se 

estabelece uma relação passiva na qual uma pessoa fala e o grupo escuta, pois 

essa escuta é orientada por um dispositivo criado com a finalidade de acompanhar a 

narrativa do outro – o quadro de escuta.  

Devido ao tempo estabelecido para a operacionalização do módulo “Práticas 

Pedagógicas”, não foi possível realizar o procedimento de mediação biográfica de 

socialização na terceira unidade de trabalho, havendo a produção de dois quadros 

de escuta na primeira e na segunda unidade, respectivamente. Os quadros de 

escuta privilegiavam elementos que confrontam a história de quem narra com a de 

quem escuta. 

Assim, o registro desencadeado pela seleção e organização de situações a 

partir da história do outro tendo em vista a composição de um instrumento, no caso, 

o quadro de escuta, concretiza-se como um “eu refletido”. Nesse sentido, promove o 
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exercício do distanciamento, da intersubjetividade, da implicação e da 

responsabilização. 

Na primeira unidade do módulo, o quadro de escuta era composto por três 

“comandos reflexivos”: i) “O que me chamou atenção”; ii) “O que lembra a minha 

história” e iii) “O que me fez pensar diferente”, oportunizando a articulação constante 

entre a história narrada e as representações que a pessoa que escuta tem de si. As 

representações podem, inclusive, se construírem mediante o confronto dos fatos 

e/ou situações com o desafio de compor o quadro. 

 

No processo de intercâmbio das compreensões recíprocas de 
formação nas narrativas [...], o distanciamento realiza-se 
simultaneamente por meio do olhar dos outros sobre si e do esforço 
a ser desenvolvido para se chegar à compreensão do outro. Esses 
olhares cruzados, multiplicando os sentidos possíveis do percurso de 
cada um, redirecionam ainda mais para a necessidade de precisar o 
olhar para si mesmo, sobre suas coerências e incoerências, sobre o 
que os outros ignoram de si para dizer isso ou aquilo (JOSSO, 2010. 
p. 250). 

 

As aprendizagens de distanciamento e intersubjetividade são exercitadas a 

partir da escuta da narrativa, mas, principalmente, pela composição do quadro que 

exige trabalhar a problemática da compreensão de si e dos outros. O próprio 

distanciamento designa a aprendizagem de implicação intrínseca à atividade de 

escuta e à percepção sobre o que se ouve e na própria produção de conhecimentos 

“Que dizer da formação após ouvir sete ou dez narrativas de formação? Que dizer 

ao outro da sua formação? Que se pode dizer de sua própria formação? ” (JOSSO, 

2010.p. 251). 

A responsabilização está diretamente relacionada à implicação e é instalada à 

medida que o narrador assume-se como responsável pelo que diz e percebe a 

imanência da atenção consciente, o que pode direcioná-lo na busca de compreender 

o que o leva a dizer isto ou aquilo.  

Na segunda unidade, o quadro de escuta é composto por cinco comandos 

reflexivos, sendo os três primeiros iguais aos que compunham o primeiro quadro. Os 

elementos complementares são: “Exigências do cotidiano” e “Saberes acionados no 

exercício profissional”. Assim como na primeira unidade, a leitura e a escuta 

direcionada das narrativas autobiográficas propiciam o exercício de diferentes 

aprendizagens. 
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A leitura da narrativa e o quadro de escuta evidenciam a problemática do 

exercício profissional e da formação necessária à atividade docente. Assim a 

catalogação de saberes vinculada às necessidades do cotidiano, na própria história 

e na história do outro, oportunizada pelo quadro de escuta, confirma a imanência da 

produção de conhecimentos sobre formação, contribuindo para o 

redimensionamento “[...] dos instrumentos, dos procedimentos e dos tratamentos 

dados à reflexão e à formação metodológica” (JOSSO, 2010. p. 248). 

O procedimento socialização faz vir à tona a temática das relações entre o 

individual e o coletivo, oportunizando a concatenação entre o imperativo social – o 

que caracteriza um bom professor na sociedade atual – e os interesses individuais – 

o que preciso para exercer a minha profissão. Nesse sentido, coloca em jogo a 

compreensão de si e dos outros e autoriza os participantes a pensarem sobre a 

produção de conhecimentos e, por conseguinte, sobre formação.  

 

4.2 Mediação biográfica: dimensões iniciática, maiêutica e hermenêutica 

 

Contrariamente às situações de orientação de trabalhos acadêmicos, 
nas quais, supostamente, o orientador conhece mais a resposta que 
o orientando, no acompanhamento do trabalho biográfico, os papéis 
se invertem, deixando mais espaço para quem escreve. (Maria da 
Conceição Passeggi) 

 

A epígrafe deste tópico refere-se aos papéis desempenhados pelo orientador 

e pelo orientando, situando as relações vivenciadas no trabalho biográfico. A 

realização de um curso de formação com base nas narrativas autobiográficas exige 

a compreensão e a operacionalização do conceito de mediação biográfica que, 

segundo Passeggi, é “entendida como os processos envolvidos no 

acompanhamento de um grupo de pessoas em formação que escrevem e trabalham 

sobre suas narrativas com a ajuda de um formador” (PASSEGGI, 2008. p. 44) 

O nosso interesse nesse subitem é analisar as relações que as pessoas em 

formação mantêm com os saberes e quais as atribuições do formador no processo e 

acompanhamento. Realizamos a análise das narrativas autobiográficas, inspirando-

nos no trabalho de Passeggi (2008) em relação à mediação biográfica, mais 

especificamente, no artigo “Mediação Biográfica: Figuras antropológicas do narrador 

e do formador”, em que discute as três dimensões da mediação biográfica – 

iniciática, maiêutica e hermenêutica –, articulando-as com os estudos de Josso 
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(2004) sobre as figuras antropológicas do formador e do narrador e os estudos de 

Ricoeur (1994) sobre a tríplice mimese - prefiguração, configuração e refiguração. 

Nesta dissertação, as análises focalizam as três dimensões da mediação 

biográfica nas três unidades do módulo. Em cada uma das unidades, recorremos às 

figuras antropológicas para simbolizar a transmutação do pesquisador-formador 

diante dos processos de evocação, reflexão e interpretação, vivenciados pelo 

narrador nas dimensões iniciática, maiêutica e hermenêutica, respectivamente.  

As inúmeras leituras das narrativas nos permitiram identificar, em cada uma 

delas, elementos relativos às perguntas inerentes a cada dimensão: 

- Dimensão iniciática: Que fatos marcaram a minha vida? 

- Dimensão maiêutica: O que esses fatos fizeram comigo? 

- Dimensão hermenêutica: O que faço agora com o que isso me fez? 

Percebemos que, embora as três unidades do módulo tenham sido 

fundamentadas nos mesmos procedimentos, os professores vivenciam de modo 

particular a mediação biográfica, permitindo observar o avanço no processo 

reflexivo. Nessa perspectiva, observamos o trabalho do pesquisador-formador no 

acompanhamento do trabalho biográfico nos processos de evocação, reflexão e 

interpretação (conscientização). 

 

Dimensão iniciática: evocação 

 

A dimensão iniciática corresponde ao momento introdutório dos professores 

em formação no trabalho biográfico, o que exige orientação, por parte do formador, 

tendo em vista a construção da própria narrativa sobre as experiências de formação 

e profissionais. Podemos considerar os procedimentos de mediação biográfica – 

sensibilização e leitura de autores consagrados – como mobilizadores de 

reflexão uma vez que apoiam as orientações para o trabalho biográfico.  

Nesse sentido, ao oportunizar a reflexão sobre os conceitos de educação, 

pedagogia e profissão docente, a leitura de autores consagrados para conhecer as 

discussões atuais sobre a profissão e a formação docente, o pesquisador-formador, 

considerando as figuras antropológicas apresentadas por Josso (2004) e 

problematizadas por Passeggi (2010),  assume a figura do Ancião, pois motiva 

evocações que podem funcionar, segundo Josso (2010, p. 191) como „pedras-de-

toque‟ para “facilitar a dramatização ou encorajar o passo seguinte”. 



87 

 

As três narrativas autobiográficas construídas nas três unidades do módulo 

respondem à pergunta relativa à mediação iniciática: “Que fatos marcaram a minha 

vida?”. Assim, enquanto o formador transmuta-se em Ancião, o narrador envolve-se 

no processo de evocação.  

Entre as memórias evocadas pelos professores, na primeira narrativa 

(formação ao longo da vida), encontram-se aquelas relativas à família, à escola e à 

relação professor-aluno. No que se refere à família, os professores expõem a 

relação que os pais mantinham com a escola e, por conseguinte, o valor que 

atribuíam à educação formal. Nesse sentido, verificamos na narrativa de Marta a 

opinião dos pais e avós em relação à aprendizagem comparando-a a uma herança 

valiosa, bem como as estratégias da mãe que dava aula particular aos vizinhos e 

ensinava a própria filha a ler. Josiana e Angélica explicitam em sua narrativa a 

compra da carta de ABC e a realização de atividades em casa, demonstrando a 

preocupação das mães em preparar e ou apoiar as filhas na/para a instituição 

escolar. 

Entre as quatro professoras que não dispuseram do apoio em casa ou da 

cartilha do ABC, Cátia diferencia-se delas pelo fato de não destacar aprendizagens 

relativas à leitura e à escrita, mas a sua relação com a sociedade e a sua 

compreensão acerca da educação. Ariane e Ana não tiveram qualquer apoio e 

incentivo em relação aos estudos. Enquanto Ariane não menciona objeções dos pais 

no que diz respeito à frequência à escola e lembra que foi a última da turma a 

aprender a ler (entre 8 e 9 anos), Ana afirma que tinha muita vontade de estudar, mas 

não tinha permissão e que depois de muitas tentativas, devido à idade, ingressou na 

segunda série mas, por nunca ter estudado, não conhecia “uma vogal sequer”.   

Observamos, ainda, situações no contexto familiar que se caracterizaram 

como marcantes nos processos formativos vivenciados pelas professoras. Trata-se 

dos anos perdidos por Josiana, pela itinerância da família e pela falta de 

documentos; da partida do pai de Ariane, que saiu de casa quando ela ainda era 

criança e da asma que a impedia de brincar; das “idas e vindas” de Ana em relação 

ao acesso e à permanência nos espaços formais de educação, pois houve um 

momento em que ela deixou de estudar para cuidar dos irmãos e depois para cuidar 

de seus quatro filhos. Cátia tem como referencial de sua formação, as orientações 

acerca do seu comportamento durante as refeições e a educação religiosa (orações, 

missas e sacramentos). Já Angélica relembra a memorização de salmos e de 
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poesias aos três anos de idade e os constantes ensinamentos do pai e da mãe. 

No concernente à relação com a escola e, consequentemente, à relação 

professor-aluno, observamos a eminência dos elementos inerentes à escolha da 

profissão docente, o modo como enxergavam ou vivenciavam as relações com seus 

professores e o saber-fazer desses profissionais. As narradoras citam algumas 

atividades realizadas para imitar seus professores.  Além das brincadeiras de “ser 

professora”, a opção pelo Magistério e a relação professor-aluno sinalizam a 

constituição de cada participante como docente. 

Marta afirma que quando fazia perguntas ao professor, ele a mandava calar, 

porém lembra que teve na pré-escola outro professor com quem se sentia segura, 

por sua afetividade. Josiana escolhe falar do uso da palmatória na hora da lição e as 

atividades em que contornava os pontilhados. Antônia menciona a estratégia de 

decorar a lição mesmo não sendo alfabetizada, algo que Marta vivencia com o 

objetivo de armazenar informações na disciplina de História durante o ginásio. Cátia 

não fala dos professores, especificamente, mas da participação em grupos de 

jovens e menciona a sua constante busca por compreender aquilo que lhe era 

imposto. Angélica não cita qualquer passagem pela escola na primeira narrativa 

autobiográfica. 

Observamos, na leitura dessas primeiras narrativas que alguns professores 

ultrapassam a mera evocação dos acontecimentos, sinalizando, embora não a 

realize completamente, a segunda e a terceira parte do trabalho biográfico, relativos 

às dimensões maiêutica e hermenêutica. A primeira narrativa de Marta não se limita 

a rememorar simplesmente os acontecimentos. Nos fragmentos abaixo podemos ver 

que ela responde, parcialmente, às três perguntas: Que fatos marcaram a minha 

vida?  “O que esses fatos fizeram comigo?” E o que eu faço agora com o que isso 

me fez? relacionadas às dimensões iniciática, maiêutica e hermenêutica, 

respectivamente. 

 

Estudei sempre em escola pública, recebendo uma educação de 
forma tradicional na qual o professor era o centro de tudo e muitas 
vezes me prejudicava me fazendo agir sempre com timidez, pois 
quando eu fazia alguma pergunta a professora me mandava calar, 
não dando chance de me expressar (MARTA, 1ª Narrativa, p. 1, 
grifos nossos). 
 
Meu pensamento foi de ser professora, até mesmo nos momentos 
de brincadeira sozinha eu sempre imitava a professora e minhas 
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alunas eram as bonecas de pano que minha mãe confeccionava para 
mim (MARTA, 1ª Narrativa, p. 2 grifos nossos) 
 
Hoje trabalho como supervisora da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental (Anos Iniciais) e estou sempre procurando dar o 
melhor de mim com sugestões de aulas que não sejam tão 
monótonas e que contribuam para a aprendizagem dos alunos 
(MARTA, 1ª Narrativa, p. 3 grifos nossos) 

 

 Sublinhamos nesses excertos as partes que correspondem a respostas às 

três perguntas. No primeiro excerto, Marta rememora um fato: “Estudei na escola 

pública”, onde o professor era o “centro de tudo”. Esse fato é interpretado pela 

narradora evidenciando o que ele lhe fez: “me prejudicava me fazendo agir sempre 

com timidez”. No segundo excerto, observamos na sua narrativa, o seu desejo de 

ser professora: “Meu pensamento foi de ser professora”. O que se insinua como uma 

resposta da criança ao poder do adulto, já sinalizando as potencialidades de Marta 

para superação e transformação de si mesma assim como a da realidade da escola. 

No terceiro excerto, ela fala da concretização do seu sonho: “Hoje trabalho como 

supervisora”, revelando o que faz agora com o que a experiência na escola lhe fez: 

“estou sempre procurando dar o melhor de mim”.  

A narrativa de Marta permite problematizar as dimensões de mediação 

biográfica como etapas singulares. Enquanto alguns professores sinalizam a 

passagem pelas três dimensões na primeira unidade, outros precisam vivenciar as 

três unidades para avançar em sua reflexão, ou seja, passar da mera evocação dos 

fatos a uma interpretação mais aprofundada que lhe permita a conscientização de 

sua historicidade e a apropriação de seu poder de auto(trans)formação.  

Convém lembrar que a narrativa de Marta, embora sinalize as três dimensões, 

não as realiza completamente, pela necessidade de aprofundamento teórico e 

metodológico para desenvolver uma reflexão que lhe permita tomar consciência de 

sua historicidade e de seu poder de transformação.   

 

Dimensão maiêutica: reflexão 

 

Na dimensão maiêutica, de acordo com Passeggi (2008, p. 51): 

 

O esforço cognitivo e afetivo para compreender-se exige busca de 

referenciais teóricos que permitam questionar os anteriores e abrir 
mão de crenças, hábitos para rever atitudes e valores, desconstruí-
los, reconstituí-los dentro de uma visão mais lúcida. 
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Os professores passam a refletir sobre os fatos rememorados, trabalhando 

sobre a própria narrativa autobiográfica a partir dos procedimentos de mediação 

biográfica e do acompanhamento do pesquisador-formador.   

Ainda de acordo com Josso (2010) e Passeggi (2008), o pesquisador-

formador transmuta-se na figura do Animador e, através da articulação dos 

procedimentos - leitura de autores consagrados, trabalho biográfico e 

socialização. As leituras realizadas, a escrita e a escuta das narrativas 

autobiográficas constituem novos insumos que permitem aos professores 

transformar suas vivências em experiências formadoras (JOSSO, 2010). Cada 

narrador passa a prestar atenção aos fatos que marcaram a sua vida, e a vida do 

outro, refletindo sobre eles e dando sentido a sua própria história. 

 

Perdi muitos anos letivos, pois meu pai não parava de se mudar 
devido às dificuldades financeiras, ele era agricultor com muitos 
filhos (8) e vivia procurando o melhor salário para nos criar com 
dignidade e, nessas idas e vindas, nem levava as nossas 
transferências (JOSIANA, 1ª Narrativa, p. 4, grifos nossos). 

 
Consegui criar os meus filhos um pouco diferente de mim em 
relação ao estudo e eles nunca perderam nenhum ano letivo e 
hoje são dois universitários (JOSIANA, 1ª Narrativa, p. 6, grifos 
nossos). 

 
Não aproveitei o tempo de criança, não podia fazer todas as coisas 
que as “crianças normais” faziam, pois tinha asma e era privada 
de brincadeiras com as amigas, de andar na calçada, “pegar sol”, 
tomar banho no rio, entre outros (ARIANE, 1ª Narrativa, p. 1, grifos 
nossos). 

 
Era uma criança tímida, antissocial, tinha dificuldade para 
relacionar-me com outras pessoas e aprender [...] também tinha 
muita necessidade de afeto, amor, atenção, compreensão, por isso 
necessitava que me dessem tanta atenção (ARIANE, 1ª Narrativa, p. 
1, grifos nossos). 

 

Na análise dos excertos das narrativas de Josiana e Ariane, percebemos que 

contam a história estabelecendo uma relação de causa e consequência entre os 

fatos e o que eles fizeram com elas. Ambas fazem evocações, inicialmente, e, em 

seguida, refletem sobre elas. Josiana alega que o fato de ser impedida de seguir os 

estudos faz com que priorize a educação dos filhos, no sentido de que jamais 

percam um ano letivo, o que culmina no acesso dos dois à universidade. 

Ariane constitui-se como uma pessoa tímida e com dificuldades de 
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relacionamento, justificando essa timidez e necessidade de atenção e afeto por 

considerar que foi privada do contato com outras crianças por problemas de saúde e 

“dificuldade de aprender”. 

De acordo com Passeggi (2008, p. 50), a tarefa do formador na dimensão 

maiêutica é ajudar os professores “na explicitação de saberes implícitos e na tomada 

de consciência das experiências de vida”.  

Ana, por exemplo, em sua narrativa, explicitou a sua necessidade e o grande 

desejo de frequentar a escola, porém, independentemente do número de pedidos, 

os pais continuavam a encaminhá-la para outras atividades que nada tinham a ver 

com a educação formal. Ela seguiu, sem jamais desistir, até que um dia com a ajuda 

de alguém que não era da família teve o consentimento dos pais para estudar.  A 

partir dessa “luta” pela educação se vê como alguém persistente e comprometida, 

dando a entender que a própria resistência dos pais em matriculá-la em uma escola 

foi formativa. 

 

Hoje tenho muito que agradecer aos meus pais e a todos que me 
incentivaram nessa trajetória, pois hoje sou uma pessoa persistente 
e comprometida com o trabalho que desenvolvo (ANA, 1ª Narrativa, 
p. 2).  

 

No que se refere à Angélica, os conhecimentos construídos são coerentes 

com os fatos evocados, pois, como mencionamos anteriormente, ela não explicita na 

primeira narrativa qualquer situação vivenciada na escola, mas as constantes 

aprendizagens realizadas com os pais. É o caso do desenvolvimento da memória, 

da ampliação do vocabulário e da desenvoltura em apresentações públicas que 

foram geradas a partir do trabalho da mãe em relação a memorização de salmos 

bíblicos e poesias.  

 

Aos três anos de idade, minha mãe começou a ler a Bíblia pra mim e 
me levou a decorar salmos e poesias que eu declamava na igreja. 
Isso desenvolveu meu vocabulário, minha memória e minha 
desenvoltura em apresentações públicas (ANGÉLICA, 1ª Narrativa, 
p. 1) 
 
 

Ainda na dimensão maiêutica, na qual o pesquisador-formador assume o 

papel de Animador e o narrador envolve-se no processo de reflexão, nos chama a 

atenção às relações estabelecidas por Cátia que, além de não mencionar a escola, 
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explicita elementos constitutivos do que Josso (2010) chama de princípios de 

acompanhamento. Ela faz rememorações relativas às relações sociais vivenciadas 

em diferentes organizações, às aprendizagens enquanto universitária, aos 

conhecimentos construídos no módulo “Práticas Pedagógicas”, à sua identidade 

profissional e a si mesma como ser inacabado. 

 

Outros momentos que participei e recebia educação dizem respeito 
aos grupos de jovens e aos blocos de carnaval, nos quais aprendia 
muito com as próprias relações sociais: os papéis que 
desempenhava, as instruções e regras que deleitavam o seio dessas 
organizações. Estes momentos tinham como maior finalidade 
oportunizar diversão e participação em eventos sociais, promovendo 
a ação mobilizadora na sociedade (CÁTIA, 1ª Narrativa, p. 2). 
 
 

Ao considerar outros espaços-tempo de formação e os conhecimentos neles 

adquiridos, Cátia faz referência a aprendizagens que criam sentido social ou 

existencial (JOSSO, 2010). O mesmo ocorre com Ana e Josiana que narram os 

modos como mobilizam o sentido de trabalhar com comprometimento e zelar pela 

educação dos filhos, respectivamente. 

Na análise da narrativa de Cátia, ela afirma que o conhecimento referente às 

leituras e às próprias experiências oportunizam a apropriação da própria vida com 

vistas à direção e à significação que ela lhes atribui. 

 

Com as leituras já feitas hoje consigo discorrer o quanto a educação 
formal nos meus anos iniciais na escola permeava um caminho tão 
distante do que a práxis educativa propõe, tendo sido relacionada 
somente a conceitos e métodos prontos, ou seja, receitas e bastante 
autoritarismo (CÁTIA, 1ª Narrativa, p. 2). 

  

Para Cátia, a universidade e o exercício do trabalho no contexto universitário 

(estágios em empresas) a encaminharam para uma posição metadisciplinar, que ela 

considera a mesma propiciada pelo módulo “Práticas Pedagógicas”, uma vez que 

relata os conhecimentos construídos na universidade e nas relações de trabalho à 

medida que vivencia o módulo, mais especificamente, o trabalho biográfico. Os 

conhecimentos/aprendizagens vão além da segmentação imposta pelas ciências do 

humano (JOSSO, 2010). 

 

 [...] prestei vestibular para a UFRN, obtive sucesso no curso de 
Ciências Sociais, foi lá que abri novos horizontes para me posicionar 
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criticamente sobre as injustiças e desigualdades sociais. Prestei 
serviços a empresas e descobri que o trabalho era outro, que podia 
cria, usar a afetividade e me reconhecer dentro dele. Assim descobri 
a profissão de educadora (CÁTIA, 1ª Narrativa, p. 2). 
 
 

Nesse sentido, a análise da narrativa de Cátia faz vir à tona outro princípio de 

acompanhamento apresentado por Josso (2010) que diz respeito à elaboração de 

um saber sobre a formação que inspire uma concepção renovada dos processos 

educativos e esteja, concomitantemente, de acordo com a realidade social e livre da 

submissão. 

Na segunda narrativa, em que narram o percurso profissional, as experiências 

de trabalho na infância, as brincadeiras de “ser professora” e as experiências 

profissionais são elucidadas pelas narradoras e constituem a primeira e a segunda 

etapa do trabalho biográfico na segunda unidade. A mediação maiêutica ocupa mais 

espaço na segunda unidade, já que os dispositivos de mediação biográfica: leitura 

de autores consagrados, trabalho biográfico e socialização/escuta orientada se 

articulam de maneira mais direta. 

O texto “Práticas de formação e o exercício docente” (CATANI, 2001. P. 21-

29) aborda as exigências do cotidiano em relação à profissão docente atrelada à 

construção produtiva de saberes. Nesse sentido, a orientação para o trabalho 

biográfico orienta os narradores para a identificação das exigências do cotidiano 

profissional ao longo da vida e os saberes que precisaram acionar e/ou construir 

para “dar conta” das atividades profissionais, já o quadro de escuta solicita a 

atenção às exigências e saberes narrados pelo outro.  

Nessa perspectiva, podemos dizer que a própria orientação dada ao narrador 

mobiliza a evocação e a reflexão, pois ao mesmo tempo em que o narrador precisa 

evocar as exigências do cotidiano profissional (“Que fatos marcaram a minha 

vida?”), ele reflete sobre elas, verificando que saberes precisaram acionar e/ou 

construir para atender tais exigências (“O que esses fatos fizeram comigo?). 

Vejamos alguns fragmentos das narrativas de participantes da pesquisa nos quais 

elas explicitam a evolução do trabalho biográfico, passado da dimensão iniciática à 

mediação maiêutica. 

 

 [...] recebi um convite para lecionar Literatura no horário noturno 
num cursinho pré-vestibular da cidade. Isso evocou meus 
conhecimentos de Literatura da época da faculdade de Letras que eu 
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concluíra há sete anos. Pedi três livros de Literatura emprestados e 
passei alguns finais de semana embrenhada na leitura. Procurei um 
grande amigo, professor de Literatura, que me deu umas dicas para 
incrementar a aula como: trabalhar letras de música (inclusive com a 
música para todo mundo cantar), trechos de diálogos de filmes [...] 
Essa primeira experiência com sala de aula, profissionalmente 
falando, impulsionou-me a mudar de profissão de vez, já que ainda 
continuava trabalhando no comércio (ANGÉLICA, 2ª Narrativa, p. 4). 
 
[...] comecei a trabalhar como supervisora e as dificuldades mais 
encontradas referem-se à resistência por parte de alguns professores 
quando tento passar atividades que chamem a atenção do aluno.[...] 
Estou sempre participando de cursos, palestras e buscando melhorar 
a minha prática pedagógica junto aos professores (MARTA, 2ª 
Narrativa, p. 4). 

 

Ambos os fragmentos apontam para as exigências do cotidiano e, 

coincidentemente, para a atuação profissional em uma nova função. As novas 

funções oferecem desafios que podemos caracterizar como exigências da profissão 

que, por sua vez, designam atitudes e saberes que se desdobram na busca e 

aquisição de conhecimentos teóricos e práticos. A segunda narrativa autobiográfica 

possibilita a evocação e a reflexão por parte do narrador, as  quais são estimuladas 

pelo pesquisador-formador simbolizado pelas figuras do Ancião e do Animador. 

A análise das narrativas mostram que algumas professoras vão além da 

dimensão maiêutica, sinalizando o ingresso na terceira etapa do trabalho biográfico, 

a dimensão hermenêutica, que responde à última pergunta: “O que faço agora com 

o que isso me fez?” Ou seja, além de evocar os fatos, refletem sobre eles e os 

interpreta, dando novos sentidos que são problematizados face ao porvir.  

Ariane, por exemplo, evoca a sua primeira experiência com Educação de 

Jovens e Adultos e reflete sobre o que esse trabalho fez com ela, apresentando 

como resposta os estudos acerca da teoria de Paulo Freire, as orientações de 

professores universitários e a busca constante por “técnicas” utilizadas e aprovadas 

pelos colegas. Na dimensão hermenêutica, problematiza as reflexões 

desencadeadas pelo trabalho biográfico e pela constante necessidade de 

superação, fazendo referência a um porvir: “tento me superar a cada dia, exercendo 

a prática do aprender a conhecer, a fazer e a viver juntos e a ser” (ARIANE, 2ª 

Narrativa, p. 2). 

Ariane e Angélica estão sempre citando o outro (autores consagrados, ex-

professores, colegas de profissão) no processo de aquisição de conhecimentos 

(acionar e construir saberes), o que, de acordo com Passeggi (2010. p. 51), faz parte 
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da mediação maiêutica. Trata-se da “passagem do saber-fazer com o outro, 

heteroformação, para o saber-fazer sozinho, autoformação. Do aprender com o 

outro a aprender consigo a aprender, autoconhecimento”. 

 

Dimensão hermenêutica: interpretação 

 

  A dimensão hermenêutica corresponde ao “momento de interpretação 

do texto produzido, da ressignificação da vida e de si mesmo” (PASSEGGI, 2008. p. 

52). É nesse sentido que chamamos o processo vivenciado por algumas 

professoras, na segunda unidade, de introdutório à dimensão hermenêutica, pois a 

interpretação decorre da consideração de um porvir, mas ainda não contempla o 

distanciamento necessário para a construção de sínteses (compreensões relativas 

às aprendizagens) e lições de vida (projeções de um vir-a-ser) em um sentido teórico 

e prático (conhecer e fazer). 

Josiana e Ana sinalizam, ainda na segunda narrativa, um porvir. A primeira 

relata a necessidade de firmar saberes para lutar contra o fracasso nas escolas 

públicas e a outra explicita o desejo de atuar “de forma consciente e enfrentar de 

maneira mais confiante os problemas que venham a surgir no cotidiano escolar” 

(ANA, 2ª Narrativa, p. 2). 

Entretanto, é na terceira unidade, na qual o objeto de rememoração é o 

próprio módulo “Práticas Pedagógicas”, que os fatos evocados referem-se a 

conclusões realizadas mediante os estudos e a sua ressignificação, ou não, nas 

narrativas anteriores (dimensão iniciática). Assim, a reflexão realizada na terceira 

unidade passa pela importância do estudo e da partilha de experiências; pela 

consciência de que ainda existe muito a aprender e de que a educação familiar e o 

trabalho na infância ofereceram subsídios para a carreira acadêmica e profissional; 

pela compreensão de que as relações com a família e com os professores, muitas 

vezes, são cruciais para o desenvolvimento (dimensão maiêutica) 

Como podemos perceber pelos elementos que compõem os processos de 

reflexão na terceira unidade, a mediação biográfica acontece numa perspectiva mais 

elaborada, já que os narradores dispõem de referenciais trabalhados na primeira, na 

segunda e na terceira unidade. O aprofundamento das reflexões coopera para a 

concretização da dimensão hermenêutica que, a exemplo das outras dimensões, 

depende da atuação direta do pesquisador-formador. 
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O pesquisador-formador transforma-se então em Balseiro, que na articulação 

das unidades e dos procedimentos de mediação biográfica, oportuniza a 

interpretação dos fatos e a sua ressignificação. É importante ressaltar que, assim 

como na segunda unidade, a orientação para o trabalho biográfico na terceira 

unidade tem suas especificidades, direcionando o narrador “a se distanciar cada vez 

mais de si para compreender quais foram suas aprendizagens, que lições tirar da 

experiência para agir, tomar decisões e projetar seu vir a ser” (PASSEGGI, 2010, 

p.52). 

As análises de fragmentos da terceira narrativa autobiográfica mostram que 

elas articulam as três etapas do trabalho biográfico vivenciadas pelo narrador – 

evocação, reflexão e interpretação – e são sintetizadas na dimensão hermenêutica. 

O Balseiro acompanha o narrador até que possa seguir o caminho sozinho.  

 

Neste momento, compreendi também que o educador precisa estar 
revendo sua práxis pedagógica diariamente, observando onde está 
faltando e buscando acertar, para só assim estar acompanhando as 
novas exigências do mercado, que surgem a cada instante (MARTA, 
3ª Narrativa, p. 3) 
 

Marta conclui a terceira unidade com a compreensão de que o educador 

precisa debruçar-se sobre a própria prática com o objetivo de construir 

conhecimentos e atender as necessidades do mercado de trabalho. Um dos 

princípios de acompanhamento sugeridos por Josso (2010) é atender as 

necessidades do mercado sem submeter-se a ele. Entendemos que a “lição de vida” 

construída por essa professora, no decorrer do módulo, deva-se à evolução do 

trabalho biográfico ao longo do qual identificamos vivências e processos que se 

complementam na atribuição de sentidos. É o caso de mencionar o silêncio ao qual 

era direcionada no processo de ensino e aprendizagem, fator que ocasionou timidez 

e orientou o exercício da profissão. 

Marta menciona constantemente, em suas narrativas, a necessidade de ter e 

propor uma prática cujos princípios sejam norteados pelas necessidades dos alunos, 

como é o caso de aulas diferentes e atrativas “que chamem a atenção do aluno” e 

da afetividade por parte do professor. Não por acaso, aponta como professora 

marcante em sua vida uma senhora afetuosa que lhe segurava a mão. Marta diz 

sentir, em determinado momento, dificuldades de seguir as orientações da 

supervisora que lhe pede para deixar as crianças “produzirem à vontade” e, 
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contrariando a supervisora, segura a mão dos alunos nos momentos de produção da 

escrita assim como a sua professora mais afetuosa fazia.  

Ainda nessa perspectiva, Josiana destaca o fato de enfrentar dificuldades 

pelos preconceitos e estabelece, na terceira unidade, como projeto de vir-a-ser a 

busca pela aceitação do novo e a rejeição de qualquer forma de discriminação.  

 
[...] só espero não estacionar e ficar estática na minha prática, pois 
muito me marcou esse módulo nas palavras de Freire “Ensinar exige 
rigorosidade metódica, praticidade, criticidade, pesquisa, respeito aos 
saberes dos educandos, estética e ética”. É isso que busco: a 
aceitação do novo e a rejeição a qualquer forma de discriminação. 
Gosto do novo, da dinamicidade, isso sem esquecer de refletir no 
que passei e me fez uma nova professora (JOSIANA, 3ª Narrativa, p. 

8). 
 
 

Josiana interpreta as suas narrativas e “parte” rumo a um caminho escolhido 

mediante os processos de evocação, reflexão e interpretação. Paulo Freire (2011) 

refere-se à tomada consciente de decisões como um saber necessário à prática 

educativa e ao processo de interpretação como intervenção no mundo. Não se trata 

apenas de conhecer o caminho (tomar consciência), mas, principalmente, de 

percorrê-lo com coerência (conscientização). 

Ana evoca as leituras realizadas durante o módulo “Práticas Pedagógicas” e 

reflete sobre elas, corporificando-as através do relato de uma experiência 

desenvolvida enquanto professora. Ao mesmo tempo em que se propõe a uma 

postura crítica e reflexiva diante da própria prática (conhece o caminho), demonstra 

atitude para tornar-se um professor que realiza a intervenção no mundo (percorre o 

caminho). 

 

Com relação a minha prática profissional, a disciplina Práticas 
Pedagógicas contribuiu para que eu percebesse que muitos saberes 
que são acionados durante a minha prática estariam relacionados ao 
estudo da Pedagogia como ciência que não apenas pensa, mas 
teoriza as questões educativas, organiza questões estruturais e 
produz novas condições de exercícios pedagógicos compatíveis com 
a emancipação da sociedade. Ao perceber a dificuldade de uma 
turma que lecionava, observei cada estudante individualmente para 
saber quais saberes deveriam ser acionados para desenvolver 
determinadas habilidades na turma. Precisei utilizar a Pedagogia 
como ciência para observar as exigências de cada situação 
educacional, refletir criticamente sobre elas para, finamente, agir com 
responsabilidade e autonomia (ANA, 3ª Narrativa, p. 1). 
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A mediação biográfica que ocorre nas três unidades se solidifica na terceira 

pela articulação gradual do enredo da história (reflexão), culminando com a 

reinterpretação das experiências vivenciadas com o apoio de referenciais teóricos e 

práticos, “graças ao distanciamento permitido pelo texto e pelo mundo humano 

construído no texto” (PASSEGGI, 2011, p. 152). O pesquisador-formador no próprio 

acompanhamento do trabalho biográfico contribui tanto com a construção de 

conhecimentos do narrador sobre si mesmo, quanto para a sua própria formação 

enquanto formador. 

Ainda em referência à última unidade do módulo, verificamos que Cátia 

completa o trabalho biográfico proposto, ou seja, constitui-se sujeito das três 

dimensões de mediação biográfica, envolvendo-se nos processos de evocação, 

reflexão e interpretação. Nesse sentido diz referindo-se ao módulo que ele: 

 

 [...] deu suporte de reflexão, conscientizando de que mesmo que 
haja transformação na própria formação inicial, ela não abolirá a 
exigência permanente de estudo e reflexão. Precisamos nos tornar 
capazes de criar ou adaptar boas situações de aprendizagem, 
adequando-as a alunos reais cujos percursos de aprendizagem eles 
próprios precisam reconhecer (CÁTIA, 3ª Narrativa, p. 7). 

 

Em guisa de conclusão, elucidamos aqui a importância dos procedimentos de 

mediação biográfica para a constituição evolutiva das dimensões de mediação 

biográfica, bem como para a inserção e desenvolvimento dos narradores no que se 

refere ao trabalho biográfico. Os processos de evocação, reflexão e interpretação 

configuram-se como desdobramentos do trabalho do pesquisador-formador e, por 

conseguinte, estão diretamente relacionados às dimensões iniciática, maiêutica e 

hermenêutica. 

 

4.3 Quadro de escuta: um dispositivo de mediação biográfica 

 

No ato de sua recepção, a narrativa do outro é também trabalho 
biográfico, pela e na relação com o outro. Para sublinhar o paralelo 
com a posição autobiográfica, entendida como trabalho biográfico por 
si mesmo, propus chamar de heterobiografia a forma de  trabalho 
biográfico que praticamos quando nos confrontamos com a narrativa 
de outrem. (Christine Delory-Momberger) 
 

O quadro de escuta constitui-se como um dispositivo de mediação biográfica 
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que potencializa a reflexão e a interpretação de si mesmo nas relações com o 

entorno em suas múltiplas dimensões: histórica, social, cultural, linguística, 

econômica e política. Por oportunizar o distanciamento de si a partir da história do 

outro, corrobora com a identificação de consensos e contradições na construção dos 

percursos individuais e coletivos, ou seja, a escuta orientada oportuniza a 

descentralização do eu e a reflexão sobre a sua própria história a partir da escuta da 

história do outro. 

A confrontação da própria história com a história do outro - “O que chamou a 

minha atenção?” “O que lembra a minha história?” “O que me fez pensar diferente?” 

– em resposta à composição do quadro de escuta, resulta na operacionalização de 

atividades que evocam e constroem aprendizagens concomitantemente.  

Esse dispositivo atende à preocupação do formador com a aprendizagem de 

si com base em operações desencadeadas a partir da escuta e da confrontação da 

própria história com a história do outro. Assim a escuta orientada que compõe o 

procedimento socialização está relacionada à compreensão de Delory-Momberger 

em relação à atividade biográfica: 

 

[...] a atividade biográfica não fica mais restrita apenas ao discurso, 
às formas orais ou escritas de um verbo realizado. Ela se reporta, em 
primeiro lugar, a uma atitude mental e comportamental, a uma forma 
de compreensão e de estruturação da experiência e da ação, 
exercendo-se de forma constante na relação do homem com sua 
vivência e com o mundo que o rodeia (DELORY-MOMBERGER, 
2012, p. 525). 

 

               Nesse sentido, as experiências formadoras são construídas a partir 

da estruturação e reestruturação das vivências e da ação, de atitudes, 

comportamentos, pensamentos, do saber-fazer que as caracterizam e que são 

mobilizados, suscitados e contados a partir da escuta. 

De acordo com Josso, “algumas vivências têm uma intensidade particular que 

se impõe a nossa consciência e delas podemos extrair as informações úteis às 

nossas transações conosco próprios e/ou com o nosso ambiente próprio e natural” 

(JOSSO, 2010. p. 48). Tanto as narrativas autobiográficas quanto os quadros de 

escuta possibilitam a transformação das vivências em experiências formadoras a 

partir da reflexão realizada nas diferentes dimensões da mediação biográfica. 

Considerando a relevância de experiências socialmente compartilhadas no 
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processo de mediação biográfica, concebemos o quadro de escuta como um 

dispositivo propulsor do trabalho biográfico, implicando a formação de si a partir da 

história do outro, ou seja, da heterobiografia, impondo uma reflexão conjunta do eu 

com o outro.  

A pessoa que escuta percebe na história do outro acontecimentos comuns a 

sua própria história, porém vivenciados com uma intensidade diferente.  No 

movimento de socialização da narrativa e da escuta orientada os professores 

identificam vivências coletivas e compreendem suas próprias experiências, podendo, 

a partir do que o outro conta, ressignificaá-las.  

Nessa perspectiva, o quadro de escuta como dispositivo de mediação 

biográfica contribui também para a formação do formador que, embora saiba que 

podemos nos formar a partir da história do outro, ou seja, através do trabalho de 

heterobiografia, questiona-se em relação à maneira como mediar esse tipo de 

formação: Como a história do outro me forma? O que a minha história e a história do 

outro têm em comum ou diferente? O que a sua história me ensina?  

A análise dos quadros de escuta dos participantes permite elucidar elementos 

que concretizam o trabalho de heterobiografia.  Angélica, por exemplo, elege como 

acontecimentos que chamaram a sua atenção as vivências relativas tanto às 

relações da pessoa que narra com os outros, quanto às atitudes dos outros em 

relação a pessoa do narrador. 

Josso (2010, p. 48) afirma que o conceito de experiência formadora demanda 

“uma articulação conscientemente elaborada entre atividade, sensibilidade, 

afetividade e ideação”. Angélica, enquanto ouvinte, explicita na primeira coluna do 

quadro de escuta – O que chamou minha atenção? - vários acontecimentos vividos 

pelo outro que se articulam com a sua própria história. 

Com a finalidade de melhor compreender e analisar os registros dos ouvintes, 

no quadro de escuta, organizamos os elementos que o compunham em quatro 

categorias: relações familiares; relação com a escola; condições de vida e 

acontecimentos considerados atípicos.  

Na primeira categoria, relações familiares, Angélica destaca as “cabadas” de 

vassoura recebidas por uma colega e a surra recebida por outra; o pai que contava 

histórias e aquele que não deixava a esposa trabalhar; a participação dos avós na 

educação e as surras que diligenciavam. No que se refere à relação com a escola, 

aponta a falta às aulas por parte de uma colega; o medo da diretora e a agressão 
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vivenciada na escola. 

 Quanto às condições de vida, registra a tristeza de alguém por só ter uma 

boneca e a necessidade de reaproveitar o caderno, apagando com esponja de aço 

as páginas escritas em grafite. As situações que consideramos atípicas são a morte 

acidental de uma professora em frente à escola e o fato de uma das narradoras ter 

contado sua reação à violência de uma professora. 

De acordo com Josso (2010, p. 49), “a experiência constitui referencial que 

nos ajuda a avaliar uma situação, uma atividade, um acontecimento novo”. Angélica 

elege os fatos que chamaram a sua atenção a partir de sua própria experiência e, 

concomitantemente, reflete sobre o que os fatos narrados pelo outro fizeram com 

ela, ao compor a terceira coluna do quadro de escuta: “O que me fez pensar 

diferente”. 

Na segunda coluna do quadro de escuta: “O que lembra a minha história”, ela 

destaca consonâncias de vida e, por conseguinte, de sociedade, dando margem à 

dimensão singular-plural dos sujeitos. A alfabetização através da carta de ABC; a 

preparação prévia para a educação formal realizada por familiares; o ingresso tardio 

na escola. O trabalho na roça durante a infância e a rigidez da instituição escolar são 

vistos como acontecimentos recorrentes na história dos participantes da pesquisa e 

destacados por Angélica como elementos de rememoração da própria história. 

Articulando as respostas de Angélica, nas três colunas do primeiro quadro de 

escuta, com suas narrativas autobiográficas, podemos propor como interpretação 

para suas interrogações: Por que as chineladas? Por que os pais a deram? Por que 

a palmatória? Por que ela era triste? e para seu protesto: “Não ao trabalho infantil!”, 

uma atitude de estranhamento, que é também formadora. Angélica, assim como a 

maioria dos participantes, trabalhou muito durante a infância, porém ela não relata 

acontecimentos que denotem violência. Além disso, apresenta uma relação de amor 

e admiração pelos pais que a orientavam com “leveza” apesar do “peso” que 

representava a vida de uma criança humilde na região Norte do país. 

 

Durante toda a minha infância, mamãe me envolvia em todas as 
suas atividades: lavar roupa, louça, varrer a casa, o terreiro, pisar 
(sic) arroz no pilão, catar arroz no quibane, botar o comê no fogo... 
Quando eu dizia que não sabia fazer ou que fazia devagar, ela 
retrucava: ninguém nasce sabendo, minha filha. A gente aprende 
fazendo. O erro que você fizer hoje, eu lhe ensino e amanhã você já 
não vai errar mais. O que você faz devagar hoje, com o passar do 
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tempo, todo dia me ajudando, um dia você vai fazer ligeiro! 
(ANGÉLICA 1ª narrativa, p. 01). 

  
Meu pai me ensinou a distinguir as horas pelo sol, descobrir se iria 
haver boas chuvas pela carga do carrega-mundo... Ensinava-me a 
fazer tudo de roça: capinar, colher, bater feijão ensacá-lo, plantar 
batata, fazer aceiros na cerca do sítio, moer cana na moenda de 
madeira, entregar objetos pontiagudos, tipo faca, facão, tesoura 
sempre com o cabo virado para a pessoa que está recebendo. [...] 
Admirava a capacidade que o meu pai tinha de cultivar grandes 
extensões de terra praticamente sozinho só com a minha ajuda de 
menina (ANGÉLICA, 1ª narrativa, p. 02).  

 

Angélica não rememora o trabalho na roça, durante infância, nem com as 

mesmas atitudes e sentimentos, nem com a mesma intensidade das colegas. 

Porém, ao ouvir e refletir sobre o significado do trabalho infantil e a sua associação à 

violência, refaz a representação que ela, até então, tinha da participação da criança 

no trabalho e protesta: “Não ao trabalho infantil”. A experiência do outro se tornou 

um referencial para avaliar e ressignificar a sua própria experiência, mobilizando sua 

sensibilidade com relação a questões de desigualdade sociais. 

Também em relação ao primeiro quadro de escuta, Cátia apresenta os 

acontecimentos que chamaram a sua atenção, que diferem daqueles de Angélica, 

pois estão diretamente vinculados ao seu percurso formativo. Enquanto Angélica se 

mostra envolvida pelos vínculos familiares e seus desdobramentos, Cátia faz vir à 

tona os elementos relacionados à formação dos narradores no que diz respeito a 

princípios teóricos e metodológicos da formação. 

Delory-Momberger (2012) discorre sobre a necessidade de definir o “material” 

mais apropriado para apreender, observar e analisar os processos de gênese e de 

devir. Destaca que são materiais de natureza particular, pois se concretizam de 

acordo com os atos de biografização que eles possibilitam e a maneira como os 

participantes se envolvem. Nesse sentido, concebemos o quadro de escuta como 

um material apropriado para o trabalho de heterobiografia, admitindo que nos 

formamos pela reflexão sobre a nossa história, pela leitura e pela escuta da história 

do outro. 

A composição do quadro de escuta constitui-se, para nós, como um ato de 

biografização e, dessa maneira, pode “assumir uma pluralidade de manifestações – 

mentais, comportamentais, gestuais” (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 525), daí a 

singularidade dos acontecimentos elucidados na primeira coluna do quadro de 
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escuta. 

Ainda com relação à primeira coluna do quadro de escuta (“O que chamou 

minha atenção”), no caso de Cátia as categorias aparecem integradas, pois ao 

registrar os elementos que poderiam se caracterizar como condições de vida ou 

situações atípicas, a participante vincula-os à escola e ao conceito de educação 

numa perspectiva mais ampla. 

As relações familiares (primeira categoria) são explicitadas através da 

conduta dos pais de uma colega que não atribuíam valor algum à escola; dos 

ensinamentos relativos ao respeito à fala de outrem e a falta de diálogo, associado 

ao autoritarismo observado na narrativa de uma das participantes. A segunda 

categoria, relação com a escola, é vista por Cátia através do registro daquilo que 

consideramos elementos constitutivos de tendências pedagógicas. Ela registra como 

acontecimentos que chamaram a sua atenção o ensino mecânico, a descrição do 

método tradicional, as regras rígidas na educação formal, a utilização de castigos e 

a predominância do que chama de Educação Agrícola. 

As categorias condições de vida e situações atípicas foram expressas, 

respectivamente, pela necessidade de envolver as crianças nas atividades agrícolas 

(educação agrícola) e, para o seu espanto, pelo gosto de uma das participantes pela 

matemática: “como ela pode gostar de matemática?”  

Ao comparar os elementos que chamaram a atenção de Angélica e de Cátia, 

verificamos recorrências em termos de origem dos acontecimentos – nascem nas 

relações com a família e com a escola – porém manifestam-se em consonância com 

vivências particulares, desdobrando-se em elementos diversos e em intensidades 

diferentes.  

Nessa perspectiva, o quadro de escuta enquanto dispositivo de mediação 

biográfica oportuniza a configuração singular de fatos, situações, relacionamentos, 

significações e interpretações. A implicação pessoal influencia a escuta e, por 

conseguinte, a composição do quadro o que justifica a ênfase dada à família por 

Angélica e à escola por Cátia que demonstra atenção a própria aprendizagem desde 

a infância. 

 

[...] sempre busquei estudar e entender, compreender as situações 
que me eram impostas. Sempre fui curiosa e via a educação como 
um caminho certo a trilhar rumo ao meu sucesso (CÁTIA, 1ª 
narrativa, p. 2). 
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Como era uma aluna aplicada, um saudoso professor elegeu-me 
para, junto com ele, realizar as tarefas diárias de salas. Isso se dava 
com a tomada de lições e da tabuada. Lembro-me que só davam um 
passo à frente àqueles que conseguissem ler bem a leitura decorada 
em casa e que respondesse a tabuada selecionada para aquele dia. 
Eu tinha a responsabilidade de “avançar” os alunos, ou não, nesse 
sentido da aprendizagem (CÁTIA, 2ª narrativa, p. 1). 

 

A última coluna do primeiro quadro de escuta (O que me fez pensar 

diferente), preenchida por de Cátia, também traz uma série de questionamentos 

elaborados a partir das próprias experiências: como a educação era tão rígida e não 

ensinava a pensar? Será que os alunos aprendiam? Será que hoje a falta de limites 

dos jovens se origina da falta de castigos? As perguntas concretizam um sentimento 

de estranhamento em relação à história do outro – por que com ela foi diferente? 

Elas aprenderam, mesmo? 

Assim como observado no quadro de escuta de Angélica, Cátia apresenta 

conclusões que, para nós, caracterizam-se como resultado do trabalho de 

heterobiografia, e faz os seguintes registros: a história vivencial fazia pensar 

somente no imediato (referindo-se a aprendizagem pela memorização); a estrutura 

familiar é muito importante e a desestrutura prejudicial, porém não impede o querer; 

ouvindo o outro se aprende mais; o sistema econômico obrigava os pais a fazerem 

de seus filhos escravos do trabalho; o problema da escola é ensinar as crianças a 

reproduzirem a ideologia da supremacia; havia uma grande falta de respeito ao 

desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

Nessa perspectiva, podemos verificar que cada ouvinte recepciona o discurso 

do narrador de maneira particular e dinâmica, pois a escuta coloca em movimento 

uma atividade e um processo. Não se trata de escuta passiva, pois ao mesmo tempo 

em que ouvem o narrador mobilizam o conjunto das experiências e dos saberes 

biográficos, ou seja,  

 

 [...] na narrativa do outro, eu me aposso prioritariamente dos 
biografemas (pessoais, sociais, históricos, culturais e imaginários) 
que podem ser integrados à minha própria construção biográfica, na 
medida em que respondem, aqui e agora, ao meu próprio mundo-de-
vida (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 60). 

 

Com relação à citação de Delory-Momberger e ao quadro de escuta, é 

importante apresentar os conceitos de biografemas e mundo-de-vida. O conjunto de 
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saberes biográficos de quem escuta ou ler é considerado, pela autora, bioteca e, 

portanto, cada experiência, um biografema. Já mundo-de-vida refere-se ao mundo 

construído biograficamente, ou seja, através da rememoração, organização e 

interpretação dos acontecimentos significativos.  

Nessa perspectiva, ambas as ouvintes articulam biografemas e mundos-de-

vida entre o outro e si, entre si e si mesmo, objetivando a reflexividade 

autobiográfica entendida, segundo Passeggi (2008, p. 16), “como a capacidade 

humana de apreender a vida dando-lhe forma e sentido” O quadro de escuta 

potencializa a reflexividade, pois a narrativa do outro possibilita o acesso à 

experiência biográfica pessoal de quem ouve, inscrevendo o ouvinte em um quadro 

de referências partilhadas ao mesmo tempo em que suscita um conjunto de saberes 

experienciais no domínio biográfico. 

O segundo quadro de escuta corresponde a uma versão ampliada do 

primeiro, já que além das colunas - “O que chamou minha atenção”, “O que lembra a 

minha história” e “O que me fez pensar diferente” - é acrescido de mais duas 

colunas “Exigências do cotidiano” e “Saberes acionados”. É importante lembrar que 

esse quadro de escuta foi elaborado, especialmente, para a socialização da 

segunda narrativa autobiográfica cuja orientação era narrar o percurso profissional 

identificando as exigências que surgiram no cotidiano e os saberes acionados ou 

construídos mediante as necessidades de trabalho. 

Marta, entre os acontecimentos que chamaram a sua atenção, identifica as 

dificuldades encontradas por uma colega para se locomover até o trabalho; a 

confusão de identidade vivenciada por outra colega (quem é o meu pai?), e as 

experiências de outras como professora. Os acontecimentos narrados e que, 

segundo Marta, lembram a sua história dizem respeito a sua conduta enquanto 

profissional como é o caso do pouco conhecimento que dispunha em relação à 

disciplina de Matemática e à necessidade de ministrá-la; a participação de cursos de 

formação (Magistério e formação continuada); a experiência com jovens e adultos e 

as dificuldades dos alunos em relação à leitura e à escrita. 

As exigências do cotidiano expressas pelos colegas e registradas por Marta 

perpassam necessidades econômicas; relacionamentos com o outro (colegas de 

trabalho e alunos); postura profissional (comprometimento e afetividade), 

necessidades dos alunos (comportamento e dificuldades de aprendizagem) e prática 

educativa (planejamento, estratégias didático-pedagógicas).  
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Para dar conta das necessidades que surgiram no exercício profissional, os 

narradores, de acordo com a percepção de Marta, recorrem a princípios e 

estratégias. Dividimos esses princípios em dois grupos: os que estão vinculados ao 

âmbito pessoal e humano (tolerância, afetividade e pensamento positivo) e os que 

se caracterizam por uma postura científica diante da prática educativa (reflexão, 

interpretação da prática e autonomia). As estratégias configuram-se como 

desdobramentos dos princípios, pois, à medida que registra, no quadro de escuta, 

atividades pedagógicas relacionadas à memorização, faz um parecer pedagógico, 

indicando que são oriundas da tendência tecnicista. Nesse sentido, registra 

mudanças vivenciadas ao longo do percurso profissional e faz referência à reflexão, 

à autonomia e à interpretação da prática ao explicitar estratégias como o diagnóstico 

da turma (observação) e a realização de atividades diversificadas como saberes 

acionados pelos colegas na tentativa de encontrar os métodos adequados para cada 

situação. 

Percebemos que os acontecimentos que chamaram a atenção da ouvinte 

dizem respeito a situações que não foram mencionadas diretamente em suas 

narrativas (por não ocorrerem ou não serem significativas) como é o caso de sua 

locomoção até o trabalho, embora fosse de “pau de arara”, não era considerada uma 

dificuldade. Além disso, jamais lecionou em escola privada e tinha uma visão 

consolidada em relação a sua própria família (pais e avós responsabilizam-se pela 

família conjuntamente).  

 

Meus pais não tinham muitas condições, então meus avós paternos 
ajudavam na nossa sobrevivência e com os meus estudos (MARTA, 
1ª Narrativa, p. 1). 
 
Meus pais e meus avós, mesmo sendo analfabetos, sempre 
incentivaram para que eu tivesse um futuro melhor que eles e diziam 
que a melhor herança que poderiam deixar era o estudo que não 
poderia ser roubado (MARTA, 1ª Narrativa, p. 2). 
 
Comecei a trabalhar como professora no município de Ipanguaçu. 
[...] era um contrato e fiquei muito ansiosa, pois tinha medo de errar e 
não dar conta da turma (MARTA, 2ª Narrativa, p. 1). 
 

Em relação às duas últimas colunas do segundo quadro de escuta, 

entendemos que as relações vivenciadas por Marta com seus professores 

(identificadas nas narrativas autobiográficas) e que, para ela, foram preponderantes 

para o próprio desenvolvimento, são evocadas e problematizadas nos quadros de 
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escuta no “espaço/tempo” entre as exigências do cotidiano e saberes acionados no 

percurso profissional do outro. Trata-se do jogo de inter-relações que faz durante a 

escuta da narrativa, já que a “narrativa não é um objeto unânime e identicamente 

decodificável, mas algo que está em jogo entre alguém e mim, e entre mim e mim 

mesmo” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 59). 

 

Estudei sempre em escola pública, recebendo uma educação de 
forma tradicional na qual o professor era o centro de tudo e muitas 
vezes me prejudicava me fazendo agir sempre com timidez, pois 
quando eu fazia alguma pergunta a professora me mandava calar, 
não dando chance de eu me expressar (MARTA, 1ª Narrativa, p. 1). 
 
Na pré-escola existia uma professora que usava da afetividade 
comigo, sempre estava guiando-me, segurando a minha mão com 
firmeza e respeitando minhas limitações (MARTA, 1ª Narrativa, p. 2). 
 
Estudei com professores que eram dedicados e comprometidos com 
a profissão, mas encontrei também alguns professores relapsos que 
não se preocupavam com a aprendizagem do aluno (MARTA, 1ª 
Narrativa, p. 3). 
 
Chegando ao segundo grau, optei pelo Magistério [...], comecei a 
estagiar e fiquei decepcionada com a maneira como a professora 
tratava os alunos e como lecionava. Na minha vez de ficar só na sala 
[...] usei a afetividade e fiz aulas diferentes para despertar o interesse 
da turma (MARTA, 1ª Narrativa, p. 4). 
  

Os princípios afetividade, comprometimento, reflexão e interpretação da 

prática, bem como as estratégias relativas à diversificação de atividades tendo em 

vista a aprendizagem, não por acaso, estão presentes nas narrativas autobiográficas 

e no quadro de escuta de Marta. Nesse sentido, o quadro de escuta contribui para a 

elaboração de uma vivência do outro em experiência formadora para si, já que, 

segundo Josso, “[...] as dialéticas entre saber e conhecimento, entre interioridade e 

exterioridade entre individual e coletivo estão sempre presentes na elaboração de 

uma vivência em experiência formadora” (JOSSO, 2010. p. 49). 

Analisando o quadro de escuta de Ariane, verificamos que a composição da 

primeira e da segunda coluna do quadro restringe-se às sensações das narradoras 

(percepção da ouvinte) e a uma necessidade de ordem logística. Assim destaca a 

declaração “O trabalho na educação infantil foi ruim”, registra as dificuldades 

descritas por uma colega em relação a uma turma heterogênea e a necessidade de 

dividir uma turma vivenciada por outra narradora no quadro de escuta. 

Já no referente à penúltima coluna (“Exigências do cotidiano”), detém-se ao 
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registro de demandas didático-pedagógicas vivenciadas pelos narradores, ou seja, 

estratégias que se concretizam em atividades como o planejamento de atividades 

diversificadas, realização de pesquisas e de incentivo à expressão oral. Na última 

coluna (“Saberes acionados”), os princípios identificados por Marta também são 

abordados por Ariane, porém de maneira mais objetiva, como quem sistematiza a 

resolução das próprias preocupações. 

Nesse sentido, Ariane registra os princípios: reflexão, autonomia, 

consideração da realidade do aluno, diálogo e afetividade, e objetiviza os saberes 

através das atividades que os professores passaram a desenvolver mediante as 

exigências do cotidiano: uso da tabuada e do ditado, histórias de gibis, jogos 

didáticos, leituras de textos e o uso de fichas individuais. 

Considerando a relação de complementaridade inerente à narrativa 

autobiográfica e o quadro de escuta entre a autoformação e a heteroformação, 

identificamos nas narrativas de Ariane uma busca incessante por “respostas 

imediatas” às necessidades oriundas do exercício docente. Essa observação pode 

justificar tanto a atenção dada às demandas didático-pedagógicas (“o que chamou a 

minha atenção” e “o que lembra a minha história”) quanto à objetivação dos saberes 

em atividades no quadro de escuta (“saberes acionados”). 

 

Em 2008 fui lecionar no município de Ipanguaçu [...] e quase que 
entre em desespero, pois não sabia o que fazer para promover o 
desenvolvimento daqueles alunos nos dois anos que restavam para 
o ano acabar e com tão pouca experiência. Pedi a ajuda de colegas 
que me orientavam a usar jogos, material didático e áudio visual 
(ARIANE, 2ª Narrativa, p. 1). 

 
[...] senti dificuldade referente à diversidade de aprendizagem em 
que se encontravam os alunos – como resolver essa situação? O 
que fazer? – Mais uma vez, recorria a livros e a uma colega de 
trabalho, tentando obter respostas. Ela me ajudou bastante me 
orientando a aplicar atividades diversificadas de acordo com o nível 
de cada aluno e a realizar  atividades em equipe para a integração e 
a socialização de saberes diversificados (ARIANE, 2ª Narrativa, p. 2). 

 
Hoje percebo que as dificuldades existem e sempre vão existir. [...] 
Estou sempre inquieta, busco soluções imediatistas, receitas prontas, 
apesar de saber que não existe, o processo é lento [...](ARIANE, 2ª 
Narrativa, p. 2). 

 

Como podemos observar, o movimento de escuta e, por conseguinte, de 

composição do quadro suscita a atividade consciente que oportuniza interações com 
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o outro e consigo mesmo, com o ambiente e as coisas em situações/momentos 

diversos. Ariane apresenta na escuta a mesma objetividade que relata na segunda 

narrativa e, como na última citação, registra na coluna “saberes acionados” as 

receitas prontas e/ou soluções imediatas (estratégias metodológicas e atividades 

específicas) apresentadas pelos colegas. 

Ana registrou na primeira coluna do quadro (“o que chamou minha atenção”) 

princípios relativos à valorização e ao exercício da profissão docente como é o caso 

do compromisso, o respeito e a dedicação ao trabalho.  Elucidou, ainda, elementos 

que compunham a conduta pessoal dos narradores como a insistência e a coragem 

para vencer desafios. 

No que se refere à segunda coluna (“o que lembra a minha história”), faz vir à 

tona as relações de trabalho, apontando a perseguição, as dificuldades inerentes a 

prática docente e a necessidade de manter uma longa jornada de trabalho como 

recorrentes na sua própria história. 

 

Apesar da resistência dos meus pais, nunca desisti do sonho de 
freqüentar a escola, embora este sonho se distanciasse cada vez 
mais, pois aos nove anos de idade tive que cuidar dos meus irmãos 
menores para que minha mãe pudesse trabalhar, pois o que meu pai 
ganhava não era suficiente para manter toda a família (ANA, 1ª 
Narrativa, p. 1) 

 
No ano seguinte, por motivos políticos, fui trabalhar em uma 
comunidade um pouco distante com uma turma multisseriada (ANA, 
2ª Narrativa, p. 2). 
  

 

Na primeira narrativa de Ana, identificamos o momento em que fala da 

persistência e da necessidade de enfrentar desafios, também registrada no quadro 

de escuta, ao ouvir as narrativas das colegas, bem como o próprio percurso de vida 

como justificativa para o seu comprometimento com o trabalho. O mesmo ocorre na 

segunda narrativa autobiográfica na qual apresenta o momento em que foi 

“perseguida” politicamente. Narrativas autobiográficas e quadros de escuta dialogam 

entre si ao mesmo tempo em que o eu e o outro se comunicam, dando sentido aos 

processos de elaboração de experiências formadoras e de tomada de consciência.   

Com relação às duas últimas colunas do segundo quadro, Ana realiza a 

mesma movimentação que Ariane, dando margem ao saber-fazer, porém, 

provavelmente por ter trabalhado como coordenadora ao longo do percurso 
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profissional, destaca atividades que vislumbram a coletividade e o trabalho 

pedagógico numa perspectiva mais ampla como é o caso da elaboração e 

operacionalização de projetos. 

 

[...] passei dois anos na coordenação pedagógica da Educação 
Infantil, vindo a ser um grande desafio, pois era preciso direcionar 
discussões e intervir em práticas pedagógicas de outros profissionais 
(ANA, 2ª Narrativa. p. 2). 
 

Concluímos, portanto, que o quadro de escuta é um dispositivo de mediação 

biográfica que possibilita o trabalho de heterobiografia, potencializando a capacidade 

de reflexão e de interpretação de si, do outro e do entorno, a partir da biografização 

desencadeada pelas aprendizagens realizadas nos distanciamentos, pois “a 

narrativa do outro é assim um dos lugares onde experimentamos nossa própria 

construção biográfica” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 62). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem 

formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo 

ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência 

sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar 

das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição 

de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e 

quem aprende ensina ao aprender. 

Paulo Freire 

 
Chegamos ao final de nosso percurso neste trabalho de pesquisa, que tomou 

como objeto de estudo a mediação biográfica, entendida como processo de 

acompanhamento, na formação de professores, na perspectiva da pesquisa 

(auto)biográfica em Educação. O objetivo principal de nossas indagações consistiu 

em investigar, por um lado, as potencialidades dos procedimentos e dispositivos que 

utilizamos durante o módulo “Prática Pedagógicas para mediar a reflexão sobre 

saberes necessários à prática docente e, por outro lado, buscar o entendimento de 

como o professor formador acompanha a pessoa que narra. Nesse sentido, as 

perguntas norteadoras de nosso trabalho sinalizam esse nosso interesse: Como os 

professores em formação se relacionam com os saberes da experiência? Que 

procedimentos e dispositivos contribuem para a formação docente nas três 

dimensões da mediação biográfica (iniciática, maiêutica, hermenêutica)? Como 

oportunizar a autoformação e a heteroformação? 

No capítulo – 1. Da reflexão autobiográfica à auto(trans)formação docente -  

apresentamos uma reflexão sobre o entrecruzamento de percursos formativos. O 
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nosso percurso de formação em pesquisa e o percurso que pretendíamos propor 

com os professores participantes da pesquisa, a ser desenvolvido no módulo já 

mencionado. Buscamos elucidar, nesse primeiro momento, a relação intrínseca 

entre a nossa história, enquanto pesquisadora-formadora, e a realização da 

pesquisa, a qual foi decisiva tanto para a escolha do objeto de estudo, quanto para a 

concepção do percurso metodológico.  

A necessidade de formar docentes reflexivos, que se apresenta como uma 

injunção na modernidade tardia, inspira-se aqui na articulação entre os saberes 

apontados por Paulo Freire (2010) como necessários à prática educativa, e a nossa 

preocupação com a formação embasada na racionalidade técnica e seu caráter 

prescritivo. A concepção de formação presente na proposta metodológica que 

apresentamos nesta pesquisa fundamenta-se na racionalidade reflexiva e, por 

conseguinte, na construção produtiva de saberes, na integração teoria-prática e na 

luta pela igualdade de oportunidades. Busca, portanto, propor alternativas à 

formação ancorada em princípios fundantes da racionalidade reflexiva, centrados na 

pessoa em formação e em suas potencialidades para refletir criticamente, na 

elaboração de narrativas autobiográficas, sobre suas experiências e apropriar-se de 

seu poder de auto(trans)formação. 

Como se pode observar na leitura da dissertação, buscamos construir uma 

proposta de formação com as professores a partir da convivência com elas durante 

a realização do módulo e como já mencionado, a constituição do corpus – 18 

narrativas autobiográficas e 6 quadros de escuta - evidencia por si só o valor que 

atribuímos ao sentido que os participantes dão às suas experiências e ao modo 

como as interpretam e ao reinterpretá-las como se transformam e se reinventam. 

No capítulo – 2. Percurso metodológico da pesquisa -  apresentamos os 

princípios epistemológicos que subsidiaram a pesquisa. Nesse sentido, discutimos 

as características da pesquisa qualitativa, procurando demonstrar, embora 

sumariamente, que a pesquisa (auto)biográfica se apresenta como uma  de suas 

vertentes que aprofunda  as indagações sobre os usos de fontes autobiográficas 

numa dupla perspectiva: por um lado, como material empírico para a investigação, e, 

por outro lado, como dispositivos de formação. Nessas direções, seus princípios e 

métodos configuram-se como mais adequados para colocar no centro dos processos 

de investigação científica, assim como nos processos de formação, a singularidade-

pluralidade da pessoa, considerando-a como capaz de refletir sobre temáticas de 
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interesse educacional, inclusive sobre a sua própria formação.  

Focalizamos nesse capítulo, a importância do lugar, ou dos lugares de 

formação, que transmitem, criam e transformam as formas de ver e de (con)viver, 

pois, como sugere Delory-Momberger (2012), nossas experiências se constroem na 

relação sensível e dinâmica de nosso corpo como  espaço no espaço que nos 

engloba. Essa perspectiva abre as portas da pesquisa para considerar o ser-agir-no-

espaço que emergem nas narrativas das professoras, que rememoram os múltiplos 

espaços das experiências: a família, o trabalho (na roça, na feira...) na infância, as 

escolas onde trabalham, a igreja e como refletem sobre eles. 

O capítulo – 3. Mediação biográfica: autoformação e heteroformação - está 

subdivido em três subitens, sobre os quais desejamos nos deter, considerando que 

ele é núcleo central da nossa dissertação e, portanto da proposta apresentada para 

a formação docente.  

Apresentamos no primeiro subitem - 3.1 Procedimentos de mediação 

biográfica - o percurso do módulo “Práticas Pedagógicas”, com ênfase na sequência 

didática, que inclui os procedimentos de sensibilização, leitura de autores 

consagrados, trabalho biográfico e socialização/escuta. No segundo subitem - 3.2 

Mediação biográfica: dimensões iniciática, maiêutica e hermenêutica -  analisamos 

as narrativas autobiográficas produzidas durante o módulo como um dos principais 

dispositivos de mediação biográfica, aqui examinadas. No terceiro subitem - 3.3 

Quadro de escuta: um dispositivo de mediação biográfica - considerando os quadros 

de escuta como dispositivo de mediação biográfica, procuramos identificar o modo 

como eles permitem aprofundar a reflexão autobiográfica e heterobiográfica, 

mediante a escuta da história do outro, orientando a discussão para o que ela 

sugere como possibilidade de ressignificação dos acontecimentos da própria 

experiência. 

Desejamos agora sintetizar, com base nos comentários sobre os três 

subitens, os principais resultados alcançados na pesquisa. Com relação ao percurso 

do módulo “Práticas Pedagógicas, apresentado no primeiro subitem, a nossa 

intenção foi descrever os procedimentos propostos para colocar em evidência seus 

pressupostos assim como uma visão mais crítica sobre eles, uma vez que pudemos 

avaliar o seu rendimento na prática da sala de aula. Desde a sua concepção, 

tomamos como centro os professores em formação, com o objetivo de mediar à 

reflexão e a construção dos saberes necessários à docência e, por conseguinte, a 
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própria concepção de formação através do trabalho biográfico.  

Nesse sentido, os procedimentos aos quais recorremos e sobre os quais 

desejamos traçar os primeiros esboços de teorização foram os seguintes – 

sensibilização, leitura de autores consagrados, trabalho biográfico e socialização. As 

nossas ações, enquanto pesquisador-formador, foram organizadas com base na 

necessidade de acompanhar e identificar as potencialidades desses procedimentos 

para o trabalho biográfico por parte dos professores participantes. As leituras dos 

trabalhos de Marie-Christine Josso (2010) nos forneceram as categorias necessárias 

para analisar, embora ainda de forma embrionária, seus rendimentos. Pudemos 

observar com base na análise da nossa experiência de acompanhamento com 

esses procedimentos, que eles promovem as quatro aprendizagens propostas por 

Josso (2010): implicação, distanciamento, intersubjetividade, responsabilização.  

Todas elas se realizaram nos três grandes momentos do módulo, para os 

quais solicitamos três narrativas, direcionadas ao aprofundamento gradativo da 

reflexão sobre os processos de formação: i) “Ninguém escapa da educação!”, cujo 

foco da reflexão eram os processos de educação vivenciados até então; ii) Mire, 

veja: não estamos sempre iguais”, voltada para percurso da vida profissional, 

incluindo os saberes mobilizados e/ou (re)construídos mediante as demandas 

profissionais; iii) “Narra para refletir, refletir para compreender e compreender para 

atuar”, cuja intenção era fazer a síntese dos trabalhos conduzidos no módulo, tendo 

como foco os processos de reflexão, de tomada de consciência e de 

redimensionamento da prática.  

Nos procedimentos utilizados que visavam introduzir os professores no 

processo de escrita (sensibilização), fornecer-lhes insumos à reflexão (leitura de 

autores consagrados); sugerir a produção e a socialização/escuta das três narrativas 

solicitadas (trabalho biográfico e socialização), oportunizaram as quatro 

aprendizagens em diferentes graus de intensidade, assunto sobre o qual a 

investigação deve ser aprofundada. Verificamos que a aprendizagem de implicação 

é estimulada quando os professores se apropriam da proposta de cada um dos 

procedimentos, o que permite o seu empenho em participar do processo de 

construção de conhecimentos e evoluir na direção das outras aprendizagens, 

portanto a sensibilização é crucial para a mediação biográfica no que concerne à 

implicação.  

A aprendizagem de distanciamento é provocada à medida que os 
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professores adotam um olhar crítico sobre o que lhes é proposto em cada um dos 

procedimentos e depreendem uma articulação entre os objetivos do procedimento e 

seus benefícios para a sua formação e a do grupo. O importante a ser destacado 

como essencial, em nossas análises, para a mediação biográfica é que o grupo 

prossiga na direção da aprendizagem de intersubjetividade, que é propiciada no 

momento em que os participantes podem pôr em comum suas experiências, 

coordenar seus pontos de vista, aprofundar a reflexão sobre a compreensão de si e 

do outro. Finalmente, podemos propor como hipótese que a mediação biográfica é 

exitosa quando os participantes desenvolvem nos diferentes procedimentos a 

aprendizagem da responsabilização, uma vez essa aprendizagem envolve uma 

dimensão ética e política gerada pelas aprendizagens anteriores, notadamente a da 

intersubjetividade, e que em princípio se volta para a ação no mundo, o cuidado de 

si e do outro.  

No que concerne ao segundo subitem - 3.2 Mediação biográfica: dimensões 

iniciática, maiêutica e hermenêutica – o resultado das análises das narrativas 

autobiográficas sinaliza pistas sobre as potencialidades e limites dos procedimentos 

de mediação biográfica, realizados pelo pesquisador-formador, que acompanha o 

trabalho biográfico realizado pelo narrador. As dimensões da mediação biográfica – 

iniciática, maiêutica e hermenêutica – são observadas a partir da análise das três 

narrativas, acima mencionadas, construídas ao longo do módulo. O que permitiu 

verificar como evolui a reflexão de uma dimensão para outra, mas que também 

exige novas pesquisas para melhor compreender e explicitar mediante o 

aprofundamento teórico a passagem de uma dimensão para outra.  

No acompanhamento do trabalho biográfico, o pesquisador-formador assume 

a responsabilidade de sensibilizar o narrador para que ele se envolva nos processos 

de evocação, reflexão e interpretação, presentes nas três dimensões da mediação 

biográfica – iniciática, maiêutica e hermenêutica. Esses movimentos respondem 

respectivamente a três perguntas: “Que fatos marcaram a minha vida? “O que esses 

fatos fizeram comigo? ”  “O que faço agora com o que isso me fez? ”. Pudemos 

observar que essas três dimensões são vivenciadas pelos professores em “tempos” 

e “ritmos” diferentes, e por essa razão, assim como as aprendizagens mencionadas, 

elas ocorrem em maior ou menor intensidade em cada um dos três grandes 

momentos do módulo.  

As análises das narrativas permitem depreender que no primeiro momento do 
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módulo, na maioria das narrativas analisadas, os professores estabelecem uma 

relação de causa e consequência na rememoração de suas experiências.  

Encontramos, no entanto, narrativas em que a reflexão atinge um nível mais 

aprofundado, já que a narradora problematiza as diferentes dimensões de mediação 

biográfica como etapas singulares. Enquanto algumas professoras sinalizam a 

passagem pelas três dimensões desde o primeiro momento do módulo, outros 

precisam vivenciar os três momentos, escrever e socializar as suas narrativas para 

avançar em sua reflexão, ou seja, passar da mera evocação dos fatos a uma 

interpretação mais aprofundada que lhe permita a conscientização de sua 

historicidade e a apropriação de seu poder de auto(trans)formação. Vimos no 

decorrer da análise que alguns narradores embora sinalizem as três dimensões da 

mediação biográfica, não as realizam completamente, pela necessidade de 

aprofundamento teórico e metodológico para desenvolver uma reflexão que lhe 

permita tomar consciência de sua historicidade e de seu poder de transformação.   

Um resultado importante da proposta apresentada é que a passagem de uma 

mediação para outra se realiza no espaço-tempo dos procedimentos propostos: 

sensibilização, leitura de autores consagrados, trabalho biográfico e socialização 

que as aprendizagens se acumulam de uma narrativa para outra, sempre num 

continuum, como uma espiral sem fim, como sugere Ricoeur (1994). O rendimento 

dos diferentes procedimentos de mediação biográfica, num processo crescente da 

reflexão, parece estar associado aos comandos reflexivos das narrativas que exigem 

um trabalho biográfico que responda primeiramente às rememorações de 

acontecimentos “perdidos” no tempo da infância e da adolescência. O trabalho 

biográfico prossegue na direção do presente e do porvir que exige um 

comprometimento cada vez mais próximo com o que se está fazendo. 

As pesquisas sobre os tipos de narrativas sugeridas para a reflexão que 

permitam aprofundar a capacidade de interpretação, exigida pela dimensão 

hermenêutica, é um outro assunto que emerge do presente trabalho. 

Com relação às figuras do formador, observamos que há uma coerência entre 

o trabalho biográfico do narrador e o trabalho de acompanhamento do pesquisador-

formador. O pesquisador-formador assume primeiramente a figura do Ancião, 

durante a primeira narrativa. O Ancião indica caminhos e acompanha o narrador 

através dos procedimentos de sensibilização e leitura de autores consagrados nas 

três narrativas autobiográficas. A orientação da segunda narrativa autobiográfica 
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possibilita a articulação mais direta dos procedimentos, desdobrando-se na reflexão 

do narrador sobre as exigências do trabalho e os saberes necessários à prática 

profissional. O Ancião se transforma então na figura do Animador que acompanha 

os processos de aprendizagens conjuntas entre o narrador e o pesquisador-

formador na dimensão maiêutica, quando o narrador se volta para própria história e 

com a ajuda do pesquisador-formador inicia um processo de reflexão mais 

aprofundado sobre ela. Na dimensão hermenêutica o Animador assume a figura 

simbolizada pelo Balseiro que ajuda o viajante a atravessar o rio na direção a outra 

margem e pode finalmente se retirar do processo. As questões que se colocavam 

inicialmente: Como acompanhar a escrita, a leitura e a escuta da narrativa e modo a 

promover a articulação entre o si mesmo, o outro e o grupo? Ou, mais 

especificamente, como orientar a socialização/escuta das narrativas? Foram apenas 

parcialmente resolvidas, o que nos encoraja a prosseguir nesse caminho. 

O terceiro subitem – 3.3 Quadro de escuta: um dispositivo de mediação 

biográfica -  representa para nós a abertura de um novo campo de investigação nas 

práticas de formação com o uso de narrativas autobiográficas. Ele se inscreve na 

direção do processo de coinvestimento que caracteriza o eixo da pesquisa biográfica 

nos seus dois direcionamentos: a formação de si e a formação do formador, como 

indissociáveis.  

A proposta do quadro de escuta emerge da necessidade de aguçar a escuta 

do e sistematizá-la no momento de socialização das narrativas lidas no grupo de 

modo que essa escuta permita aos demais participantes tirar lições das experiências 

do outro para ressignificar as suas próprias. Nos trabalhos consultados sobre as 

práticas de formação com narrativas autobiográficas mais conhecidos da literatura 

na área, no Brasil, tais como aqueles de Josso (2010); Nóvoa; Finger (2010); Catani 

(2001) e Delory-Momberger (2008, 2009), eles não propõem um dispositivo de 

escuta e de interação com a própria experiência a partir da experiência do outro, 

embora Delory-Momberger (2008) apresente o papel do escriba nos ateliê 

biográficos de projeto e conceitue a noção de heterobiografia que consideramos 

fundante para a concepção do quadro de escuta como dispositivo de reflexão 

autobiográfica e heterobiográfica e de suas múltiplas aprendizagens.  

Nesse sentido, a proposta do quadro de escuta constitui o ineditismo e a 

originalidade desse trabalho, cuja contribuição do ponto de vista teórico e 

metodológico, nos limitamos apenas a identificar as primeiras pistas. Em primeiro 
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lugar, podemos afirmar que o trabalho biográfico que se desenvolve mediante o 

quadro de escuta, desdobra-se em duas direções ampliando consideravelmente o 

escopo dos processos a serem investigados no processo de acompanhamento e 

mediação biográfica, sobretudo porque inclui o outro no trabalho biográfico. Em 

segundo lugar, ao sugerir pistas de observação com base nos comandos reflexivos, 

permitindo a quem escuta anotar, rascunhar ideias, escrever nas margens 

sentimentos, emoções, ideias entre outros ele constitui um instrumento poderoso de 

trabalho biográfico. Em terceiro lugar, considerando a sua natureza interativa, o 

quadro de escuta ao permitir sistematizar as interações de quem narra com todo o 

grupo, beneficia, com a sistematização da reflexão heterobiográfica, um grande 

número de participantes. Enquanto um narrador conta a sua história todos os 

demais participantes do grupo podem refletir sobre a experiência narrada e 

ressignificar a deles.  

Uma das passagens analisadas nesse subitem permite pôr em debate as 

potencialidades do trabalho coletivo que ele possibilita. Nos processos de análise 

dos dados empíricos, começamos pelas três narrativas autobiográficas e só depois 

procedemos as análises dos quadros de escuta. Chamou-nos a atenção no trabalho 

biográfico realizado por uma das professoras, a importância da mudança que ocorre 

sobre suas crenças e valores de um dispositivo para outro. Em sua narrativa, ela 

narra o trabalho na roça que ela vivenciou na infância com a família, e ressalta o que 

essa experiência lhe fez, destacando o seu lado positivo para a sua formação. Ao 

ouvir as narrativas das colegas que vivenciaram como ela o trabalho na infância mas 

em suas reflexões focalizavam também a violência sofrida em diversas ocasiões 

com relação ao trabalho infantil, ela escreve no quadro de escuta novos registros de 

reflexão sobre suas próprias experiências ressignificando o trabalho na infância, sob 

a forma de um protesto: “Não ao trabalho infantil”. 

Esse exemplo, entre tantos outros se prestam para análises mais 

aprofundadas, ele é representativo de aspectos socioculturais, históricos, humanos, 

mediatizados pelo quadro de escuta, sugerindo aprendizagens de implicação, de 

distanciamento, de intersubjetividade e de responsabilização. Ela distanciou-se da 

sua história, implicou-se no exercício de compreender a história do outro e 

conseguiu ressignificar a própria história, responsabilizando-se no momento em que 

se posiciona contra o trabalho infantil (Não ao trabalho infantil). Ela exercita a 

aprendizagem de intersubjetividade, potencializada pela possibilidade de 
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compreender o “lugar dos outros na elaboração do ponto de vista de cada um” 

(JOSSO, 2010. p.254). No dizer de Freire (2011), a referida professora passa da 

“curiosidade ingênua” à “curiosidade epistemológica”. Podemos dizer que na 

reflexão permitida pelo quadro de escuta, ela expande seus horizontes de percepção 

do mundo, transforma suas crenças e valores, e nessa direção também se 

auto(trans)forma. 

O trabalho realizado na presente pesquisa propiciou-nos o aprofundamento 

de nossa própria formação como pesquisadora e como formadora de professores. 

Essa maturidade em pesquisa permitiu-nos conceber, propor e analisar 

procedimentos e dispositivos que propiciassem a reflexão crítica sobre as 

aprendizagens com base na própria experiência mediante as narrativas 

autobiográficas, mas também pela escuta e aprendizagens com as experiências 

narradas pelo outro. Os principais resultados alcançados é que as propostas para a 

formação docente aqui analisadas confirmam a importância de prosseguirmos 

direcionando nossos esforços no desejo de contribuir para a formação docente na 

perspectiva da racionalidade reflexiva, centrada na pessoa em formação, 

possibilitando-lhe o despertar de uma força auto(trans)formadora pelo trabalho 

biográfico: autobiográfico e heterobiográfico.  

A proposta que apresentamos traz consigo potencialidades a serem 

exploradas e limitações a serem superadas. O que guardamos para os próximos 

trabalhos de pesquisa em Educação é que com ela podemos trabalhar com adultos, 

respeitando seus saberes e sua disposição para a reflexão. Estimulando a que se 

questionassem sobre possibilidades de potencializar os saberes adquiridos ao longo 

da vida, a se apropriarem de seu saber e de seu poder de autoformação, na reflexão 

sobre sua própria experiência, mas também ao aguçar sua escuta para ampliar sua 

sensibilidade para a heteroformação, na reflexão sobre a experiência do outro. 

Finalmente, os procedimentos e dispositivos aqui problematizados sugerem que as 

aprendizagens se tornam mais prazerosas e eficientes quando elas se realizam, em 

comunhão – na partilha de saberes, de poderes e de quereres no processo dialógico 

e dialético de coformação. 
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APÊNDICE I 

Caracterização dos participantes da pesquisa 

Angélica nasceu em Marabá/Pará e aos 13 anos passou a viver no Rio Grande do 

Norte, mais especificamente, em Assú. Na infância, envolvia-se em todas as tarefas 

da mãe que se relacionavam a agricultura e ao comércio.  Aprendeu a ler em casa 

com a mãe e a carta de ABC e, desde cedo, atribui grande valor a Bíblia Sagrada. 

Ingressou na escola rural aos sete anos, momento no qual foi registrada. Aprendeu, 

com os pais, a contar as horas através do sol e a usas as coisas até o fim 

(sustentabilidade). Trabalhou como vendedora, é graduada em Letras, através de 

concurso público, passou a trabalhar como professora em uma escola rural. É 

poetisa. 

Cátia aponta a comunidade rural de Pataxó/Ipanguaçu como o lugar no qual se 

encontram suas raízes históricas. Sua infância foi guiada por seus pais, intitulados 

por ela como seus primeiros educadores e apresenta a aprendizagem da conduta 

em relação à hora das refeições e a educação religiosa como legado familiar. 

Entende, ainda, que a participação em grupos de jovens e em blocos carnavalescos 

também contribuiu para a sua educação à medida que oportunizava outras formas 

de se relacionar com a sociedade. Sempre foi vista como boa aluna e teve, como 

aluna, o que considera como primeira experiência profissional. O professor a 

incumbiu de tomar as lições e a tabuada dos colegas diariamente, o que gerava a 

responsabilidade de avaliá-los.   Seguiu com experiências profissionais ligadas a 

docência, cursou o Magistério e, em seguida, Ciências Sociais (UFRN/Natal) e, 

através de concurso público, passou a trabalhar como professora em uma escola 

rural na Comunidade de Pataxó (origem histórica) como professora de creche. 

Ana intitula seus pais como seus primeiros educadores, destacando que 

valorizavam a educação familiar em detrimento da escolar. Elucidavam a 

importância do respeito ao próximo e defendiam a ideia de que bastava aprender a 

escrever o próprio nome, o que poderia ser feito em casa. Morava no campo e aos 

nove anos dedicava-se aos afazeres domésticos, incluindo o cuidado com os irmãos 

menores. Deve à namorada de um de seus irmãos a permissão para freqüentar uma 

escola rural em sua comunidade. Sua vida escolar foi marcada por interrupções e 

persistência, pois depois de concluir o sexto ano, precisou se ausentar da escola em 

virtude da vida familiar e o cuidado necessário aos seus próprios filhos. Após dois 
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anos de vida da quarta e última filha, reingressou no Ensino Fundamental e seguiu 

com o curso do Magistério. Através de concurso público, passou a trabalhar como 

professora em uma escola rural e concomitantemente ao exercício da docência 

ingressou no curso de Pedagogia (UERN/Assú). 

Ariane teve uma vida marcada pela rigidez, inicialmente dos pais e em seguida do 

esposo. Vivia cercada de responsabilidades e não podia brincar por conta de um 

problema de asma. Sua educação foi influenciada pela avó e tio maternos que 

contribuíam com o seu sustento. Sempre freqüentou a escola, porém se recorda de 

ter sido uma das últimas crianças a aprender a ler e a escrever. Depois de casada e 

com um filho ingressou no Curso de Pedagogia. As atividades profissionais que 

desenvolveu estão todas relacionadas à docência. Em 2008, através de concurso 

público, passou a lecionar em uma escola rural do muncípio de Ipanguaçu. 

Josiane viu um de seus irmãos nascer. Morava em uma comunidade rural e nesse 

lugar foi alfabetizada pela mãe, que apesar de ter estudado pouco, era considerada 

doutora na comunidade e oferecia aulas particulares. Passou a freqüentar a escola 

aos sete anos e demonstrou desenvoltura na escolinha rural cujo sistema era 

multisseriado. Sua vida escolar foi marcada por interrupções e persistência, pois as 

constantes migrações da família em busca de melhores condições de vida a 

privavam da continuidade dos estudos. A vida profissional teve início na infância 

através da produção de redes de pesca e do trabalho na roça. Cursou o Magistério, 

ingressou no curso de Pedagogia e, através de concurso público, passou a ser 

professora em uma escola rural. 

Marta afirma que na infância surgiram dificuldades no que se refere a necessidades 

de diferentes naturezas como é o caso da alimentação e do direito ao estudo.  A sua 

sobrevivência e a possibilidade de estudar teve como principais responsáveis seus 

avós que, juntamente com os pais, destacavam a importância de estudar, 

acreditando em um futuro melhor. Sempre teve o desejo de ser professora. Cursou o 

Magistério. Ingressou no curso de Pedagogia ao mesmo tempo em que iniciou o 

exercício docente. Em 2000 passou em um concurso público no município de 

Ipanguaçu e, já Pedagoga, passou a lecionar em uma comunidade rural. 
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APÊNDICE II 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Nome do Pesquisador: Luciana Medeiros da Cunha 

Nome do Orientador: Maria da Conceição F. B. S. Passeggi 

Nível: Mestrado 

Título da pesquisa: Mediação Biográfica: Proposta Metodológica de Formação 

Docente 

ESCLARECIMENTOS AOS PARTICIPANTES 

Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa, cujo objetivo foi por nós 

apresentado. Ao integrar este estudo você está permitindo a utilização dos dados 

fornecidos. Você tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a 

continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo 

pessoal. Esclarecemos que todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais, você não precisará se identificar. Somente o(a) 

pesquisador(a) terá acesso às suas informações e, após o registro destas, os 

documentos originais serão destruídos.  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Tendo em vista o esclarecimento acima apresentado, eu manifesto livremente meu 

consentimento em participar da pesquisa. 

Nº Nome do participante Assinatura do participante 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

_________________, _____/_________/______ 

_________________________ 

(Nome e assinatura)  

Pesquisador (a) Responsável 

Luciana Medeiros da Cunha 


