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A tese Narrativa autobiográfica como prática de formação continuada e de  

atualização  de  si:  os  grupos-referência  e  o  grupo  reflexivo  na  mediação  da  

constituição identitária docente parte da questão fundadora “Quais as implicações 

dos grupos-referência no processo de constituição identitária e de atuação docente 

das professoras participantes da pesquisa?” Constitui o objeto de estudo a formação 

continuada de professoras da Educação Básica e o papel do grupo reflexivo como 

espaço-tempo de (re)construção dos saberes docentes para o reconhecimento de si 

mesmo.  Defende-se  a  tese  de  que  a  narrativa  autobiográfica  como instrumento 

pedagógico e de investigação para a formação inicial  e continuada se apresenta 

como fundamento teórico-metodológico indispensável para a constituição identitária 

docente.  A  pesquisa  circunscreve-se  na  abordagem  qualitativa,  com  o  foco  na 

narrativa autobiográfica. As participantes são seis professoras, sendo três alunas-

professoras  e  três  professoras.  O  corpus compreende  seis  narrativas 

autobiográficas, seis relatos de experiências bem-sucedidas, duas análises sobre o 

trabalho biográfico, e seis depoimentos individuais sobre a repercussão deste na 

vida  pessoal  e  profissional.  A  análise  dos  dados  teve  como  referência  Alheit  e 

Dausien (2006), Bruner (1997), Contreras (2002), Delory-Momberger (2007), Freire 

(2005), Giddens (2002), Josso (2004), Nóvoa (1988, 2002), Passeggi (2001, 2002), 

Pineau (2004), Ricoeur (2004), Souza (2006), Tardif (2002), e Vygotsky (2005). A 

pesquisa revelou, que a constituição identitária docente das professoras ocorreu em 

grupos-referência, envolvendo os processos de aprendizagem formal, não-formal e 

informal, em um movimento de alternância da formação que compreende o eu, o 

outro  e  o  meio;  revelou  ainda  que as  escolhas  pedagógicas  das  professoras 

estudadas  visavam  minimizar  lacunas  educacionais  vivenciadas  tanto  no  campo 

pessoal quanto no social; que  a identidade pessoal se configura como identidade 

narrativa  e  que  a  metodologia  do  trabalho  biográfico  por  meio  da  mimese  de 

formação  continuada  propiciou a  passagem do  grupo  reflexivo  para  o  grupo-

referência. 

Palavras-chave: Narrativas autobiográficas de professoras. Formação continuada. 
Grupo reflexivo. Grupo-referência.

ABSTRACT
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The thesis:  “autobiographical  narrative  as  practical  continuous training  and 

updating of itself: the groups-reference and the reflexive group in the mediation of 

identity  construction  of  teaching”  begins  in  the  founder  matter:  "What  are  the 

implications of groups-reference in the process of identity formation and the teaching 

role of teachers which is participating of the research? This object of study deals with 

the continuing education of teachers of Basic Education and the role of the reflective 

group  as  space-time  of  (re)  construction  of  educational  knowledge,  for  the 

recognition of yourself. The thesis defends that the autobiographical narrative, as a 

pedagogical tool and research, for the initial and continuous training, is presented as 

theoretical  and  methodological  foundation  necessary  for  identity  formation  of  the 

teacher.  The research  is  limited  to  the  qualitative  approach with  a  focus  on  the 

autobiographical  narrative.  The  participants  are  six  teachers,  three  teachers  and 

three students-teachers. The corpus comprises six autobiographical narratives, six 

reports  of  successful  experiences,  two studies on  the biographical  work,  and six 

individual testimonials about the impact in personal and professional life. The data 

analysis  was  to  reference  Dausien  and  Alheit  (2006),  Bruner  (1997),  Contreras 

(2002), Delory-Momberger (2007), Freire (2005), Giddens (2002), Josso (2004), new 

(1988, 2002), Passeggi (2001, 2002), Pineau (2004), Ricoeur (2004), Souza (2006), 

Tardif  (2002)  and  Vygotsky  (2005).  The  research  revealed  that  the  formation  of 

identity as a teachers of the educators occurred in the reference group, involving the 

formal, non-formal and informal of the processes of knowledge , in a movement of 

alternation training that includes yourself, the other and the ambient. Also revealed 

that the pedagogical choices of the teachers studied aimed at minimizing educational 

gaps that were lived in both field personal and social; that the personal identity is 

configured as an identity narrative and the methodology of the biographical work, 

through the mimesis of continuing education, provided the passage from the group 

reflective to the group of reference.

Keywords: autobiographical narratives of teachers. Continuing education. Reflective 
group. Group-reference.

RÉSUMÉ
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La  thèse  intitulée  La  narration  autobiographique  comme  moyen  de  la  formation  

continue et de l’atualisation de soi: les groupes-références et le groupe-réfléchissant  

dans la médiation de la constitution identitaire des enseignantes comme une partie  

de la question fondatrice Quelles sont les implications des groupes-références dans  

le processus de constitution identitaire et quel est le rôle des enseignantes qui ont  

fait  partie  de  la  recherche?.  Le  but  de  l´étude  est  la  formation  continue  des 

enseignantes  de  l’éducation  primaire  et  le  rôle  du  groupe-réfléchissant  comme 

l’espace-temps  de  la  (re)construction  des  savoirs  des  enseignantes  pour  la 

reconnaisance  de  soi-même.  On  croit  à  l’hypothèse  qui  défend  la  narration 

autobiographique  comme  un  instrument  pedagogique  et  d’investigation  pour  la 

formation  initiale  et  continue  qui  se  présente  comme  le  fondement  théorique-

méthodologique  indispensable  à  la  formation  identitaire  des  enseignantes.  On  a 

délimité le sujet de cette recherche dans la narration autobiographique. On a eu dans 

la recherche la participation de trois élèves-enseignantes et de trois enseignantes. 

Le corpus a-t-il six narratons autobiographiques, six récits d’expériences qui ont eu 

de  succès,  deux  analyses  sur  le  travail  biographique  et  six  récits  concernant  la 

répercussion du travail biographique dans la vies personnelle et professionnelle des 

enseignantes.  L’analyse  des  données  a  eu  comme  référence  Alheit  et  Dausien 

(2006), Bruner (1997), Contreras (2002), Delory-Momberger (2007), Freire (2005), 

Giddens (2002), Josso (2004), Nóvoa (1988, 2002), Passeggi (2001, 2002), Pineau 

(2004), Souza (2006), Tardif (2002) et Vygotsky (2005). La recherche a montré que 

la formation identitaire des enseignantes s'est donnée dans des groupes-références 

avec  le  processus  d'apprentissage  formelle,  non  formelle  et  informelle  dans  un 

mouvement  d'alternance  de  la  formation  qui  implique  le  moi,  l'autre  et  le  milieu 

d'action.  La  recherche  a  encore  montré  que  les  choix  pédagogiques  des 

enseignantes  observées avaient  comme but  la  réduction  des lacunes éducatives 

vécues dans le domaine personnel et social, que l'identité personnelle se configure 

comme l'identité  narrative  et  que  la  méthodologie  du  travail  biographique  par  le 

moyen  de  la  mimesis de  formation  continue  permet  le  passage  du  groupe-

réfléchissant au groupe-référence.

Mots-clés: Narration autobiographique d'enseignantes, formation continue, groupe- 

réfléchissant, groupe-référence.

LISTA DE SIGLAS

11



ASIHVIF – Association Internacionale des Histoires de Vie en Formation

AVD – Atividades da Vida Diária 

CEFET – Centro Federal de Educação Tecnológica

CODAPA  –  Coordenadoria  de  Atendimento  ao  Portador  de  Deficiência  da 

Audiocomunicação 

EA – Escola de Audiocomunicação

ETFRR – Escola Técnica Federal de Roraima

FUNAD – Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

INES – Instituto Nacional de Educação dos Surdos 

LIBRAS – Linguagem Brasileira de Sinais

UFAM – Universidade Federal do Amazonas

UFPB – Universidade Federal da Paraíba

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

UFRR – Universidade Federal de Roraima

SUVAG – Clínica de Reabilitação da Audição e da Fala

LISTA DE FIGURAS E QUADROS

FIGURAS

12



Figura 1 - Perfil das professoras da pesquisa

Figura 2 – Fragmentos da narrativa autobiográfica de Jocélia

QUADROS

Quadro 1 – Grupos-referência e a trajetória pessoal e profissional

Quadro 2 - Trajetória de vida e percurso profissional

Quadro 3 - Cronograma dos encontros do grupo reflexivo

SUMÁRIO

13



INTRODUÇÃO...................................................................................................... 16

SEÇÃO 1

A  FORMAÇÃO  CONTINUADA  E  A  IDENTIDADE  NARRATIVA  DA 
FORMADORA DE PROFESSORES DA ESCOLA PÚBLICA............................. 24

1.1 Percurso da minha pesquisa e a constituição da identidade docente: 

delineando  as  inquietações  e  percepções  autobiográficas  e 

profissionais............................................................................................... 24
1.2 A migração para Roraima: novo contexto profissional e vivencial............. 38

SEÇÃO 2

A  NARRATIVA  AUTOBIOGRÁFICA.  REFERÊNCIA  TEÓRICA  E 
METODOLÓGICO  DA  PESQUISA-FORMAÇÃO  PARA  A  CONSCIÊNCIA 
REFLEXIVA DE SI MESMO E DO OUTRO......................................................... 42
2.1 Abordagem qualitativa de pesquisa........................................................... 42
2.2 Histórias de vida e formação..................................................................... 43
2.3 Grupos-referência:  o  universal  e  o  singular  para  a  construção  de 

si.........

56

2.4 Dois sentidos de formação continuada para a profissinalização docente. 61
      2.4.1 Formação ao longo da vida e alternância da formação..................... 61
      2.4.2 Formação como processo de reculturação profissional.................... 66

SEÇÃO 3

UMA EXPERIÊNCIA FORMADORA:  A  CONSTITUIÇÃO  DA IDENTIDADE 
DOCENTE DO GRUPO REFLEXIVO................................................................. 72
3.1 Narrativa e identidade: a constituição de si mesmo................................ 72
3.2 Contextualização do universo da pesquisa............................................. 78
3.3 Apresentando os sujeitos da pesquisa em uma análise bidimensional: 

suas semelhanças e suas diferenças....................................................... 81
3.4 Os encontros e os reencontros do grupo reflexivo: o reconhecimento 

de si mesmo e do outro na pesquisa-formação........................................ 86
3.5 Seqüência da construção das fontes autobiográficas.............................. 104
3.6 A organização dos instrumentos para análise e tratamento dos dados 

biográficos................................................................................................ 105

SEÇÃO 4

OS GRUPOS-REFERÊNCIA E A UNIDADE DA CONSCIÊNCIA DO OBJETO 

14



PARA O RECONHECIMENTO DE SI MESMO.................................................... 114
4.1. Grupo  familiar:  exemplos  intergeracionais  de  como  ser  professora-

alfabetizadora............................................................................................... 117
4.2 Grupo  comunitário:  a  aprendizagem  informal  e  o  espírito  de 

companheirismo........................................................................................... 123
4.3 Grupo religioso: aprendizagem não formal da docência.............................. 127
4.4 Grupo escolar: a prática educativa como objeto da atenção consciente..... 129
       4.4.1 A escola horrorosa e as professoras hóspedes ................................ 13

1
       4.4.2 A sala mutisseriada e os prejuízos da ação antidialógica.................. 13

3
       4.4.3 O ingresso no magistério: por que decidiu ser professora?............... 13

4
       4.4.4 Aprendiz de professora: con-viver para fortalecer.............................. 13

7
4.5 Grupo  profissional:  a  primeira  aprendizagem  formal  da  profissão 

docente....................................................................................................... 13

9
      4.5.1 Reflexão-sobre-a-ação e a intervenção consciente........................... 14

0
4.6 Grupo acadêmico: a aprendizagem formal da docência.............................. 145
      4.6.1 A proposta reflexiva da professora de Didática e os ambientes de 

aprendizagem.................................................................................... 147

SEÇÃO 5

O  GRUPO  REFLEXIVO  COMO  ESPELHO  ATIVO  DA  CONSTITUIÇÃO 
IDENTITÁRIA DOCENTE.................................................................................... 150
5.1 O exercício da escrita para o reconhecimento de si mesma....................... 151
5.2 A configuração do grupo reflexivo:  espaço jurídico de conservação da 

auto-identificação......................................................................................... 158
5.3 A passagem da biografia do grupo reflexivo à biografia individual: o grupo 

reflexivo a caminho do grupo-referência...................................................... 163

SEÇÃO 6

A REPERCUSSÃO DO TRABALHO BIOGRÁFICO: O QUE A PESQUISA-
FORMAÇÃO POSSIBILITOU COMPREENDER E INTERPRETAR E O QUE 
INDICOU PARA INVESTIGAÇÕES FUTURAS?.................................................. 174
6.1 O que a pesquisa-formação possibilitou compreender e interpretar?......... 174
6.2 O que a pesquisa-formação indica para investigações futuras?................. 186

CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................. 187

15



REFERÊNCIAS..................................................................................................... 192

ANEXOS ............................................................................................................... 208

INTRODUÇÃO

A história da educação revela-nos que, ao longo do tempo,  o fenômeno 

educativo  entre  os  povos  tem sido  objeto  de  análise  entre  filósofos,  sociólogos, 

antropólogos  e  educadores.  Na  concepção  antropológica,  Pinto  declara  que  a 

educação é um fenômeno que ocorre em todas as sociedades,  é um fenômeno 

cultural. 

Os conhecimentos, experiências, usos, crenças, valores a transmitir 
ao  indivíduo  e  os  métodos  utilizados  pela  totalidade  social  para 
exercer  sua  ação  educativa  são  parte  do  fundo  cultural  da 
comunidade  e  dependem  do  grau  de  seu  desenvolvimento  [...] 
(PINTO,1994, p. 31).
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Na  tentativa  de  compreender  as  teorias  que  regem  o  saber-fazer  dos 

professores, encontrei no livro  História das idéias pedagógicas,  de Moacir Gadotti 

(2005) as concepções de educação de diferentes autores, desde a Antigüidade até 

nossos dias. Dentre essas idéias, a pedagogia de Paulo Freire foi a que mais se 

aproximou da abordagem (auto)biográfica, por ter como eixo central a alfabetização 

por meio da ação-reflexão-ação. Os temas geradores, que surgiam no diálogo com 

os  educandos,  possibilitavam  a  compreensão  da  realidade  de  forma  crítica  e 

dialética  por  meio  da  ação-reflexão-ação  e  de  processos  de  conscientização. 

Segundo Freire, 

O ‘Método’ obedece às normas metodológicas e lingüíticas, mas vai 
além delas, porque desafia o homem e a mulher que se alfabetizam 
a se apropriarem do código escrito e a se politizarem, tendo uma 
visão de totalidade da linguagem e do mundo (FREIRE,1996, p. 39). 

Nessa  pesquisa,  tendo  como  foco  a  narrativa  autobiográfica,  procurei 

compreender, interpretar e sistematizar o fazer pedagógico de um grupo composto 

por seis professoras que estão em situação de formação inicial e continuada para 

obter  a  “visão de totalidade da linguagem e do mundo”  que permeia o universo 

profissional  dessas  professoras.  Desse  modo,  com a  finalidade  de  identificar  as 

experiências-referências  constitutivas  da  identidade  delas,  o  corpus  da  pesquisa 

compreende  seis  narrativas  autobiográficas,  seis  relatos  de  experiências  bem-

sucedidas, duas análises sobre o trabalho biográfico, sendo uma individual e outra 

do grupo, e seis depoimentos individuais das professoras sobre a repercussão do 

trabalho biográfico na vida pessoal e profissional. Nessa pesquisa biográfica esse 

corpus  encontra  respaldo  nas  palavras  de  Ricoeur,  quando  alerta  sobre  a 

necessidade de identificarmos as  ações dos agentes  como também os fins  que 

motivam essas ações. Segundo o autor, 

[...] As ações implicam fins, cuja antecipação não se confunde com 
algum resultado  previsto  ou  predito,  mas  compromete  aquele  do 
qual a ação depende. As ações, ademais, remetem a  motivos que 
explicam  por  que  alguém  faz  ou  fez  algo,  de  um  modo  que 

17



distinguimos claramente daquele em que um evento físico conduz a 
um outro evento físico. As ações têm ainda  agentes  que fazem e 
podem fazer coisas que são tidas como sua obra [...] seu feito: em 
conseqüência, esses agentes podem ser tidos como responsáveis 
por  certas conseqüências  de suas ações.  Na trama,  a  regressão 
infinita  aberta pela  questão ‘por  quê?’  não é incompatível  com a 
regressão finita aberta pela questão ‘quem?’. Identificar um agente e 
reconhecer-lhe  motivos  são  operações  complementares  [...] 
(RICOEUR,1994, p. 88-89).

Essa assertiva de Ricoeur tem seu ponto de culminância nessa pesquisa 

biográfica porque são as ações, motivações e finalidades dos agentes (professoras), 

que procurei compreender e interpretar ao identificar suas experiências-referências e 

ao possibilitar o reconhecimento de si mesmas.  

Fiz  o  uso  da  linguagem  escrita  por  meio  da  mediação  biográfica  para 

propiciar  a  sistematização  do  conhecimento  das  professoras  em  relação  às 

implicações  dos  grupos-referência  sobre  sua  constituição  identitária  docente  e 

atuação  profissional,  em relação  ao  reconhecer-se  a  si  mesmo,  como  nos  diria 

Ricoeur (2006). 

Assim,  o  objeto  de  estudo desta  pesquisa  é  A formação continuada de 

professoras da Educação Básica e o papel do grupo reflexivo como espaço-tempo 

da (re)constituição identitária docente. 

Tenho como objetivos:

• problematizar o processo de formação de professoras da Educação 

Básica  com  foco  na  narrativa  autobiográfica  como  prática  de 

formação continuada;

• discutir a importância do grupo reflexivo na formação continuada de 

professoras e na ressignificação da profissão docente;

• refletir sobre a influência que os grupos-referência, notadamente o 

grupo  familiar,  o  grupo  comunitário,  o  grupo  religioso,  o  grupo 

escolar, o grupo profissional, o grupo acadêmico, inclusive o grupo 
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reflexivo, exercem na constituição da identidade docente. 

Assim, formulei os seguintes questionamentos: 

1  –  Quais  as  influências  que  os  grupos-referência  exerceram/exercem  na 

constituição identitária docente das professoras da pesquisa que têm implicações 

em seu fazer pedagógico? 

2 – Qual a importância do grupo reflexivo no processo de formação continuada das 

professoras e no processo de ressignificação da profissão?

Nesse sentido, pensar a formação continuada de professoras por meio de 

suas  narrativas  autobiográficas  e  das  reflexões  sobre  suas  práticas  educativas 

permite-me buscar a compreensão do fenômeno educativo e, mais especialmente, 

a compreensão da prática educativa em um movimento dialético de ação-reflexão-

ação. Esse movimento, porém, não se restringe apenas à formação ocorrida no 

espaço-tempo  instituído  pelo  sistema  educacional  nas  licenciaturas  das 

universidades e em seus programas de pós-graduação, mas inclui o que ocorre na 

escola envolvendo as professoras e seus pares. Concordo com Pineau (2004, p. 

14) quando se refere aos tempos de formação, enfatizando sua “importância para 

serem apenas os das formações instituídas”.

Seguindo essa linha de pensamento de Pineau, a formação diz respeito ao 

desenvolvimento  de cada um de nós ao longo da vida.  Essa formação torna-se 

intencional a partir  do momento em que um objeto provoca a curiosidade e/ou a 

tomada  de  consciência  a  respeito  da  necessidade  de  uma  investigação  mais 

aprofundada sobre o objeto da formação. 

É por meio do processo de reflexão-sobre-a-ação que o sujeito empreende 

uma vigilância teórica e metodológica para compreender e interpretar o fenômeno 

envolvendo  as  diferentes  dimensões  formativas  que,  direta  e/ou  indiretamente, 

contribuem para a compreensão do objeto da formação. Freire aponta a curiosidade, 

característica  ontológica  do  ser  humano,  como  sendo  a  provocadora  de  todo  o 

processo de questionamento, inquietação e desvelamento do mundo:  
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A  curiosidade  como  inquietação  indagadora,  como  inclinação  ao 
desvelamento  de algo,  como pergunta  verbalizada  ou não,  como 
procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta 
faz parte integrante do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem 
a  curiosidade  que  nos  move  e  que  nos  põe  pacientemente 
impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele 
algo que fizemos (FREIRE, 1996, p. 35).

Portanto,  foi  com essa curiosidade “pacientemente impaciente” diante do 

processo  de  formação  de  professores  que,  neste  estudo,  me  propus  a  discutir, 

analisar e interpretar as influências dos grupos-referência presentes no processo de 

formação e na atuação docente de professoras em situação de formação inicial e 

continuada,  para,  assim, empreender  um projeto  de trans-formação da realidade 

educacional, visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem e à promoção da 

educação de qualidade na escola pública. De acordo com Ricoeur (2002, p. 45), “[...] 

o objeto da responsabilidade é o frágil, o perecível que nos requer, porque o frágil 

está, de algum modo, confiado à nossa guarda, entregue ao nosso cuidado”. 

Na  escola  pública,  a  prática  educativa  tem  se  revelado  cada  vez  mais 

desafiadora  àqueles  que  se  propõem a  compreendê-la  e  que  querem promover 

mudanças  significativas,  transformá-la.  Para  uma  atuação  mais  crítica  nesse 

espaço, onde se encontra a maioria dos alunos das classes populares de nosso 

país, é de fundamental importância o alargamento da compreensão de formação e 

de atuação dos professores no cotidiano escolar. Nesse sentido, faz-se necessário 

escutar o que os professores dizem sobre suas práticas educativas e as reflexões 

que desenvolvem sobre essas práticas. Para o autor, “a intriga é precisamente a 

configuração que faz uma composição dos acontecimentos e dos personagens. Por 

fim, o contar, assim como o dizer, exige um ouvido, um poder-ouvir, um receber [...]” 

(RICOEUR, 2006, p. 265).

Nesse sentido, a “escuta sensível” sobre o que as professoras narraram em 

relação as suas experiências-referências pessoais e profissionais proporcionaram a 

configuração de sua constituição docente. 

Refletir sobre educação e sobre a prática educativa do professor num país 

com uma população de 183.987.291 (cento e oitenta e três milhões, nvecentos e 

oitenta e sete mil e duzentos e noventa e um) habitantes e que possui 11% (onze 

por cento) (IBGE, 2005) desse contingente sem o mínimo de escolarização, exige 
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uma  reflexão  de  ordem  política,  educacional  e  social,  a  fim  de  se  entender  a 

complexidade e os desafios que ora se apresentam à atividade pedagógica.

Essa  realidade  traz  contornos  mais  preocupantes  no  estado  de  Roraima, 

onde 12,2 % (doze vírgula dois por cento) da população são de analfabetos e que é 

um estado  com a  maior  população  indígena  do  país,  constituída  por  diferentes 

grupos  étnicos,  a  saber:  Ingarikó,  Yanomami,  Makuxi,  Taurepang,  Wapixana, 

Waiwai. Outra característica marcante deste estado é o número de migrantes, que 

cresce a cada ano. A partir  da década de 70 (setenta) do século XX, houve um 

acentuado processo migratório dos estados do Ceará, Maranhão, Pará, Rio Grande 

do Sul  e  Paraná,  aumentando,  desse modo,  a população roraimense em 9,63% 

(nove vírgula sessenta e três por cento) ao ano na década de 80 (oitenta), enquanto 

o Brasil aumentou apenas 1,93% (um vírgula noventa e três por cento) (FREITAS, 

1998).

Esses três fatores – alto índice de analfabetismo, densidade da população 

indígena e acentuado processo migratório – constituem desafios importantes para o 

ensino e, conseqüentemente, para a pesquisa educacional. 

O cenário que se apresenta é complexo, porém acredito que a “reconstituição 

dos saberes identitários” (PASSEGGI, 2001) das professoras se revela instigante e 

necessária  para  a  ampliação  da  compreensão  e  importância  da  formação  e  da 

prática educativa no contexto escolar e social de Roraima.  

Considerando  esse  contexto  e  minha  inserção  numa  instituição  de 

formadores  de  formador  é  que  venho  buscando  a  compreensão  do  fenômeno 

educativo no Estado, trabalhando com grupos de professores, a maioria proveniente 

de outros estados e que veio para Roraima em busca de melhores condições de 

vida e de formação continuada. 

Ao refletir  sobre a formação de professores,  estou atenta aos estudos e 

teóricos que me antecederam, como Freire  (1996,  p.  43)  quando nos alerta  em 

relação  ao  fato  de  que  “na  formação  permanente  dos  professores,  o  momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática [...]” e Tardiff (2002, p. 39) quando 

escreve que “[...]  os saberes são elementos constitutivos da prática docente [...]” 

fazendo,  assim,  dos  professores  “um grupo  social  e  profissional  cuja  existência 

depende, em grande parte, de sua capacidade de dominar, integrar e mobilizar tais 
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saberes enquanto condições para a sua prática [...]”.

Pensar a formação sob o prisma da formação continuada, da constituição 

identitária docente (PASSEGGI, 2001) e dos saberes que constituem a prática dos 

professores, tem-me imprimido uma vigilância teórica e metodológica a qual ensejou 

a aproximação da abordagem biográfica1 (JOSSO, 1988, 2004; NÓVOA, 2002, 1988; 

PINEAU,  1988,  2004,  2006;  DOMINICÉ,  1988,  2006)  como  referência  teórica  e 

metodológica  para  este  estudo  de  pesquisa-formação  (JOSSO,  2004)  com 

professoras  da  Educação  Básica.  Em  relação  à  formação  continuada  focalizo 

minhas discussões nos trabalhos de Silva e Araújo (2005), Estrela (2003), Filho e 

Alves (2003), Linhares (2004), Celani (2002), Freire (1995, 1986), Alheit e Dausien 

(2006), Pineau (1988, 2004) dentre outros.

Nesse sentido, este trabalho está circunscrito a dois eixos temáticos: Grupo-
referência (a prefiguração e a refiguração da constituição da identidade docente) e 

Grupo reflexivo (a configuração da formação continuada das professoras) extraídos 

do trabalho biográfico realizado com professoras da Educação Básica em situação 

de  formação  inicial  e  continuada.   O  primeiro  trata  da  formação  continuada, 

destacando a constituição docente e as experiências-referências das professoras 

que influenciaram em suas atividades pedagógicas e em sua atuação docente de 

forma crítica e reflexiva. O segundo refere-se ao grupo reflexivo como espaço-tempo 

de formação proporcionado por meio da mediação biográfica. Aborda a formação 

continuada  em  serviço,  isto  é,  a  reflexão-sobre-a-ação  e  a  compreensão  do 

significado  da  educação  no  contexto  das  experiências  formadoras  do 

desenvolvimento pessoal e profissional.  

Desse modo, esses eixos temáticos serão discutidos e apresentados neste 

trabalho em seis seções. A primeira seção, A formação continuada e a identidade  

narrativa  da  formadora  de  professores  da  escola  pública,  rememora  minha 

trajetória pessoal e profissional, enfocando minha constituição identitária docente e 

minha  atuação  como  formadora  de  professores.  A  segunda  seção,  A narrativa 

autobiográfica. Referência teórica e metodológica da pesquisa-formação para 

a consciência reflexiva de si mesmo e do outro,  apresenta referencial teórico-

metodológico, discutindo a formação à luz da abordagem biográfica e da formação 

1 Nesse estudo, toda vez que me referir ao conjunto de teóricos que discutem o trabalho biográfico 
com os adultos,  usarei a terminologia Abordagem biográfica (NÓVOA, 1988) e para os trabalhos 
focalizados na formação de professores utilizarei a terminologia Narrativas autobiográficas (JOSSO, 
2004; PASSEGGI, 2002; SOUZA, 2006; CATANI, 1997).
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continuada.  A terceira  seção,  Uma  experiência  formadora:  a  constituição  da 

identidade docente do grupo reflexivo,  apresenta os passos da metodologia da 

pesquisa e o processo performativo vivenciado pelas professoras participantes da 

pesquisa. A quarta seção,  Os grupos-referência e a unidade da consciência do 

objeto para o reconhecimento de si mesmo,  analisa as experiências-referências 

das professoras no contexto dos grupos-referência, destacando a reflexão sobre a 

prática  educativa  presente  nas  narrativas  e  nos  relatos  de  experiências  das 

professoras.  A  quinta  seção,  O  grupo  reflexivo  como  espelho  ativo  da  

constituição  identitária  docente,  analisa  a  experiência  formadora  do  grupo 

reflexivo,  espaço-tempo  de  formação  continuada  em  que  as  professoras  foram 

convidadas  a  se  reapropriar  dos  saberes  da  docência  refletindo  sobre  suas 

atividades pedagógicas, visando assim, à compreensão dessa ação refletida como 

autoformadora. A sexta seção, A repercussão do trabalho biográfico: o que a  

pesquisa-formação possibilitou compreender e interpretar e o que despertou  

para  investigações  futuras?,  elenca  os  principais  resultados  da  pesquisa  e  a 

seleção de um conjunto  de  eixos  temáticos  para  serem objeto  de  investigações 

futuras. 

As  considerações finais apresenta uma análise global de todo o processo 

da  pesquisa-formação  e  das  descobertas  teóricas  e  metodológicas  que  me 

aproximaram da construção de uma teoria da formação continuada. 
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SEÇÃO 1

A FORMAÇÃO CONTINUADA E A IDENTIDADE NARRATIVA DA FORMADORA 
DE PROFESSORES DA ESCOLA PÚBLICA

As  narrativas  constituem  uma  das  práticas 
discursivas  mais  importantes.  Elas  contam 
histórias  sobre  nós  e  o  mundo  que  nos 
ajudam  a  dar  sentido,  ordem,  às  coisas  do 
mundo  e  a  estabilizar  e  fixar  nosso  eu.  O 
poder  de  narrar  está  estreitamente  ligado  à 
produção de nossas identidades sociais.
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Tomaz Tadeu da Silva, 1996.

1.1  Percurso  da  minha  pesquisa  e  a  constituição  da  identidade  docente: 
delineando as inquietações e percepções autobiográficas e profissionais

Em 1997, ingressei na Universidade Federal de Roraima como professora 

no  curso  de  Pedagogia.  No  segundo  semestre  do  mesmo  ano,  já  estava  na 

Universidade Federal do Amazonas, fazendo o mestrado em Educação na linha de 

pesquisa Formação e práxis do educador(a), ao mesmo tempo em que dava aulas 

na graduação dessa universidade. Ao iniciar meus estudos no mestrado, tinha como 

objetivo  saber  como  os  professores  de  Roraima  tinham  sido  formados  para 

compreender  as  dificuldades  que  apresentavam  no  desenvolvimento  de  suas 

práticas educativas. Minha orientadora, o grupo e as teorias – em especial, as que 

tratam do professor reflexivo  (ELLIOTT,  1998;  SCHÖN, 1992;  ZEICHNER, 1993; 

PÉREZ GÓMEZ,1992; ALARCÃO, 1996; GERALDI, FIORENTIN e PEREIRA, 1998) 

e as que tratam da abordagem biográfica (NÓVOA e FINGER, 1988; PINEAU, 1988; 

JOSSO,  1988;  DOMINICÉ,  1988;  FERRAROTTI,  1988)  –  foram aos  poucos  me 

ajudando  a  redirecionar  meu  projeto  para  minha  própria  prática  educativa,  para 
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minha história de vida. Segundo Ricoeur (2006, p. 115), aprender a “narrar-se” é 

uma forma de distanciamento em relação a modelos de identificação e a seu poder 

de sedução, porque “aprender a narrar-se é também aprender a narrar a si mesmo 

de outro modo”.  Portanto, o exercício da escrita propiciou-me um distanciamento 

que me permitiu ao mesmo tempo refletir e analisar as minhas ações e as ações dos 

modelos biográficos que se apresentavam para mim.

 O  conhecimento  adquirido  na  escola  representava,  para  meus  pais  e, 

principalmente,  para  minha  mãe,  que  estudou  apenas  as  primeiras  séries  do 

primário,  segundo  seu  próprio  depoimento,  o  saber  mais  importante  para  uma 

pessoa mover-se no mundo. Ela afirmava que sentia muita angústia por mal saber 

ler e escrever. Isso a levou a nos colocar em escolas particulares, desde os três 

anos de idade. Já meu pai, que fez o primário completo, sonhava em ver seus filhos 

formados. O sonho do meu pai era que as filhas se tornassem professoras.

Segundo Gimeno Sacristán (2001, p.65), “as desigualdades em relação à 

educação  têm,  hoje,  conseqüências,  além  de  causar  diferenças  sobre  as 

oportunidades que se possa ter”. A falta de oportunidade para exercer a cidadania, 

percebida/sentida  pelos  meus  pais,  foi  o  motor  que  os  impulsionou  para  se 

preocuparem com nossa escolarização/educação.  

Ao  concluir  o  Ensino  Fundamental,  em 1984,  submeti-me  à  seleção  do 

Instituto de Educação da Paraíba, IEP, por sugestão de meus pais, embora quisesse 

estudar na ETFPB, como meu irmão e minha irmã. Logrei então a aprovação. Foi 

especialmente  nesse  momento  de  minha  vida  que  vivenciei  com intensidade,  o 

conflito  e  a  tensão  para  buscar  o  equilíbrio  entre  a  autonomia  desejada  e  a 

conformidade para atender à expectativa social, o que agora identifico.

Ao iniciar o Magistério, não senti muita diferença em relação ao que havia 

estudado nas séries anteriores do Ensino Fundamental. As disciplinas Matemática, 

Português, Biologia, Quimíca e Física, as do tronco comum, possibilitavam às alunas 

que porventura quisessem desistir do curso, continuar o 2º ano do Ensino Médio em 

outra escola não profissionalizante. Estudamos também a disciplina Fundamentos 

Biológicos  da  Educação,  a  qual  nos  proporcionou  uma  visão  geral  sobre  o 

desenvolvimento e o comportamento humano.

A partir do segundo ano do curso, 1986, precisei estudar à noite, porque fui 

trabalhar  em  uma  empresa  de  refrigerantes.  A  convivência  afetiva  com  os 
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professores, as brincadeiras com as colegas e o estudo prazeroso das disciplinas 

foram substituídos pela responsabilidade diária da empresa. Cunha (1980, p. 142), 

atento aos custos de escolarização dos alunos da classe popular, informa-nos que 

eles são de duas ordens: “diretos (custeio das despesas do ensino propriamente 

dito,  desde  a  compra  de  lápis  até  o  pagamento  de  anuidades)  e  indiretos 

(correspondentes à renda sacrificada, ou melhor, deixada de ganhar enquanto se 

estuda)”. Não era outra a minha situação.

No exercício  da  profissão de  auxiliar  de  escritório,  durante  o  dia  minha 

rotina era dura: o acordar de madrugada, o ônibus lotado, o atendimento constante 

ao telefone, a contratação de novos funcionários e a demissão de outros. Em casa, 

a situação era difícil, devido ao agravamento de nossa condição socioeconômica, à 

precária saúde de minha mãe, ao desemprego enfrentado por alguns irmãos e à 

migração de outros.

Devido  a  essa  situação,  na  fase  da  adolescência,  aos  dezesseis  anos, 

resolvi  registrar  por  escrito  as  minhas  confusões  e  perplexidades.  Como  referi 

anteriormente, a ruptura com minhas colegas de curso e com as professoras, e as 

vivências significativas durante o dia no curso de Magistério, foram substituídas por 

responsabilidades incompatíveis para minha faixa etária, naquele momento. Foi o 

sentimento de solidão, que se instalou em meu ser, que me conduziu a endereçar as 

cartas que fazia para Jesus. Esses exercícios de escrita serviam para acalmar meu 

ser e organizar minha vida, à medida que eu procurava encontrar uma solução para 

o meu/nosso problema socioeconômico. Nessa atividade é possível sublinhar que 

eu exercitava a minha fé e a minha esperança fundada nos princípios cristãos, pois 

trazia à memória as promessas bíblicas que são referências para minha vida. Ainda 

nessa  atividade,  aos  dezesseis  anos  a  escrita  possibilitou-me  a  formação  de 

conceitos que segundo Vygotsky, se configura nessa faixa etária, para o autor,

[...]  o desenvolvimento dos processos que finalmente resultam na 
fase  mais  precoce  da infância,  mas as  funções  intelectuais  que, 
numa  combinação  específica,  formam  a  base  psicológica  do 
processo da formação de conceitos amadurece, se configura e se 
desenvolve somente na puberdade [...] (VYGOTSKY, 2005, p. 72).

27



O autor  acrescenta que é por  meio da palavra  que “[...]  conduzimos as 

nossas operações mentais, controlamos o seu curso e as canalizamos em direção à 

solução do problema que enfrentamos [...]” (Id., ibid., p. 73). 

Assim  sendo,  o  ato  de  escrever  possibilitou-me,  paulatinamente,  ir 

encontrando as possíveis saídas para o quadro desfavorável que tinha diante de 

mim. Como Fontana, enfatiza, 

a prática do registro, como ação social sobre nós mesmas, nasce de 
nossas ações sobre o outro e das ações do outro sobre nós, de 
modo que cada  momento,  que vivemos e  revivemos,  é  nosso  e 
também  alheio.  A  alteridade  é  constitutiva  (FONTANA,  1997,  p. 
177).

Rugira e Bois, ao tratarem do tema “Relação com o corpo e narrativa de 

vida”  citam  o  filósofo  francês  Maine  de  Biran,  do  século  19,  “como  um  dos 

precursores da narrativa de vida” que experimentou “uma espécie de conhecimento 

íntimo  do  seu  corpo  graças  ao  que  apelidou  de  ‘atenção  à  vida’”.  Os  autores 

explicam que a atenção à vida “trata-se da consciência de si, tornada reflexiva, na 

qual o sujeito se reflecte a si mesmo” (RUGIRA e BOIS, 2006, p. 31). 

Acredito  que  o  exercício  da  escrita  foi  me  permitindo  ter  uma  atenção 

reflexiva  sobre  minha  vida  e  a  do  outro,  foi  possibilitando-me  estruturar  minha 

“formação  como  processo  biográfico”  (ALHEI  e  DAUSIEN,  2006,  p.  189), 

considerando as escritas e re-escritas de mim mesma. Mais uma vez apoio-me em 

Vygotysky para esclarecer que 

[...] o novo e significativo uso da palavra, a sua utilização como um 
meio para a formação de conceitos, é a causa psicológica imediata 
da transformação radical por que passa o processo intelectual no 
limiar da adolescência (VYGOTYSKY , 2005, p. 73).

Assim, conforme Vygotski é possível depreender que embora eu não tivesse 

clareza nessa fase de minha vida do “novo e signifcativo uso da palavra”, eu estava 
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formando conceitos a respeito de condição social, diferença, ação reflexiva, dentre 

outros, que se apresentavam/apresentam como fundamentais para o exercício da 

profissão docente.  

Ao  longo  do  processo  de  escolarização  que  vivenciei,  o  fato  de  alguns 

alunos obterem êxito escolar e outros serem reprovados era uma situação que me 

chamava particularmente a atenção. Essa preocupação atingiu a dimensão pessoal 

quando ingressei na Universidade Federal da Paraíba, no curso de Pedagogia, em 

1988, na cidade de João Pessoa (Paraíba) quando tive que considerar os múltiplos 

desafios que surgiam a cada disciplina e minha condição de aluna do curso noturno. 

Por trabalhar durante o dia e estudar à noite, tornei-me escrava do tempo 

para poder fazer as leituras exigidas pelos professores durante o curso. O primeiro 

problema com o qual me deparei foi o cansaço diante das leituras, principalmente de 

Filosofia da Educação, pois, nos primeiros anos do curso, eu não percebia a relação 

que poderia estalecer entre essas leituras e meu contexto. Outro problema foi o fato 

de eu achar  que não sabia estudar  nem tampouco fazer  os trabalhos propostos 

pelos professores, embora realizasse as duas ações. Além das tradicionais provas, 

uns pediam fichamentos;  outros  pediam resumos;  outros,  seminários  e reflexões 

críticas; e assim sucessivamente. Em minha condição de aluna, o que me restava 

era debruçar-me diante dos livros até altas horas da noite, depois que chegava da 

universidade e aproveitar os finais de semana para cumprir minhas obrigações de 

estudante, que nem sempre eram concluídas, o que me causava muito desgaste, 

tanto físico quanto emocional. A ansiedade que sentia era grande, porque minha 

família  estava  passando  dificuldade  financeira  e  alguns  de  meus  irmãos,  que 

contribuíam para o orçamento familiar, estavam desempregados. Desse modo, eu 

precisava  concluir  o  curso,  para  poder  vislumbrar  um emprego  mais  digno num 

duvidoso mercado de trabalho. Acreditava eu que, com o curso superior, teria maior 

oportunidade  e  chance  de  me libertar  da  exploração  como mão-de-obra  barata, 

comum num país capitalista como o nosso. 

Entretanto, apesar das limitações vividas por mim, como aluna do curso de 

Pedagogia noturno, reconheço que foi na universidade que encontrei um espaço que 

me  proporcionou  buscar  respostas  para  as  minhas  indagações  pessoais  e 

profissionais. Hoje, entendo que as atividades oferecidas pelos professores do curso 

tinham  como  objetivo  proporcionar-me  “atingir  os  estágios  mais  elevados  [na] 

formação  de  conceitos  como  uma  função  do  crescimento  social  e  cultural” 
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(VYGOTSKY, 2005, p. 73), considerando meu ingresso na vida adulta e profissional. 

Devido à minha imaturidade na compreensão desse propósito presente na 

prática  educativa  de  meus  professores  da  universidade,  poucas  disciplinas 

interessavam-me efetivamente,  pela  dificuldade que eu tinha de entender  alguns 

conceitos das mesmas e pelas discussões que os professores provocavam. Ficava a 

observar e escutar os alunos mais experientes participando das discussões sobre a 

realidade  escolar  e  a  relação  de  poder  que  permeia  esse  espaço.  Os  temas 

problematizados pelos professores faziam-me ter resistência quanto ao exercício da 

profissão.  Nesse  período,  já  me  questionava  sobre  como  iria  trabalhar  como 

supervisora educacional com professores que tinham uma experiência significativa 

no magistério. 

No segundo ano do curso, o professor de Psicologia solicitou uma atividade 

acadêmica a meu grupo, uma discussão sobre o trabalho infantil. Surgiu, no grupo, a 

idéia  de  que  deveríamos  convidar  uma  criança-trabalhadora  para  narrar  sua 

experiência. Daí, ofereci-me para contar minha história, tendo em vista que havia 

começado a ajudar meus pais,  nas feiras livres,  aos sete anos de idade. Desse 

modo,  parte  do grupo apresentou as  discussões teóricas  sobre  essa temática e 

depois  entrei  em cena,  contando minha  experiência  de  criança-trabalhadora.  Os 

questionamentos  dos  colegas,  como,  por  exemplo,  “em  que  horário  você 

estudava?”; “quem lhe auxiliava nas atividades escolares?”; “você sofreu algum tipo 

de  assédio  sexual?”,  contribuíram,  mais  uma  vez,  para  meu  processo  de 

conscientização sobre minha condição socioeconômica. 

Ao olhar para trás,  contando minha história de criança-trabalhadora para 

meus colegas de classe,  consigo relembrar  o  prazer  que senti  em falar  de mim 

mesma.  Percebo,  hoje,  que  foram  raros  mas  importantes  os  momentos,  na 

universidade, em que pude expressar-me falando de minha história de vida.

Acredito que meu interesse nessa experiência formadora (JOSSO, 2004) foi 

trazer à memória as lembranças que me traziam esperanças. A lembrança do meu 

pai acariciando meu nariz com sua mão fria, porque já havia feito o café da manhã e 

lavado  a  louça,  acordando-me  de  manhã  cedo  para  acompanhá-lo  à  feira,  a 

lembrança de  minha mãe rearrumando  a  banca,  depois  que eu e  meus irmãos 

tínhamos  concluído  nossa  parte,  o  carinho  dos  amigos  e  amigas  dos  meus 

pais/nossos amigos, e o estudo das atividades da escola com prazer e alegria, que 
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não estavam ocorrendo na universidade e me causavam muito desgaste físico e 

emocional, conforme referi anteriormente. 

Ou,  talvez,  ressignificando,  ainda,  essas  vivências  e  me  apoiando  em 

Bourdieu  (1997,  p.  12)  analiso  as  contradições  da  herança  pelo  sentimento  de 

“dilaceramento” que nasceu do meu êxito, o qual, naquele momento, se configurou 

como fracasso, ou melhor, como transgressão. Nas palavras do autor, “[…] quanto 

mais bem-sucedido você é […] mais você fracassa, mais você mata seu pai, mais 

você se separa dele […]. Essa separação configurou-se na minha vida no aspecto 

cognitivo e físico à medida que eu procurava me profissionalizar para melhor atuar.

Gimeno  Sacristán  em  um  de  seus  livros,  A  Educação  Obrigatória:  seu 

sentido educativo e social, defende que

[...] o potencial mais significativo que a educação desempenha hoje 
para  todos  é  o  da  inclusão  [...].   A  educação  socializa  não  só 
reproduzindo,  quando transmite conhecimentos,  valores e normas 
de conduta, mas também produzindo laços com o mundo na medida 
em  que  habilita  para  ser  e  considerar-se  um  membro  deste 
(SACRISTÁN, 2001, p. 66)

Para o autor, a capacidade de inclusão pode viabilizar-se por meio de três 

aspectos  essenciais:  a)  inserção  nas  atividades  produtivas,  através  de  uma 

formação cosmopolita; b) preparação para o entendimento do mundo, através de 

escolarização,  atingindo  os  níveis  mais  elevados;  c)  numa  vertente  de  cunho 

emocional, a promoção de situações educativas que conduzam o aluno a tornar-se 

sujeito/cidadão,  capaz  de  intervir  em seu  meio  para  transformá-lo.  Acredito  que 

minha formação envolveu/envolve todos esses aspectos e a escrita narrativa, em 

especial,  capacitou-me  na  análise  crítica  dos  processos  constituivos  de  minha 

formação por meio da ação-reflexão-ação.

 No período do mestrado em Educação,  na  Universidade do Amazonas 

aproximei-me dos estudos teóricos e metodológicos sobre a narrativa autobiográfica. 

Ao lecionar nesse mesmo período a disciplina História da Educação I, no Curso de 

Pedagogia da mesma universidade, comecei a colocar em prática os conhecimentos 

teóricos sobre a narrativa autobiográfica para a formação de professores. Devido a 
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meu compromisso com o mestrado, não tive condições de sistematizar essa prática 

educativa, mas compreendi que:
[...] Identificar e questionar os atuais regimes de regulação inscritos 
no currículo significa abrir a possibilidade de contestar e modificar 
aquelas relações de poder que tendem a excluir  certos saberes e 
grupos  sociais,  que  tendem  a  estigmatizá-los  e  a  inferiorizá-los 
(SILVA, 1996, p. 173).

Em 2001,  defendi  a  dissertação  intitulada  Trajetória  de  vida  e  percurso 

profissional:  compreendendo a prática educativa de uma professora-investigadora 

na  escola  pública.  Nesse trabalho,  faço  uma  reflexão  sobre  a  reflexão na  ação 

interpretando,  analisando  e  construindo  epistemologicamente  minha  prática 

educativa.  Para  esse  processo,  utilizei-me  da  abordagem biográfica  –  conforme 

afirmei  anteriormente  –  a  qual  me  ajudou  a  identificar  em  minha  trajetória 

pessoal/profissional  as  influências  sociais  e  experiências-referências  que 

contribuíram  para  uma  prática  educativa  investigativa;  as  competências  e 

habilidades; os limites e as possibilidades presentes na prática educativa; e de onde 

eles são provenientes. Esse trabalho revelou para mim os saberes da docência, a 

construção de sentido em cada atividade prática, a elaboração e sistematização dos 

conhecimentos escolares e profissionais e a ressignificação dos momentos vividos 

como professora. 

A narrativa autobiográfica possibilitou-me a sistematização da  prática e a 

compreensão  das  angústias,  dos  conflitos  e  das  decepções  que  vivenciei  no 

desenvolvimento das atividades planejadas no início e durante cada ano letivo de 

minha  atuação  profissional,  além  de  ajudar-me  a  perceber  o  desafio  e  a 

responsabilidade  de  investigar  a  minha  atuação  profissional.  É  importante 

reconhecer que o resgate do passado permitiu-me a compreensão do presente e o 

lançar-me para o futuro visando compreender e melhorar minha prática educativa 

nos  diferentes  momentos  de  minha  carreira  profissional.  Nóvoa  (1988,  p.  125) 

ressalta  que,  na  perspectiva  da  história  de  vida,  o  que  “[...]  interessa  é  que  o 

indivíduo  construa  a  sua  memória  de  vida  e  compreenda  as  vias  que  o  seu 

patrimônio  vivencial  lhe  pode  abrir:  ao  fazê-lo  no  presente  ele  está  a  formar-se 

(emancipar-se) e a projectar-se no futuro”. 

Desse  modo,  ao  concluir  o  mestrado  em  Educação,  elaborei  alguns 

questionamentos  quanto  à  importância  da  utilização  da  narrativa  autobiográfica 
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como  contribuição  teórica  e  metodológica  para  a  formação  de  professores: 

Considerando a riqueza da autobiografia para a formação, como possibilitar o aflorar 

da expressão e das múltiplas vozes que compõem esse complexo e diversificado 

mosaico cultural  existente no curso de Pedagogia da UFRR? Quais os caminhos 

teórico-metodológicos que propiciarão a formação do professor? Como promover a 

formação  de  professores  considerando  os  diferentes  contextos  e  espaços 

educativos, momentos históricos e a história de vida de cada um? O que permitirá a 

nova apreensão dos limites e das possibilidades para a formação do professor ao 

retornar à UFRR?

A partir desses questionamentos, decidi introduzir nas disciplinas que 

lecionei  –  História  da  Educação  I,  Didática  Geral,  Metodologia  da  Educação  do 

Ensino Fundamental e Metodologia da Matemática – atividades pedagógicas tendo a 

abordagem  biográfica  como  referência.  Nesse  sentido,  solicitei  que  os  alunos 

escrevessem suas  narrativas  autobiográficas,  relatos  de  experiências  da  própria 

prática educativa e observassem as aulas de outros professores. Essas atividades 

oportunizaram aos alunos-professores e aos futuros professores uma formação que 

lhes  possibilitou  o  reconhecimento  da  riqueza  que  seu  patrimônio  vivencial  e 

experiencial  pôde  proporcionar-lhe/conferir-lhe  e,  sobretudo,  a  assunção  de  sua 

aprendizagem profissional. Para Josso (1988, p. 50), “o ser em formação só se torna 

sujeito no momento em que a sua intencionalidade é explicitada no acto de aprender 

e em que é capaz de intervir no seu processo de aprendizagem e formação para o 

favorecer e para o reorientar”.

A prática de trabalhar  com a narrativa autobiográfica na formação inicial 

permitiu-me  constatar  que  a  escrita  das  narrativas  possibilitou  aos  alunos  a 

conscientização de sua formação acadêmico-profissional e a identificação, ou não, 

com essa formação. Possibilitou, ainda, o reconhecimento das influências recebidas, 

para  uma  assunção  da  aprendizagem  e  o  desenvolvimento  pessoal/profissional. 

Cunha (1996, p. 41) pondera que “o trabalho com a história de vida dos alunos se 

constitui num grande pretexto para o exercício das habilidades de síntese e análise, 

favorecendo a formação de estruturas intelectuais necessárias à aprendizagem”.

A  cada  semestre,  essas  atividades  iam revelando  que  a  construção  de 

possíveis alternativas pedagógicas se dá no cotidiano da prática educativa, reunindo 

diferentes  personagens,  cenários  e  condições  sociais  de  trabalho.  Os  registros 
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realizados pelos alunos demonstraram que, à medida que eles se conscientizavam 

das diferentes práticas educativas que estavam presentes nas escolas visitadas, 

indicavam  também  a  opção  teórico-metodológica  em  relação  ao  seu  fazer 

pedagógico, ou seja, ao compreender o presente se lançavam para o futuro numa 

perspectiva  construtiva.  Esses resultados me levaram a compreender o currículo 

como  um  conjunto  de  narrativas  e  como  produção  de  identidades  conforme 

esclarece Silva:

Reconhecer  o  currículo  como  narrativa  e  reconhecer  o  currículo 
como  constituído  de  múltiplas  narrativas  significa  colocar  a 
possibilidade de desconstruí-las como narrativas preferidas,  como 
narrativas dominantes. Significa poder romper a trama que liga as 
narrativas dominantes, as formas dominantes de contar histórias, à 
produção de identidades e subjetividades sociais hegemônicas. As 
narrativas do currículo devem ser desconstruídas como estruturas 
que  fecham possibilidades  alternativas  de  leitura,  que fecham as 
possibilidades  de  construção  de  alternativas.  Mas  as  narrativas 
podem também ser vistas como textos abertos, como histórias que 
podem ser invertidas, subvertidas, parodiadas, para contar histórias 
diferentes,  plurais,  múltiplas,  histórias  que  se  abram  para  a 
produção de identidades e subjetividades contra-hegemônicas,  de 
oposição (SILVA, 1996, p. 177).

A  tomada  de  consciência  de  que  o  currículo  agrega  um  conjunto  de 

narrativas e o reconhecimento da produção de identidades no processo de formação 

de professores fez-me tomar a decisão de continuar trabalhando com a narrativa 

autobiográfica. Desse modo, em 2004, ao ingressar no doutorado em Educação, na 

UFRN,  convidei  algumas  professoras  do  grupo  de  pesquisa  Formação  de 

Professores no Estado de Roraima, que eu coordenava na universidade, e algumas 

ex-alunas do curso de Pedagogia para participarem da pesquisa. 

Nesse sentido, este estudo configura-se como uma continuidade de minhas 

inquietações e percepções forjadas ainda durante minha formação acadêmica, no 

curso  de  Pedagogia.  Perguntava-me:  Como  serei  supervisora  educacional  sem 

experiência docente? No estágio de final de curso, optei pela área educacional, para 

trabalhar com alunos com necessidades educativas especiais e fiz estágio em uma 

instituição  filantrópica  de  reabilitação  da  audição  e  da  fala,  o  Centro  Suvag  da 
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Paraíba. O Suvag é uma Clínica de Rabilitação da Audição e da Fala e faz parte do 

Centro de Educação da UFPB. No Suvag havia uma coordenadora pedagógica, que 

fazia  reuniões  periódicas  com  todos  os  estagiários  e  os  professores.  Nessas 

reuniões,  estudávamos  a  Metodologia  Verbotonal,  que  nos  orientava  para 

trabalharmos  o  desenvolvimento  da  oralização,  e  tirávamos  nossas  dúvidas  em 

relação às atividades desenvolvidas em sala de aula. Sempre trabalhávamos em 

equipe. Quando surgia um evento científico, até os pais se mobilizavam para que 

todos nós participássemos.  Os  pais  acompanhavam de perto  nossas atividades. 

Tinham que esperar as crianças até o término de cada atendimento, que durava em 

média  45  minutos.  Conversar  com  os  pais  após  cada  atendimento  favorecia  o 

planejamento das atividades posteriores. Após o término do estágio, fiquei no Suvag 

como voluntária e continuei aprendendo a ser professora, a ser profissional. 

Posteriormente, fiz estágio como professora numa turma de Atividades da 

Vida  Diária  –  AVD  –,  na  Sociedade  Pestalozzi  da  Paraíba  –  Reabilitação  de 

Deficientes Mentais. Desisti após alguns meses, pois não agüentava repetir todos os 

dias as mesmas atividades e não ver progresso. Além disso, fiquei muito confusa e 

angustiada com a diversidade de problemas patológicos e sociais com os quais tinha 

que conviver profissionalmente.

Após  a  experiência  no  Suvag  e  na  Pestalozzi,  tive  a  oportunidade  de 

trabalhar  como  reabilitadora  da  Coordenadoria  de  Atendimento  ao  Portador  de 

Deficiência da Audiocomunicação – Codapa –, na Fundação Centro Integrado de 

Apoio ao Portador de Deficiência  − FUNAD.  Nessa instituição, todas as crianças 

passavam  por  uma  avaliação  chamada  anamnese  circunstanciada,  que  era 

realizada por um grupo de profissionais: assistente social, fonoaudiólogo, pedagogo, 

psicólogo,  e  fisioterapeuta.  Ao  iniciar  o  atendimento  à  turma  de  Estimulação 

Complementar,  com crianças de quatro a sete anos, a leitura do parecer desses 

profissionais ajudava-me a conhecer a história de cada criança e, assim, a planejar 

as atividades de acordo com suas necessidades, considerando que eu já estava 

mais  familiarizada  com  o  processo  de  reabilitação,  nessa  minha  segunda 

experiência  com  os  surdos.  Incluí  nessa  prática  a  participação  da  família  nos 

atendimentos e reuniões semanais para acompanhamento e orientação em relação 

ao processo de desenvolvimento das crianças.

O registro do desempenho de cada aluno, no relatório diário, possibilitava-

me  saber  em  que  atividades  eu  deveria  dar  mais  ênfase  aos  atendimentos 
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posteriores e, ao mesmo tempo, questionar-me sobre o processo de aprendizagem 

daquelas crianças, principalmente em relação à linguagem que deveria ser adotada 

na comunicação com elas, porque alguns pais não aceitavam o usa da linguagem 

dos sinais  –  LIBRAS. Essas questões me faziam olhar  para mim mesma, como 

pessoa  ouvinte  que  sentia  dificuldades  em  aprender  determinadas  atividades 

escolares, e a me perguntar até que ponto estava efetivamente contribuindo para o 

processo de aprendizagem das crianças. 

Tais  inquietações  foram  sendo  socializadas  com  outras  profissionais  da 

FUNAD. Assim, estabeleci parceria com uma colega que havia estudado no Instituto 

Nacional  de  Educação  dos  Surdos  − INES  no  Rio  de  Janeiro.  Começamos  a 

sistematizar nosso conhecimento sobre surdez e pensamos em elaborar um projeto 

para  proferir  palestras  para  os  professores  do  interior  do  estado,  visando  a 

esclarecer  sobre  as  potencialidades  das  crianças  surdas.  Esse  projeto  não  foi 

executado devido a minha mudança para o estado de Roraima e, em seguida, a de 

minha parceira para Palmas  − Tocantins.  Importa, aqui, destacar que, como Moita 

(1995, p. 137), acredito que “as experiências profissionais não são formadoras de 

per si.  É o modo como as pessoas as assumem que as tornam potencialmente 

formadoras”. Quero, também, salientar que nossa preocupação com a formação dos 

professores  do  interior  era  porque  sabíamos  que  as  informações  que  essa 

população  tinha  sobre  Educação  Especial  eram  deficitárias.  Chegamos  a  essa 

percepção através das reflexões e discussões que fazíamos periodicamete sobre a 

nossa ação educativa.

Nóvoa  ressalta  que  a  identidade  profissional  é  construída  pelas 

características  próprias  de  cada  um  de  nós  e  por  nosso  percurso  profissional, 

entrelaçando-se em três categorias que resumem o estar na profissão, quais sejam:

Adesão, porque ser professor implica sempre a adesão a princípios 
e a valores, a adopção de projetos, um investimento positivo nas 
potencialidades das crianças e dos jovens.  Acção, porque também 
aqui, na escolha das melhores maneiras de agir, se jogam decisões 
de foro profissional  e do foro pessoal.  [...]  Todos sabemos que o 
sucesso ou o insucesso de certas experiências ‘marcam’ a nossa 
postura pedagógica,  fazendo-nos sentir  bem ou mal com esta ou 
aquela  maneira  de  trabalhar  na  sala  de  aula.  Autoconsciência, 
porque em última análise se decide no processo de reflexão que o 
professor leva a cabo sobre a sua própria acção. É uma dimensão 
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decisiva da profissão docente, na medida em que a mudança e a 
inovação  pedagógica  estão  intimamente  dependentes  deste 
pensamento reflexivo (NÓVOA, 1995, p. 16).

Estas categorias referidas por Nóvoa –  adesão, ação,  autoconsciência – 

estiveram no cerne de minha constituição identitária docente. Nas instituições onde 

estagiei, pude observar a existência de carência de profissionais especializados na 

área, pois, assim como eu, as profissionais, em sua maioria, não tinham formação 

específica  na  área de surdez.  A  participação em grupos de estudo e  encontros 

científicos era uma forma de nos especializarmos durante a prática. 

Ao questionar-me sobre a importância de cada atividade realizada com os 

surdos, aumentavam meu desejo e a consciência da necessidade de especializar-

me para melhor atuar. Enquanto aguardava a oportunidade de fazer um curso nessa 

área, ia participando de eventos científicos. Além disso, proferi algumas palestras, 

relatando  minha  experiência  com  surdos,  para  profissionais  das  escolas  de 

educação especial e escolas do ensino regular. 

A aquisição de conhecimentos sobre os diferentes tipos de deficiências, o 

contato  com  alunos  portadores  de  necessidades  educativas  especiais  e  a 

compreensão de que deveria olhar para suas potencialidades em vez de apenas 

confirmar suas limitações foram aspectos significativos em minha formação, porque 

aprendi  também a  olhar  para  minhas  habilidades,  valorizando-as  também como 

potencial. Foi essa experiência, ainda, que me permitiu, na condição de profissional 

da  escola  pública,  identificar  os  espaços  e  os  momentos  nela  existentes  para 

promover o ensino-aprendizagem de forma significativa. 

No segundo semestre  de  1991,  cursei  a  disciplina  Técnica  de  Pesquisa 

Educacional II,  iniciando a prática de pesquisa. Em vez de estudar os problemas 

acima  levantados,  preocupei-me  em  fazer  um  levantamento  da  formação  dos 

professores  que  atuavam na área  de  educação especial,  visando apresentar  os 

dados obtidos ao Centro de Educação da UFPB e reivindicar formação continuada 

através de um curso de especialização. Dessa forma, desenvolvi projeto com mais 

duas colegas, intitulado  A Capacitação do Pessoal Atuante na Área de Educação 

Especial.

A  pesquisa  foi  realizada  no  Instituto  dos  Cegos,  na   Escola  de 

Audiocomunicação e na Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais − APAE. 

Como instrumento para coleta de dados, elaboramos um questionário com questões 

abertas explorando a trajetória do professor ou especialista, os motivos de ingresso 
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na área de Educação Especial, seu posicionamento acerca do trabalho, dificuldades 

e sugestões. Esse questionário foi aplicado aos professores e especialistas das três 

instituições, perfazendo um total de 38 (trinta e oito) profissionais entrevistados. 

Como eu tinha o objetivo de prosseguir a pesquisa, ao concluir a primeira 

habilitação resolvi matricular-me para outra habilitação − Orientação Educacional  − 

e,  concomitantemente,  inscrevi-me  no  Programa  Comunitário  de  Bolsa  para 

Pesquisa, conseguindo aprovação. Entretanto, em vez de continuar a pesquisa, a 

professora que iria ser minha orientadora, cedeu-me para ser monitora da disciplina 

Planejamento Educacional, ministrada por outro professor, embora eu recebesse a 

bolsa  para  pesquisar.  Desse  modo,  o  projeto  ficou  engavetado  por  um  ano. 

Ressignificando esse momento de formação, percebo que minha preocupação em 

estar  em melhores  condições de ingressar  no mercado de trabalho contribuíram 

para eu aceitar a prática de monitoria.

Na impossibilidade de dar prosseguimento à pesquisa, só a retomei quando 

resolvi concorrer ao mestrado em Educação na Universidade Federal da Paraíba, 

cuja  linha  de  pesquisa  é  Educação  Popular,  com duas  subáreas:  educação  de 

adultos e educação básica. Inscrevi-me para a segunda subárea, para a qual não 

obtive  aprovação.  Para  a  seleção,  era  exigido  um  memorial  de  formação  e 

experiência  profissional,  uma  prova  escrita  e  o  projeto.  Acredito  que  não  fui 

aprovada porque não existia a linha de pesquisa sobre Educação Especial na UFPB 

e,  também  porque  a  única  professora  que  poderia  me  orientar  estava  se 

aposentando, em decorrência da política governamental do presidente Collor, que 

causava perda de garantias salariais conquistadas pela categoria docente em lutas 

anteriores. Apesar de não ter sido aprovada, tinha me decidido que iria continuar 

estudando para ingressar no mestrado.

A realização do projeto de pesquisa me alertou quanto à problemática do 

contingente de professores sem formação específica para atuar junto aos portadores 

de necessidades educativas especiais e me instigou a buscar essa formação. Já a 

aprendizagem da técnica do projeto de pesquisa me subsidiou durante a realização 

das atividades profissionais, tornando-se uma prática fazer projetos, como relatarei 

em seguida. 

Portanto,  foram  essas  experiências-referências  que  me  possibilitaram 

ampliar minhas relações quanto ao saber e minha atitude face à profissão docente.
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1.2 A migração para Roraima: novo contexto profissional e vivencial

Em 1993, casei-me e fui para Roraima, conforme referi anteriormente.  Ao 

chegar  a  Boa  Vista  (Roraima),  trabalhei,  inicialmente  na  Escola  de 

Audiocomunicação – AC e depois fui aprovada em concurso público para docente da 

Escola Técnica Federal de Roraima – ETFRR. 

A  experiência  com  os  alunos  e  com  as  professoras,  na  Escola  de 

Audiocomunicação, diferiu das experiências anteriores no Suvag e na Funad.  Ness 

escola, atuei como coordenadora pedagógica e, depois, como professora itinerante, 

auxiliando  as  professoras  das  escolas  de  ensino  regular  no  processo  de 

escolarização do aluno surdo. A proposta da EA era atender aos alunos surdos, do 

maternal à alfabetização e acompanhar e orientar os professores das escolas do 

ensino regular.

Nos primeiros  meses de minha atuação,  identifiquei  com as professoras 

algumas necessidades para o desenvolvimeno das atividades com os alunos, tais 

como: a) uma ficha de avaliação para registrar o desenvolvimento das crianças; b) 

planejamento  das  atividades   correspondentes  a  cada  período,  visando  evitar  a 

repetição  dos  conteúdos  ministrados  entre  turmas  diferentes.  As  atividades 

educativas desenvolvidas nessa experiência eram extensivas aos familiares, como 

nas experiências anteriores, e incluíam também um trabalho de orientação sexual 

para os alunos. 

Minha  participação  nas  reuniões  e  as  conversas  informais  com  as 

professoras me propiciaram pensar e sugerir às professoras a elaboração de um 

projeto  para  sistematizarmos  os  conteúdos  de  cada  período  escolar  da  criança. 

Assim,  aceita  a  proposta,  em parceria  com as  professoras  do  turno  da  manhã, 

organizei o projeto e o denominamos Minicurso de Pré-escola para Elaboração da  

Proposta Curricular da Escola de Audiocomunicação. Essa proposta nos propiciou a 

“(re)construção”  de  nossos  conhecimentos  à  medida  que  discutíamos  nossos 

saberes docentes, na  elaboração da Proposta Curricular. As primeiras reuniões e 

discussões  foram  muito  ricas,  mas  fiquei  impossibilitada  de  continuar  no  grupo 

porque  fui  aprovada  em  concurso  público  para  a  Escola  Técnica  Federal  de 

Roraima, a qual me exigiu dedicação exclusiva. Apesar de a experiência ter sido 
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incipiente, ela representou o início de uma nova perspectivia profissional pedagógica 

para mim a qual coincide com o que Carvalho e Gil-Pérez afirmam em relação à 

pesquisa e à formação dos professores: 

[...] a iniciação do professor à pesquisa transforma-se assim em uma 
necessidade formativa de primeira ordem. Não se trata, é claro, de 
outro componente da preparação à docência, [...] mas de orientar a 
formação  do  professor  como  uma  (re)  construção  dos 
conhecimentos  docentes,  quer  dizer,  como uma pesquisa  dirigida 
(CARVALHO e PÉREZ, 1995, p. 63).

Compartilho as idéias dos autores e acredito que a formação continuada do 

professor,  através  de  projetos  de  ação  que  possibilitem a  compreensão  de  sua 

prática  educativa,  seja  uma  das  alternativas  de  formação  para  a  melhoria  do 

processo  ensino-aprendizagem e  para  a  permanência  do  aluno na escola  até  o 

término de sua escolarização.

Na ETFRR, no ano em que ingressei, 1994, trabalhei como coordenadora 

pedagógica  do  Ensino  Fundamental  e,  no  ano  seguinte,  coordenei  o  curso  de 

Magistério  em  Educação  Física,  lecionando  também  nesse  curso  as  disciplinas 

Didática e Fundamentos da Educação I. 

O contexto do estado de Roraima não diverge de outros estados que estão 

em desenvolvimento social, econômico, político e cultural no nosso país. A realidade 

de  Boa  Vista,  em particular,  me  fez  perceber  a  semelhança  com os  problemas 

sociais  de  minha  terra  natal,  o  que  me  conduziu  a  buscar  compreensão  mais 

profunda desses problemas nos diferentes momentos/espaços em que desenvolvi 

minha prática educativa.

Iniciei minha prática educativa na ETFRR, com a experiência-piloto com os 

professores  e  os  alunos  da  quinta  série.  Organizei  uma  Proposta  Pedagógica 

visando identificar as necessidades dos professores em relação à forma de trabalhar 

os conhecimentos específicos de sua disciplina e contribuir para o processo ensino-

aprendizagem. 

Aqui  pautei  minha  concepção  de  pesquisa  em  relação  ao  ensino  pelo 

conceito de Maldaner e Schnetzler (1998, p. 212). Para esses autores, a pesquisa é 

“aquela que acompanha o ensino, o modifica, procura estar atenta ao que acontece 
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com as ações nele propostas, aponta caminhos de redirecionamento, produz novas 

ações,  reformula  concepções,  produz  rupturas  com  as  percepções  primeiras”, 

valorizando o aluno em cada passo do seu processo de crescimento intelectual e 

pessoal. 

Ao  iniciar  o  desenvolvimento  da  proposta  junto  aos  professores,  minha 

participação  em suas  aulas,  sob a  forma de observação,  possibilitou-me sugerir 

algumas alternativas pedagógicas. Realizei a fase inicial do trabalho − aplicação do 

questionário  − com todos os professores da quinta série. Com alguns, não houve 

avanço, talvez porque tivesse causado impacto minha necessidade de participar em 

sala de aula, considerando também que nós tínhamos pouco tempo de convivência. 

Com  outros,  o  projeto  levou,  apenas,  à  confecção  de  materiais  didáticos 

relacionados com o conteúdo programático da disciplina. 

Foi na disciplina de História que atingi meus objetivos como coordenadora 

pedagógica. Ajudei  a professora a organizar um projeto intitulado  Conhecendo o 

garimpo.  Formamos  uma  equipe  multidisciplinar:  a  professora  de  História,  uma 

professora de Educação Artística, um professor de Agronomia, os alunos e eu. Esse 

projeto  transcendeu os muros da escola.  Fizemos visita  ao museu e bibliotecas; 

entrevistamos garimpeiros; confeccionamos maquetes; assistimos a palestras com 

os pesquisadores  do  IBAMA e da UFRR;  participamos da Feira  de  Ciências  do 

Estado e, em seguida, sorteamos uma maquete para ficar em exposição no museu 

da cidade.  

Essa vivência fez-me alargar a compreensão do significado da educação, à 

medida que buscava o difícil equilíbrio entre a autonomia desejada e as limitações 

que o novo contexto social e escolar me impunha. Mesmo tendo que me adaptar aos 

limites  do  concreto,  a  eles  não me conformava.  Ao contrário,  procurava,  a  todo 

custo, alargar essas fronteiras. 

Dentre tantas aprendizagens, o estudo em grupo para compreender o surdo 

em sua  totalidade  foi  uma experiência  ímpar.  Percebi-me como uma professora 

capaz de produzir conhecimento ao trabalhar com os surdos. Assim, quando concluí 

a licenciatura em Pedagogia, fiz várias tentativas frustradas, vale ressaltar, para me 

especializar na educação de surdos. O fato de ter ido morar no Norte do país em 

1993 fez minha frustração aumentar ainda mais devido ao fato de as universidades 

da região não oferecerem essa modalidade de especialização. 

Minha preocupação com a formação continuada sempre esteve presente 
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em meu fazer pedagógico e as várias tentativas de formar um grupo de estudo, a 

exemplo do vivenciado no Suvag, perpassou toda a minha trajetória.  Com essas 

experiências formadoras do conhecimento de mim mesma, apóio-me em Ricoeur 

(1994, p.  106) para dizer que com a re-narração de minha vida “lendo o fim no 

começo e o começo no fim [aprendi] também a ler o próprio tempo às avessas, 

como  a  recapitulação  das  condições  iniciais  de  um  curso  de  ação  nas  suas 

conseqüências terminais”.

Portanto, foi a minha primeira experiência profissional no Centro Suvag e 

depois na FUNAD, na Escola de Audiocomunicação e na Escola Técnica que me 

fizeram  acreditar  na  força  do  grupo  como  propulsora  de  novos  saberes,  de 

condições de trabalho, de criação de cultura profissional e de formação continuada. 

Vale ressaltar que essa confiança e essa compreensão foram possibilitadas pelas 

escritas  e  re-escritas  de  minha  narrativa  autobiográfica:  no  curso  de  Pedagogia 

quando narrei minha história de criança-trabalhadora, no mestrado em Educação, ao 

sistematizar epistemologicamente minha prática educativa e, agora, no Doutorado 

em Educação, quando me “re-narrei” (RICOEUR, 2006) no Ateliê de História de Vida 

em Formação, coordenado pela professora Conceição Passeggi, em 2006, e com 

essa pesquisa-formação com o foco nas narrativas autobiográficas de professoras 

da Educação Básica, discutindo a importância das influências dos grupos-referência 

e do grupo reflexivo na constituição identitária docente e na formação continuada. 

As  minhas  ações  refletidas  pelo  distanciamento  que  a  escrita  narrativa 

exige têm sido de fundamental importância para a minha constituição docente, à 

medida que tenho a chance de recapitular,  ressignificar e projetar minhas ações 

educativas em um movimento contínuo e instingante em função da escola pública de 

qualidade. 
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SEÇÃO 2

A NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA: REFERÊNCIA TEÓRICA E METODOLÓGICA 
DA PESQUISA-FORMAÇÃO PARA A CONSCIÊNCIA REFLEXIVA DE SI MESMO 

E DO OUTRO
 

Se há um ponto no qual o pensamento dos modernos marca um avanço em relação ao dos 
gregos no que diz respeito ao reconhecimento de si, não é principalmente no plano da 
temática, o do reconhecimento da responsabilidade, mas no plano da consciência reflexiva 

de 
si 

mesmo implicada nesse reconhecimento. 

Paul Ricoeur, 2006.

2.1 Abordagem qualitativa de pesquisa

O  presente  estudo  inscreve-se  na  abordagem  qualitativa  do  tipo 

participativa. As raízes históricas dessa abordagem datam do final do século XIX. 
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Ela surgiu por iniciativa de cientistas sociais que defendiam a perspectiva idealista-

subjetivista do conhecimento, em contraposição à concepção positivista de ciência 

(ANDRÉ, 1995; BOGDAN e BIKLEN, 1994; COULON, 1995).

Dentre as principais características da investigação qualitativa, encontramos 

o contexto histórico-social que o pesquisador vivencia como o ambiente adequado 

para o levantamento dos dados, através de entrevista, notas de campo, fotografias 

dentre  outros  instrumentos.  Após  o  levantamento,  o  pesquisador  descreve  “em 

forma de narativa em que consiste determinada situação ou visão de mundo”. O 

processo da pesquisa torna-se uma etapa muito importante para a negociação dos 

significados, pois o interesse central é saber “como diferentes pessoas dão sentido 

às suas vidas [...]” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 50).

Coulon destaca que, no período histórico correspondente ao século XIX e 

às duas primeiras décadas do século XX, ocorreu um processo migratório para os 

Estados Unidos que resultou na instauração de um intenso debate político sobre a 

americanização  dos  imigrantes  antigos  e  sobre  o  fluxo  migratório.  Para  os 

pesquisadores de Chicago, essa situação propiciou um estudo científico de grande 

envergadura  em  prol  da  compreensão  profunda  e  sistemática  do  fenômeno  da 

desorganização  social,  da  aculturação  e  da  criminalidade.  Desse  modo,  foram 

criados métodos de pesquisa com maior expressividade na abordagem qualitativa. 

Diz o autor que

[...] a fé deles na melhoria das condições de vida em Chicago não 
era  evangélica,  mesmo  que  alguns  deles  fossem  evangélicos. 
Consideravam  que  a  solução  desses  problemas  passava  pela 
utilização de métodos científicos de pensamento, que deveriam ser 
aplicados à educação e à ciência (COULON, 1995, p. 18).

Os  pesquisadores  da  Escola  de  Chicago  se  interessavam  pelas  fontes 

empíricas, porque acreditavam que as informações seriam mais fidedignas ao se 

considerar o ponto de vista do sujeito. Os dados da pesquisa seriam os documentos 

de ordem pessoal, dentre eles as “autobiografias”, a correspondência pessoal, os 

diários  e  os  relatos.  Como  procedimento  de  pesquisa,  os  pesquisadores  se 

44



utilizavam  de  técnicas  de  observação,  entrevista,  testemunho  e  “pesquisa 

participante”. Coulon (op. cit.) esclarece-nos que, em virtude de muitos estudiosos 

da Escola de Chicago restringirem os trabalhos dos pesquisadores nas décadas de 

30  e  40  à  pesquisa  qualitativa,  ocultou-se,  portanto,  a  gênese  da  pesquisa 

quantitativa que também se originou entre os pesquisadores da Escola de Chicago.  

Como  nos  esclarece  Coulon  (op.  cit.),  foram  os  cientistas  sociais 

americanos da Escola de Chicago, nos anos 20 e 30 que provocaram importantes 

debates  sobre a  método biográfico  como oposição a  uma prática positivista  das 

ciências sociais.

2.2 Histórias de vida e formação

Após  ser  relegada  por  uma  década,  as  histórias  de  vida  ressurgem no 

cenário internacional a partir da década de 70 e, no cenário nacional, ganham força 

a partir da década de 90, com trabalhos significativos de pesquisadores estrangeiros 

como por exemplo o livro  O método (auto)biográfico e a formação, organizado por 

Nóvoa e Finger (1988). Nessa obra, encontram-se diferentes teorias e experiências 

com o método (auto)biográfico e as implicações de sua utilização numa pesquisa-

formação. O livro é uma antologia de textos em que pesquisadores apresentam uma 

série de estudos teórico-metodológicos demonstrando, assim, o empreendimento e 

o  reconhecimento  do  valor  heurístico  desse  método  para  a  compreensão  da 

formação  do  adulto  nos  três  aspectos  referidos  por  Pineau  (1988):  o  da 

autoformação, o da heteroformação e o da ecoformação. 

Josso  (1988)  apresenta-nos  os  passos  de  investigação-formação  ao 

trabalhar  com  biografia  educativa.  São  eles:  autonomização  e  conformização; 

responsabilização e dependência; interioridade e exterioridade. Esses passos foram 

estruturados pela autora para saber o que é a formação do ponto de vista do sujeito: 

como o sujeito se forma e como aprende. Assim, depreendi que poderiam ser feitos 

os  seguintes  questionamentos  para  possibilitar  a  compreensão  da  formação  do 

adulto:  Como  o  sujeito  vivencia  as  tensões  para  buscar  o  equilíbrio  entre  a 

autonomia  desejada  e  a  conformidade,  para  atender  à  expectativa  social,  nos 

diferentes momentos de sua vida? Como essas vivências o fazem compreender e 
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alargar a compreensão de si? Na assunção de responsabilidade, até que ponto ele 

depende  de  pessoas  mais  experientes?  Em  que  momentos  ele  assume 

responsabilidade de forma autônoma? Que aprendizagens, adquiridas ao longo da 

vida, desenvolvem no sujeito certas “qualidades e/ou competências” que se revelam 

fundamentais para sua formação e atuação profissional? 

Nóvoa (1988, p. 121) escreve sobre um relevante projeto de formação de 

adultos com trabalhadores de instituições de sáude – o PROSALUS –, que teve 

como objetivo “compreender, a partir da história de vida de cada um, o processo de 

formação  de  adultos”.  Desse  modo,  o  autor  sistematiza,  teórica  e 

metodologicamente, as fases do projeto e faz uma análise dos resultados obtidos, 

refletindo sobre alguns princípios que devem nortear a formação de adultos, seja no 

âmbito profissional ou seja no contexto de formação de formadores. Assim, segundo 

o  autor:  a  “formação”  é  primeiramente  um  processo  individual;  é  sempre  um 

processo de mudança institucional; é uma produção de saber; deve ter um aspecto 

estratégico  para  possibilitar  a  mobilização  dos  conhecimentos  no  momento  da 

atuação  profissional;  e,  sobretudo,  é  a  tomada  de  consciência  pelo  adulto  do 

processo e das experiências vivenciadas em sua formação. 

No texto de Chené A narrativa de formação e a formação de formadores, da 

mesma antologia, a autora esclarece-nos que a narrativa autobiográfica é um recorte 

da trajetória pessoal e profissional, e este tem como objetivo principal o projeto de 

formação em que o sujeito esteve implicado. A autora diz que

A narrativa de formação tem como objectivo principal,  segundo o 
que é pedido,  falar  da experiência  de formação.  Relativamente à 
narrativa  de  vida,  presume-se  que  a  narrativa  de  formação 
apresente um segmento da vida: aquele durante o qual o indivíduo 
esteve implicado num projecto de formação. Assim, com a produção 
de uma escrita, constrói-se a experiência de formação [...] (CHENÉ, 
1988, p. 90).

Para Dominicé, a história de formação é a própria história de vida da pessoa 

e deve ser analisada em sua totalidade, porque perpassa pela afirmação do eu ou o 

reconhecimento do “si mesmo” (RICOEUR, 2006):

46



[...] A história de formação de cada um é uma história de vida. Não 
pode ser analisada através de categorias que dissociam as partes 
do todo (DOMINICÉ, 1988, p. 138).

A afirmação do eu, no sentido de uma autonomização construída no 
confronto  com  a  sujeição  do  meio  ambiente,  sobressai  muito 
claramente como processo central do curso de vida. Cada um deixa 
aí a sua pele ou fabrica a sua identidade. Este processo pode assim 
ser  considerado  comum à nossa população,  e  ao mesmo tempo 
totalmente singular na transformação individual [...] (Id., ibd., p. 152). 

Esse método é definido por Queiroz (1988, p. 20) como a “narrativa de um 

narrador  sobre  sua  existência  através  do  tempo,  tentando  reconstruir  os 

acontecimentos que vivenciou e transmitir a experiência que adquiriu”.

Como destaque desse método,  a memória é  imprescindível  para a 

interpretação da narrativa em seu contexto. Almeida (1998, p. 53) ressalta que “é 

nesse  terreno  da  memória  que  se  sustentam  categorias  como  paixão,  prazer, 

desejo, esforço, vontade, fé, resistência, coragem e muitas outras que se entrelaçam 

na  complexidade  da  existência  humana”.  Com  base  nesse  raciocínio,  podemos 

destacar  que  o  registro  dos  momentos  vividos  é  de  suma  importância  para  a 

memória, a qual consideramos, seguindo a concepção de Assman (ASSMAN, 1996, 

p.30), como “um conjunto de habilidades para construir significados e possibilidades 

de ação”. Nessa perspectiva Ramos e Gonçalves, definem a autobiografia, 

como o texto, o escrito em que o professor faz um relato da sua 
própria vida, procurando apresentar-nos uma narração seguida de 
acontecimentos a que confere o estatuto de mais importantes, ou 
interessantes, no âmbito da sua existência enquanto profissional da 
educação (RAMOS e GONÇALVES, 1996, p. 127).

Esses estudos representam um marco, um “revival” na história da formação 

do adulto e do professor, dando origem a uma multiplicidade de relevantes trabalhos 

voltados para a compreensão da formação de professores nos diferentes níveis de 

ensino  por  meio  de  trabalhos  (auto)biográficos  que  focalizam  a  reflexão  do  eu 

pessoal, social, institucional e profissional. Segundo Giddens (2002, p. 139) “[...] o 

eu estabelece uma trajetória que só pode tornar-se coerente pelo uso reflexivo do 
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ambiente mais amplo”.

A  abordagem  biográfica  ganha  força  no  meio  educacional  como  uma 

alternativa de investigação-formação (PINEAU, 1988), cujo princípio norteador é a 

compreensão do processo de formação do adulto e da construção de sentido em 

volta de uma teoria da formação. Para Nóvoa e Finger (1988, p. 13), “o método 

biográfico constitui uma abordagem que possibilita ir mais longe na investigação e 

na compreensão dos processos de formação e dos sub-processos que o compõem 

[...]”.

Pineau (2006, p. 338) ressalta que as histórias de vida entraram no campo 

das ciências  humanas e da  formação no início  dos anos 80.  Por  meio  de  uma 

pesquisa  terminológica,  o  autor  reagrupou  em  três  subconjuntos  as  diferentes 

correntes que buscam 

[...] construir sentido a partir das experiências pessoalmente vividas 
[...].
A  entrada  pelo  pessoal  constitui  o  que  é  chamado  de  literatura 
íntima [...] diários íntimos, cartas, correspondências [...]. 
A entrada temporal é também rica de denominações:  genealogia, 
memória, lembranças, diários de viagem [...].
Enfim, a entrada pela própria vida, com ou sem sua raiz grega, bios. 
Na língua francesa, as denominações desse último subconjunto são 
as últimas a aparecer: no século XVII, para as biografias; nos século 
XVIII e XIX, para as auto e hagiografias; na última metade do século 
XX, para os relatos e as histórias de vida” (PINEAU, 2006, p. 338).

O autor apresenta-nos as diferenças terminológicas propiciando uma melhor 

concentração dos interessados em relação à pesquisa, ao método e à técnica dessa 

abordagem:

biografia – escrita da vida de outrem;
autobiografia  - escrita da vida do autor por ele mesmo;
relato de vida  – aponta para a importância da expressão do vivido 
pelo ‘desdobrar narrativo’, quer essa enunciação seja oral quer seja 
escrita. 
história de vida – o objetivo perseguido é o de construção de sentido 
temporal, sem prejuízo dos meios (PINEAU, 2006, p. 339-341).  
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Com o mesmo grau de importância para as discussões e pesquisas sobre a 

abordagem (auto)biográfica,  é  criada em 1990-1991 a  Association  Internacionale 

des Histoires de Vie en Formation – ASIHVIF. Na associação, a intenção do grupo 

francófono é “abrir-se para uma comunicação intergeracional”  (PINEAU, 2006,  p. 

334).

Em  decorrência  da  antologia  acima  referida,  surgiram  outros  estudos 

referendando a abordagem biográfica como instrumento de formação e investigação. 

Dentre  eles,  encontramos  os  livros  organizados  por  Nóvoa  (1995)  Vidas  de 

professores e Profissão professor.  Nesses livros, há reflexões em torno da história 

dos professores, do ciclo de vida profissional, da carreira profissional, da formação 

de professores, dentre outros aspectos.  

Conforme enfatiza Moita (1995, p. 115), no processo de formação há 

um  conjunto  de  relações  e  interações  que  vão  construindo  a  singularidade 

pessoal/profissional do professor. Afirma-nos a autora que

formar-se  supõe  troca,  experiência,  interacções  sociais, 
aprendizagens, um sem fim de relações. Ter acesso ao modo como 
cada pessoa se forma é ter em conta a singularidade da sua história 
e sobretudo o modo singular  como age, reage e interage com os 
seus contextos [...] (MOITA, 1995, p. 115).

Moita (Id., ibid., p. 76) destaca as interfaces do processo de formação e 

as diferentes situações e os acontecimentos que estão presentes no mundo intra-

profissional, os quais repercutem em todos os domínios da vida:

[...]  os acontecimentos, ‘os outros’,  as decisões,  as situações são 
contextos de formação. A profissão surge também como um eixo da 
vida  onde  emerge  a  construção  dinâmica  de  uma  ‘forma’.  A 
profissão é um espaço de vida que é atravessado por processos de 
formação que, aparentemente, nada têm a ver com o mundo intra-
profissional. E vice-versa, todos os passos de vida são influenciados 
pelas  energias  formadoras  que  se  desenvolvem  no  interior  do 
espaço profissional.  A palavra repercussão parece ajustar-se para 
nomear esta realidade. Um processo de formação, mesmo quando 
está  mais  ligado  explicitamente  a  um  domínio  da  vida,  tem 
repercussões em todos os outros domínios (MOITA, Id., ibid., p. 76)
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Os  trabalhos  da  rede  francófona  vêm  contribuindo  para  uma  série  de 

estudos, pesquisas e publicações que têm como referência teórico-metodológica a 

abordagem  (auto)biográfica,  influenciando,  assim,  pesquisadores  de  diferentes 

áreas do conhecimento em um movimento pluri e transdisciplinar.

No livro A aventura (auto)biográfica: teoria e empiria, organizado por Abrahão 

(2004)  estão  reunidos um conjunto  de  trabalhos significativos,  que expressam a 

fecundidade da abordagem (auto)biográfica. Trabalhar  com história de vida,  com 

narratividade é oportunizar a nós mesmos como sujeitos históricos a articulação dos 

tempos vividos. Para Larrosa:

El  tiempo de  nuestras  vidas  es,  entonces,  tiempo narrado;  es  el 
tiempo articulado em una história; es la historia de nosotros mismos 
tal como somos capaces de imaginarlo, de interpretarla, de contarla 
y de contar(nos)la. Más o menos nítida, más o menos delirante, más 
o menos fragmentada (LARROSA, 2004, p. 16).

Uma outra obra que representa um marco na história do movimento em 

torno da abordagem (auto)biográfica é Tempos, narrativas e ficções: a invenção de 

si  organizada  por  Souza  e  Abrahão  (2006).  Na  mesma  linha  do  livro  anterior, 

encontramos  neste  uma  multiplicidade  de  registros  científicos  que  sinalizam  a 

expansão e a adesão de muitos profissionais à abordagem (auto)biográfica como 

possibilidade  de  compreensão  do  adulto,  de  como se  forma e  se  “trans-forma”. 

Nesse sentido, Pineau (2006, p. 43) enfatiza que os adultos em formação escrevem 

sua vida para ganhá-la ao compreendê-la um pouco.

Os adultos  em  formação  –  dos  quais  espero  fazer  parte  –  não 
procuram escrever sua história para fazer literatura e, ainda menos, 
como uma atividade disciplinar. Eles procuram escrever sua história 
para tentar sobreviver, isto é, em primeiro lugar, ganhar sua vida, 
fazê-la ou refazê-la e compreendê-la um pouco.  Operações vitais 
que não são tão fáceis [...] (PINEAU, 2006, p. 43).
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Os autores levam-nos a refletir sobre a importância de resgatarmos nossa 

história de vida e refazermo-nos à medida que articulamos o tempo com a história e 

a interpretamos para a compreender e também, para sobreviver. Ricoeur (1997, p. 

177) afirma  que “[...] a função narrativa, tomada em toda a sua amplitude [...] define-

se a título último por sua ambição de refigurar a condição histórica e de assim elevá-

la ao nível de consciência histórica [...]”. 

Abrahão,  organizou  um  livro  intitulado  História  e  Histórias  de  Vida:  

destacados  educadores  fazem a  história  de  educação-riograndense, reunindo 

histórias de formação inicial e continuada de educadores considerados exemplares e 

que contribuíram/contribuem com a História da Educação. Segundo a autora, 

[...]  Trata-se  de  verificar  as  características  da  formação  desses 
educadores;  influências  que  tiveram/têm,  tanto  durante  sua  vida 
acadêmica, quanto em sua vida profissional; qual seu entendimento 
a respeito de sociedade, de homem, de educação; que relações e 
como as estabeleciam/estabelecem com esse entendimento e sua 
prática profissional: que veios teóricos informavam seu saber e seu 
fazer; qual a práxis desses educadores; como se educaram/educam 
em  seu  cotidiano  de  trabalho;  porque  são  reconhecidos  como 
destacados educadores em nosso estado [...] (ABRAHÃO, 2004, p. 
13-14).

Pineau, num denso e profícuo texto sobre as Temporalidades da formação 

afirma  que,  no  processo  de  formação,  ao  longo  da  vida,  existem os  momentos 

formais e os momentos experienciais. Assim o autor define a formação:

A  formação  ao  longo  da  vida  é  então  o  produto  de  transações 
complexas  entre  pólos  materiais,  sociais  e  orgânicos,  alternando 
momentos  formais,  racionais,  nítidos,  distintos,  com  momentos 
experenciais,  sensíveis  mas  opacos,  confusos.  Estas  transações 
formativas são permanentes, significando que elas se desenrolam 
tanto quanto ao longo da vida. Dar-lhe nomes supõe encontrar uma 
fórmula bastante complexa para juntá-los, ao mesmo tempo, em sua 
instantaneidade e em sua permanêcia (PINEAU, 2004, p. 162).
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A  formação  ao  longo  da  vida  agrega  um  conjunto  de  experiências-

referências que norteiam nossas ações. Desse modo, a escrita narrativa permite 

configurar  essas  experiências  e  assim,  ao  governar  a  totalidade  de  nossa  vida 

empreendemos  a  passagem  de  nossa  “condição  histórica”  para  a  “consciência 

histórica”  (RICOEUR,  1997)  ao  compreendermos  e  reconhecermos  nossa 

responsabilidade implicada nessa “consciência reflexiva” (Id. 2006). 

O artigo de Bueno, Chamlian, Sousa,  Catani  (2006),  Histórias de vida e 

autobiografias na formação de professores e profissão docente (Brasil, 1985-2003) 

apresenta um mapeamento dos trabalhos científicos brasileiros que têm como foco o 

método (auto)biográfico. As autoras analisaram um conjunto de teses, dissertações, 

livros,  periódicos,  demonstrando  o  crescimento,  a  diversidade  e  as  tendências 

desses trabalhos a partir  dos  anos de 1990.  As temáticas  abordadas nas teses 

tiveram maior expressidade sobre as questões relativas a identidade profissional, 

saberes docentes e educação continuada. Em relação aos livros, as narrativas de 

professores resgatando a trajetória pessoal e profissional – por exemplo “Como me 

fiz  professora”, de  Geni  Vasoncelos  (2000),  e  Identidade  do  professor  no 

envelhecimento,  de Stano (2001,b), são alguns exemplos dos livros apresentados 

pelas autoras.

Elas destacam, ainda, as publicações de livros das coordenadoras do Grupo 

de  Estudos  Docência,  Memória  e  Gênero  da  Faculdade  de  Educação  da 

Universidade de São Paulo (GEDOMGE-FEUSP)  Bueno, Catani, Sousa e Souza, 

nos anos de 1997 e 1998. No primeiro,  Docência, memória e  gênero (1997), as 

autoras apresentam, em colaboração com outros autores, uma série de textos que 

têm como foco o estudo da docência, do gênero e da identidade e, no segundo, A 

vida e o ofício dos professores: formação contínua, autobiografia e pesquisa em 

colaboração (1998), as autoras nos conduzem a uma familiarização com o processo 

de formação à luz de narrativas de professores e das experiências formativas  e 

profissionais.

Uma outra obra de formação de professores é o valioso estudo realizado 

por  Souza  com  professoras  em  situação  de  formação  inicial.  Em  seu  livro  O 

conhecimento de si: estágio e narrativas de formação de professores,  o autor nos 

presenteia com uma profunda, rigorosa e sistemática pesquisa em que se utiliza de 
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narrativas autobiográficas para propiciar a formação processual de professoras no 

estágio supervisionado de um curso de formação de professores. Para o autor,

A narrativa (auto)biográfica, ou, mais especificamente, a narrativa de 
formação  oferece  um  terreno  de  implicação  e  compreensão  dos 
modos  como  se  concebe  o  passado,  o  presente  e,  de  forma 
singular, as dimensões experienciais da memória de escolarização. 
Entender  as  afinidades  entre  narrativas  (auto)biográficas,  o 
processo  de  formação  e  autoformação  no  contexto  da  formação 
inicial  e  do  estágio  supervisionado,  a  partir  das  trajetórias  de 
escolarização, é fundamental para relacioná-las com os processos 
constituintes da aprendizagem docente (SOUZA, 2006, p. 101).

O autor,  ao eleger  o estágio supervisionado para seu estudo,  reúne por 

meio  das narrativas  de  professoras o conjunto  de conhecimentos  narrativos  que 

essas professoras se apropriaram durante a formação e é na ação, no estágio que o 

autor encontra o ponto de culminância para analisar a constituição da identidade 

docente  ao  trazer  à  discussão  a  memória  de  escolarização  relacionada  com  a 

prática de formação.

Passeggi  (2001,  2002,  2003,  2006,  2007)  vem  realizando  pesquisas  e 

sistematizando  o  conhecimento  do  professor  por  meio  de  um  dispositivo  de 

formação  chamado  “memorial  de  formação”.  Em  suas  recentes  publicações,  a 

autora define o memorial de formação como

[...]  um  gênero  acadêmico  autobiográfico,  onde  o  autor  faz  uma 
reflexão  sobre  sua  história  de  vida  estudantil  e  profissional  [...] 
(PASSEGGI, 2007, p. 02).

[...] trata-se de um trabalho de final de curso, escrito por professores 
do  ensino  fundamental,  em  situação  de  formação  inicial  ou 
continuada, para obtenção de diploma no ensino superior [...] (Id., 
2006, p. 02).

A partir desses conceitos e do estudo analítico dos trabalhos anteriores da 

autora,  depreendi  que  o  memorial  de  formação  é  um  dispositivo  que  vem 
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contribuindo grandemente para o repensar da formação do professor no âmbito das 

agências formadoras, sobretudo porque vem propiciando mudanças paradigmáticas 

nas interações aluno-professor, aluno-conhecimento, aluno-aluno, em decorrêcia da 

mediação biográfica, estratégia pedagógica singular que oportuniza aos professores 

por meio de grupos reflexivos,  uma reflexão rigorosa sobre as representações que 

permeiam o seu ser e estar na profissão docente, conduzindo o aluno-professor a 

uma tomada de consciência sobre sua constituição docente, revelada na escrita de 

si, no memorial de formação. Segundo a autora, o grupo reflexivo corresponde a 

Um grupo de pessoas que reconhecem o seu engajamento  num 
projeto  comum  de  pesquisa-formação,  através  da  prática  de 
narrativas  autobiográficas.  A atividade  reflexiva  no grupo volta-se 
para  a  busca  de  sentido  de  experiências  existenciais  e  a 
compreensão de si pela mediação do outro (PASSEGGI, 2007, p. 
01-02).

Em seu texto sobre A interação social entre pares na educação profissional, 

a autora faz uma belíssima exposição sobre o processo de mediação biográfica que 

ocorre no momento em que os alunos-professores são convidados a escrever seu 

memorial  de  formação.  Ela  toma  como  exemplo  o  testemunho  de  uma  aluna-

professora, o qual analisa, demonstrando a relevância das interações estabelecidas 

nesse processo.

[...] Os resultados das análises nos sugerem que a abertura para a 
alteridade  (colegas,  professores  e  alunos)  passou,  no  caso 
analisado,  efetivamente,  pela  descoberta  e  reinvenção  das 
representações de si,  o  que não teria  sido  possível  na  ausência 
desse  pacto  implícito  de  crescimento  mútuo.  O  que  nos  leva  a 
concluir que os professores que tiveram a possibilidade de vivenciar 
esse duplo processo de descoberta, no espaço institucional, estarão 
mais  sensibilizados  para  conviver  com o  outro  e  ensinar  a  viver 
juntos (Id., 2002, p. 12).

O trabalho com o memorial de formação é extremamente pertinente para a 

conjuntura  atual  de  crise  paradigmática,  axiológica  e  ética.  O  resgate  da 
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aprendizagem, em grupos reflexivos, ajuda os professores a reaprender a profissão 

docente a partir  da rememoração de sua constituição identitária com a profissão 

docente. Nesse espaço-tempo de formação, os professores são convidados para 

uma  reflexão  na  dimensão  multi,  inter,  pluri  e  transdisciplinar  do  conhecimento. 

Nóvoa (2002, p. 27) pondera que a ação docente “exige um trabalho de deliberação, 

um  espaço  de  discussão  onde  as  práticas  e  as  opiniões  singulares  adquiram 

visibilidade e sejam submetidas à opinião dos outros [...]”.

No  texto  de  Passeggi  (2006)  Unidade  de  implicação:  uma  humanidade 

partilhada, é possível encontrar as orientações fundamentais para  a constituição do 

grupo  reflexivo  tendo  como  referência  os  “princípios  éticos  e  deontológicos” 

pautados na  ASIHVIF,  como,  por  exemplo,  o  “contrato  entre  os  pares  (formal  e 

informal)”. Dentre as orientações, a autora destaca o papel do grupo, as etapas do 

trabalho  e  os  postulados  que  norteiam  a  prática  da  narrativa  autobiográfica  no 

processo de pesquisa-formação.

Em seu texto Mediação Biográfica: figuras antropológicas do narrador e do 

formador, Passeggi (2008) apresenta as teorias que norteiam o trabalho biográfico 

fazendo uma ligação entre a mimeses de Ricoeur (1994), prefiguração, configuração 

e refiguração – e as figuras antropológicas – o Amador, o Ancião, o Animador e o 

Balseiro  inspiradas  em  Josso  (2004).  Nessa  perspectiva  a  autora  fala  da  “[...] 

mediação biográfica como ação heurística,  constitutiva  da descoberta  do que se 

sabe sobre si, como um trabalho de interpretação para dar sentido à vida (Bio), a si 

mesmo (Auto) e á própria escrita (Grafia)” (PASSEGGI, 2008, p. 56). 

As pesquisas de Passeggi com foco na narrativa autobiográfica tiveram sua 

gênese no Instituto Kennedy, em Natal, Rio Grande do Norte, no final da década de 

90.  Ao estabelecer  parceria  com essa instituição de formação de professores,  a 

autora coordenou uma pesquisa pioneira com formadores de professores, que se 

utilizaram  de  memoriais  de  formação  para  a  viabilização  do  processo  ensino-

aprendizagem na formação inicial de professores. 

Como integrante do grupo de pesquisa de Passeggi, Carrilho desenvolveu 

um  trabalho  com  grupos  de  professores,  no  Instituto  Kennedy  focalizando  a 

formação do professor e suas aprendizagens “[...] em relação ao saber ser professor 

formador  no  exercício  da  orientação  de  memoriais”  (CARRILHO,  2007,  p.  198). 

Como afirmei anteriormente, o memorial de formação é um dispositivo de formação 
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incial  e  continuada  que  encontra  na  mediação  biográfica  a  estratégia  teórico-

metológica  para  o  desenrolar  da  rememoração  dos  processos  constitutivos  da 

formação docente.

Desse  modo,  Carrilho  destaca,  em  sua  pesquisa,  três  aspectos 

predominantes  no  processo  de  aprendizagem  dos  professores  em  relação  à 

orientação de memoriais. O primeiro é a consciência sobre os saberes da docência 

e sua pertinência para a orientação dos memoriais. O segundo são as dificuldades 

que  os  professores  encontraram  na  orientação  e  no  acompanhamento  dos 

memoriais e o que essa prática educativa sinalizou como potencial. O terceiro é o 

fato de a autora ter procurado identificar na  experiência formadora dos professores 

o  que  representou  para  eles  a  escrita  de  si  e  como  eles  mobilizaram  seus 

conhecimentos pessoais/profissionais na orientação dos memoriais.

Em suas análises, a autora percebe que os participantes de um dos grupos 

de professores da pesquisa têm, em suas percepções e concepções, o paradigma 

do professor prático reflexivo: além de valorizar os saberes formais para o exercício 

da  docência,  interessam-se  também pela  produção  de  conhecimentos.  A  autora 

pondera,

[...] É o que sugere a necessidade de ‘ser pesquisador’, lembrada 
por esses participantes. O modelo do professor prático reflexivo está 
[...] vinculado à experiência. Esta torna-se uma exigência, na medida 
em que é compreendida como acúmulo de saberes que vão sendo 
incorporados a partir de soluções práticas encontradas na reflexão 
sobre  a  ação  e  para  a  ação,  ao  longo  da  vida  profissional  [...] 
(CARRILHO, 2007, p. 209).

Barbosa, professora-pesquisadora também integrante do grupo de pesquisa 

de  Passeggi,  trabalhou com grupos  de  professoras  utilizando-se  de  cartas  e  de 

narrativas.  Ao pesquisar  as  representações de “mulheres-professoras”  esclarece-

nos que 

[...]  O  modo como as  professoras  constroem as  representações 
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vincula-se às suas experiências prévias [...] A mãe, nesse sentido, 
é repleta de significações. Ela guarda a ‘ancestralidade’ feminina, e 
projeta as professoras para a rejeição, confirmação, repetição de 
suas trajetórias docentes (BARBOSA, 2005, p. 208).

Essas conclusões a que chegaram autoras e autores acima referendados, 

certifica-nos  de  que  a  escrita  de  si  funciona  operacionalmente  como  um 

sincronizador.  Sendo este “um ritmo marcador de tempo e de sentido” (PINEAU, 

2004,  p.  180).  Dessa  forma  podemos  inferir  que  a  escrita  permite  sincronizar 

passado,  presente  e  futuro  à  medida  que  propicia  o  reconhecimento  das 

experiências-referências  que  estão  dialeticamente  constituindo  nossas  ações, 

pensamentos e sentimentos.

A  culminância,  consolidação  dessas  pesquisas  (auto)biográficas  e  a 

ampliação dos interesses científicos sobre o trabalho biográfico deu-se em 2008, na 

cidade de Natal,  com o III  CIPA.  (Auto)Biografia:  formação,  territórios e saberes 

(Congresso  Internacional  sobre  Pesquisa  (Auto)Biográfica,  “com  o  propósito  de 

conduzir as relações dialéticas entre memória e lugares, espaços e aprendizagens, 

deslocamentos e experiências na configuração de suas auto (trans)formações.

Vale  ressaltar  que os  trabalhos e  pesquisas  no  campo da  formação de 

professores  apresentados  no  III  CIPA,  certificam-nos  de  que  a  teoria  e  a 

metodologia  da  abordagem (auto)biográfica  como instrumento  de  pesquisa  e  de 

formação têm se revelado como profícuas no resgate da memória educacional de 

nosso  país,  à  medida  que  colocam  no  centro  das  discussões  as  experiências-

referências  de  professores  em diferentes  níveis  de  ensino,  bem como daqueles 

educadores que nos deixaram seu legado testemunhal, a exemplo de Paulo Freire e 

Câmara Cascudo dentre outros. 

2.3 Grupos-referência: o universal e o singular para a construção de si 

No  presente  estudo  com  as  narrativas  autobiográficas  de  professoras, 

depreendi  que a “identidade pessoal”  destas se configura como uma “identidade 

57



narrativa” (RICOEUR, 2006), porque ao narrarem e re-narrarem2 suas histórias de 

vida, elas apresentaram os grupos-referência que contribuíram como profissionais 

ao longo de suas trajetórias de vida. Entendo por grupos-referência os grupos a que 

pertencemos desde a mais tenra idade, como a família, a escola, a comunidade, a 

igreja dentre outros. Esses grupos estruturam nossa forma de ser, de pensar e de 

agir  e  são  referências  em  nossas  vidas  para  as  múltiplas  situações  com  que 

deparamos no contexto social. Quando estamos diante de um problema, acionamos 

um dos referentes que possuímos e tomamos decisões fundadas, naturalmente, em 

um  dos  referentes  dos  grupos  de  pertença  a  que  estamos  afiliados.  Segundo 

Ricoeur,

Toda  referência  é  correferência,  referência  dialógica  ou  dialogal. 
Não se trata, pois,  de escolher entre uma estética da recepção e 
uma  ontologia  da  obra  de  arte.  O  que  um  leitor  recebe  é  não 
somente  o  sentido  da  obra  mas,  por  meio  de  seu  sentido,  sua 
referência, ou seja, a experiência que ela faz chegar à linguagem e, 
em última  análise,  o  mundo  e  sua  temporalidade,  que  ela  exibe 
diante de si (RICOEUR, 1994, p. 120).

 [...] O papel da hermenêutica é acompanhar a atividade estruturante 
que parte do pleno da vida, investe-se no texto e, graças à leitura 
privada  e  à  recepção  pública,  retorna  à  vida.  Uma  estética  da 
recepção  é  incapaz  de  tratar  exclusivamente  do  problema  da 
comunicação, sem englobar o da referência (2006, p. 129). 

Josso,  em  Experiências  de  vida  e  formação, faz-nos  refletir  sobre  a 

formação em termos experienciais.  A autora cunhou dois conceitos fundamentais 

que,  de  certa  forma,  nos  ajudam  a  buscar  a  compreensão  do  fenômeno  da 

formação, seja no âmbito individual e/ou grupal, seja no âmbito da formação inicial 

e/ou continuada. Desse modo, ela faz alusão à  recordação referência como uma 

estragégia  para  desencadear  a  escrita  de  si  e  à  formação  experiencial  como a 

tomada de consciência da aprendizagem pelo aprendente:

2 As  professoras  foram  convidadas  a  escrever  a  primeira  e  a  segunda  versão  da  narrativa 
autobiográfica;  relatos de experiências bem-sucedidas;  análise  escrita  do grupo sobre o  trabalho 
biográfico e, um testemunho individual videogravado sobre a repercussão do trabalho biográfico na 
vida pessoal e profissional. 
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[...]  a  recordação  referência  signifca,  ao  mesmo  tempo,  uma 
dimensão concreta ou visível, que apela para as nossas percepções 
ou para as imagens sociais,  e uma dimensão invisível,  que apela 
para  emoções,  sentimentos,  sentido  ou  valores.  A  recordação 
referência pode ser qualificada de experiência formadora, porque o 
que foi aprendido (saber-fazer e conhecimentos) serve, daí para a 
frente, quer de referência a numerosíssimas situações do gênero, 
quer  de  acontecimento  existencial  único  e  decisivo  na  simbólica 
orientadora de uma vida [...] (JOSSO, 2004, p. 40).

[...] a  experiência formadora  designa a atividade consciente de um 
sujeito que efetua uma aprendizagem imprevista ou  voluntária em 
termos  de  competências  existenciais  (somáticas,  afetivas, 
conscienciais),  instrumentais  ou  pragmáticas,  explicativas  ou 
compreensivas na ocasião de um acontecimento, de uma situação, 
de uma atividade que coloca o aprendente em interações consigo 
mesmo, com os outros, com o meio natural ou com as coisas, num 
ou em vários registros (JOSSO, 2004, p. 55).

Nesse sentido, para a autora “a história produzida pela narrativa” com a 

entrada em uma recordação referência “limita-se a uma abertura que visa fornecer 

material  útil  para  um  projeto  específico”  que  tem  como  objetivo   transformar 

vivências em experiências formadoras. Dessa forma, segundo ela é “mais adequado 

falar de abordagem biográfica” (Id., ibid., p. 30).

Ainda em relação à narrativa autobiográfica, Ferreira toma como base a 

compreensão de que, quando o sujeito conta/narra sua história de vida, ele está 

fazendo uma escrita sobre a experiência de si mesmo associada com a experiência 

de  “outros  significantes”  mais  as  referências  sociais  de  ancoragem,  que o  autor 

define como sociobiografia. Para ele,

[...] os relatos biográficos sobre a experiência vivida em escolas e 

em  salas  de  aula,  as  recordações  deixadas  pelos  métodos  de 

ensino, as reminiscências das aprendizagens e as lembranças da 

convivência  com  outras  pessoas,  podem  nos  permitir  uma 

compreensão  social  mais  clara  do  mundo  educacional 

contemporâneo.  Afinal,  os  relatos  de  vivências  em  processo  de 

mudança, os testemunhos de carreiras profissionais e os exemplos 

de  personalidades  marcantes  compõem o  movimento  através  da 
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vida dos sujeitos, que são aqueles que concretamente estão na raiz 

da estabilidade e das transformações na ordem social (FERREIRA, 

2006, p. 31). 

Ferrarotti (1988), ao discutir as implicações dos grupos na constituição do 

indivíduo no capítulo do livro  O método (auto)biográfico e a formação, organizado 

por  Nóvoa  e  Finger  (1988),  no  capítulo  intitulado  A  Autonomia  do  método 

autobiográfico, destaca a relevância das biografias e as mediações sociais, para que 

possamos  conhecer  as  funções  e  as  modalidades  de  intervenção  dos  espaços 

socais sobre os individuais. 

Para o autor, conhecer os espaços a partir da perspectiva dos indivíduos 

requer  a busca da compreensão de sua constituição como pessoa nas relações 

horizontal e vertical. Na primeira, há o papel do contexto social e, na segunda, o dos 

grupos primários a exemplo da família, dos vizinhos (eu acrescento, da igreja, dos 

clubes, dos locais de trabalho) que têm um importante papel  e estão na base da 

formação do sujeito mediando sua constituição individual e social. Segundo o autor, 

“[...]  todos estes grupos participam simultaneamente na dimensão psicológica dos 

seus  membros  e  na  dimensão  estrutural  de  um sistema  social”  (FERRAROTTI, 

1988, p. 32). 

Nesse sentido, o autor salienta que o ato de uma pessoa é a síntese ativa 

de um sistema social, e sua história individual é a história social totalizada por uma 

práxis.  Tais  proposições  “implicam  um  percurso  heurístico  visando  o  universal 

através do singular, procurando o objetivo a partir do subjetivo, descobrindo o geral 

através do particular” (Id., ibid., p. 28). Desse modo, embora o indivíduo apresente 

reflexos  da  sociedade  da  qual  faz  parte,  isso  não  quer  dizer  que  ele  aceite  e 

reproduza passivamente a estrutura social: 

 [...] O indivíduo não é um epifenómeno do social. Em relação às 
estruturas e à história de uma sociedade, coloca-se como um pólo 
activo, impõe-se como uma práxis sintética. Mais do que reflectir o 
social,  apropria-se  dele,  mediatiza-o,  filtra-o  e  volta  a  traduzi-lo, 
projectando-se numa outra dimensão, que é a dimensão psicológica 
da sua subjetividade (Id., ibid., p. 26).
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Ao referir-se às biografias de grupos e às mediações, o autor frisa que estas 

são importantes  para  que possamos conhecer  as  funções e  as  modalidades de 

intervenção dos espaços sociais sobre os individuais. Se o social se sobrepõe ao 

individual, podemos pensar em grupos-referência no sentido de que os momentos 

charneira3 (Josso,  2004)  de  nossa  existência  se  constituem  nos  grupos  a  que 

pertencemos.  

Ricoeur,  ao discutir  a  composição poética,  a  composição da intriga,  que 

neste trabalho corresponde à composição da narrativa autobiográfica, afirma que as 

competências preliminar e suplementar da ação estão presentes nessa composição: 

Qualquer que possa ser a força de inovação da composição poética 
no campo de nossa experiência temporal, a composição da intriga 
está  enraizada numa pré-compreensão do mundo e da ação:  de 
suas  estruturas  inteligíveis,  de  suas  fontes  simbólicas  e  de  seu 
caráter  temporal.  [...]  Primeiro,  se  é  verdade  que  intriga  é  uma 
imitação  da  ação,  é  exigida  uma  competência  preliminar:  a 
capacidade  de  identificar  a  ação  em  geral  por  seus  traços 
estruturais;  uma  semântica  da  ação  explicita  essa  primeira 
competência.  Ademais,  se  imitar  é  elaborar  uma  significação 
articulada  da  ação,  é  exigida  uma  competência  suplementar:  a 
aptidão de identificar o que eu chamo de as mediações simbólicas 
da ação [...] (RICOEUR, 1994, p. 88).

Dentre as pesquisas sobre “memória coletiva” encontrei, ainda, o trabalho 

de  Weller,  que  desenvolveu  pesquisa  utilizando-se  de  entrevistas  biográfico-

narrativas, com grupos de discussão, envolvendo jovens pertencentes ao movimento 

musical hip hop, nas quais enfatiza a relevância dessa prática cultural na construção 

de identidades. Para a autora, 

[...] os grupos de discussão representam um instrumento por meio 
do qual o pesquisador estabelece uma via de acesso que permite a 
reconstrução dos diferentes meios sociais e do  habitus  coletivo do 
grupo.  Seu  objetivo  principal  é  a  análise  dos  epifenômenos 
(subproduto  ocasional  de  outro)  relacionados  ao  meio  social,  ao 
contexto geracional, entre outros. A análise do discurso dos sujeitos, 

3 “Momentos ou acontecimentos charneira são aqueles que representam uma passagem entre duas 
etapas  da vida,  um ‘divisor  de águas’,  poderíamos dizer.  Charneira  é  uma dobradiça,  algo  que, 
portanto, faz o papel de uma articulação. Esse termo é utilizado [...] para designar os acontecimentos 
que separam, dividem e articulam as etapas da vida” (JOSSO, 2004, p. 64).
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tanto  do  ponto  de  vista  organizacional  como  dramatúrgico,  é 
fundamental e auxiliará na identificação da importância coletiva de 
um determinado tema (WELLER, 2006, p. 247).

Portanto, o estudo da memória coletiva é de fundamental importância para 

se saber como o sujeito se constitui. Dessa forma, nessa pesquisa a revelação dos 

grupos-referência foi se evidenciando nas análises das narrativas autobiográficas, 

relatos  de  experiências  bem-sucedidas,  reflexões  e  depoimentos  sobre  a 

repercussão do trabalho biográfico na vida pessoal e profissional das professoras 

participantes.  Esses  dados  biográficos  são  objeto  de  discussão  nas  seções 

subseqüentes.  

2.4 Dois sentidos de formação continuada para a profissinalização docente 

2.4.1 Formação ao longo da vida e alternância da formação 

Nessa  pesquisa  meu  interesse  é  a  análise  da  formação  continuada  de 

professoras e sua constituição identitária docente, conforme referi nos objetivos. As 

narrativas autobiografias e as reflexões sobre as práticas educativas possibilitam 

entender a formação em seu processo formal e não-formal.  Moita,  esclarece-nos 

que 

[...] o processo de formação pode assim considerar-se a dinâmica 
em que se vai construindo a identidade de uma pessoa. Processo 
em que cada pessoa, permanecendo ela própria e reconhecendo-se 
a  mesma ao longo  da sua história,  se  forma,  se transforma,  em 
interacção (MOITA, 1995, p. 115).

Dessa forma, pensar a formação continuada me remeteu aos “processos de 

aprendizagem formais,  não-formais e informais” (ALHEIT e DAUSIEN, 2006) que 

estão no cerne da formação continuada, constituindo a identidade do sujeito. 

Alheit  e Dausien ao comentarem sobre o documento mais importante da 

Europa,  no  que  diz  respeito  à  política  de  formação,  o  Memorandum  sobre  a 
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educação e a formação ao longo da vida, ressaltam que a aprendizagem ao longo 

da vida perpassa por todas as atividades significativas de aprendizagem, a saber:

Processos de aprendizagem formais que ocorrem nas instituições de 
formação clássicas e que são, geralmente, validados de formação por 
certificações socialmente reconhecidas;
processos  de  aprendizagem não  formais  que  se  desenvolvem 
habitualmente  fora  dos  estabelecimentos  de  formação 
institucionalizados  –  nos  locais  de  trabalho,  em  organismos  e 
associações,  no  seio  de  atividades  sociais,  na  busca  por  interesses 
esportivos ou artísticos; 
processos de aprendizagem informais,  que não são empreendidos 
intencionalmente e que ‘acompanham’ incidentalmente a vida cotidiana 
(ALHEIT e DAUSIEN, 2006, p. 178, grifos meus).

Esses conceitos dos processos de aprendizagem ajudaram-me a classificar 

os grupos-referência, porque são as relações e interrelações desses grupos que são 

constituintes da identidade docente das professoras e, conseqüentemente de sua 

formação  continuada.  Conforme já  referi  anteriormente,  são  eles:  grupo  familiar; 

grupo  comunitário;  grupo  religioso;  grupo  escolar;  grupo  profissional;  grupo 

acadêmico  e  grupo  reflexivo.  Ricoeur  diz  que  o  reconhecimento-identificação,  o 

domínio de sentido e o reconhecimento mútuo capacitam o sujeito para o poder e 

para o agir na passagem do reconhecimento-identificação para o reconhecimento 

mútuo: 

[...]  posso  chamar  de  percurso,  a  saber,  a  passagem do 
reconhecimento-identificação,  no  qual  o  sujeito  de  pensamento 
pretende efetivamente o domínio do sentido, para o reconhecimento 
mútuo,  em  que  o  sujeito  se  coloca  a  tutela  de  uma  relação  de 
reciprocidade,  passando  pelo  reconhecimento  do si  na  variedade 
das capacidades que modulam seu poder de agir, sua  agency [...] 
(RICOEUR, 2006, p. 260, grifo meu).

A  formação  continuada  apresenta  duas  características  que  se 

complementam: as formativas e as performativas. Ao consultar o significado dessas 

palavras no Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, a palavra performativo 

diz-se  de  um  enunciado  que  se  dá  ao  mesmo  tempo  em  que  a  ação  por  ele 
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apresentada;  palavra e ato coincidem. Já a palavra  formativo significa o que dá 

forma. Portanto, as características formativas da ação docente são referentes aos 

processos de aprendizagem formais que ocorrem em instituições, com certificação 

correspondente a cada nível de ensino. Esses processos de aprendizagem formais 

são os preconizados na legislação educacional (Constituição, 1988, Art 208; LDB n. 

9394/96), referentes ao “dever do Estado com a educação” (CONSTITUIÇÃO, 1988, 

p. 138). 

A  outra  característica  da formação continuada é a performativa,  que diz 

respeito  à  concomitância  da  ação,  da  atuação  educativa  com  os  processos 

formativos dessa ação. Assim, à medida que o profissional inicia sua prática, ele se 

forma  ao  estabelecer  um  diálogo  reflexivo  com  o  contexto  de  sua  ação  e  ao 

mobilizar  as  múltiplas  referências  ou  “co-referências”  (RICOEUR,  1994)  para 

compreender  a  situação-problema que  se  apresenta.  Ao  refletir  sobre  a  ação  o 

profissional  tem  a  oportunidade  de  ir  em  busca  de  elementos,  mecanismos, 

explicações  no  âmbito  teórico  e  metodológico  que  lhes  possibilitam  melhor 

compreensão do objeto da prática para assim redimensioná-la e ressignificá-la em 

função da melhoria da ação educativa. Nesse sentido, à medida que a professora 

atua como professora ao mesmo tempo se forma, em um movimento transacional 

entre  a  autofomação,  heteroformação  e  ecoformação  (PINEAU,  1988,  2004), 

sobretudo no diálogo com seus pares, nos espaços de deliberação, de discussão 

(NÓVOA, 2002) da prática educativa. 

Pineau (1988, p. 68) em seus trabalhos sobre a alternância da formação, 

refere-re  à  autoformação:  “[...]  como  uma  estratégia  auto-referencial  obrigada  a 

autonomizar-se e influenciada pelos riscos e paradoxos do desdobramento do eu”. 

E esclarece que “essa autonomização provoca um movimento de personalização, de 

individualização, de subjetivação da formação” (Id., 2004, p. 157). Esse movimento 

de forma muito particular tem como aliados a heteroformação, designando o caráter 

social da formação, a participação do outro na constituição de si, e a ecoformação, 

destacando a influência do meio ambiente em nossa formação. O autor é enfático: 

“[...]  É  só  sabendo  como  o  meio  ambiente  nos  forma,  nos  põe  em forma,  que 

saberemos como formar um meio ambiente viável, suportável e vital” (Id., 2004, p. 

158-159).   

Portanto,  a  entrada na instituição de ensino,  no  grupo escolar,  marca  o 

início da formação continuada por meio dos processos de aprendizagem formais. 
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Essa formação envolve, ainda, a aprendizagem decorrente das múltiplas situações-

problema que o sujeito encontra em seus grupos de pertença ou grupos-referência. 

Esses são os processos de aprendizagem informais. 

O ponto de culminância se situa no que Alheit  e Dausien, entendem por 

formação:

[...]  a  formação  pode  ser  compreendida  como  processo 
relativamente  autônomo  diante  das  trajetórias  de  vida  e  dos 
currículos.  A  formação  não  é  redutível  às  suas  únicas  formas 
organizadas e institucionalizadas. Ela engloba todo o complexo de 
experiências vividas cotidianamente, de episódios de transição e de 
crise [...] (ALHEIT e DAUSIEN, 2006, p. 190)

Assim, entendo que a formação continuada é o processo de compreensão 

do fenômeno educativo, da prática educativa em um movimento dialético de ação-

reflexão-ação. Essa formação torna-se intencional a partir do momento em que um 

objeto da realidade ou prática educativa provoca a curiosidade (FREIRE, 1996) ou a 

atenção consciente (JOSSO, 2004) e conduz o sujeito à investigação do fenômeno 

para compreendê-lo, interpretá-lo. Vale ressaltar que essa formação não se restringe 

às instituições e aos cursos por elas ofertados, mas também aos diferentes grupos-

referência de que o sujeito participa, que contribuem direta e/ou indiretamente para a 

compreensão  do  objeto.  A  formação  continuada  exige  do  sujeito  um estado  de 

vigilância  teórico-metodológica  e  autobiográfica,  ou  “auto-referencial”  (PINEAU, 

1988) para desvelar o objeto da prática educativa, da formação continuada. Alheit e 

Dausien (2006, p. 190) defendem: “[...]  sem biografia, não há aprendizagem; sem 

aprendizagem, não há biografia [...]”.

Podemos coroar  esse conceito  com a  reflexão  da  aluna-professora  Ana 

Luíza  (2008)4 sobre a repercussão do trabalho biográfico em sua vida pessoal  e 

profissional.

[...]  com essas discussões do grupo reflexivo eu tenho clareza de 
que  com  isso  eu  posso  fazer  uma  intervenção  mais  consciente. 
Olhar  realmente com o foco de professora-investigadora,  mesmo. 

4 As professoras da pesquisa são reconhecidas com o pseudônimo: Ana Beatriz, Ana Queiroz e Euci 
e as alunas-professora: Ana Luíza, Esther Rosas e Euci.
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Então,  eu  tenho  mais  esse  olhar  apurado  nas  experiências  dos 
meus alunos. Numa problemática de aprendizagem eu já tenho uma 
clareza  para  fazer  uma  intervenção  para  alcançá-lo.  Então,  meu 
compromisso [...] cresceu muito. Ganhou um novo foco e realmente 
eu posso auxiliar o meu aluno a continuar a caminhada dele, não 
com  muitos  entraves  como  eu  tive  na  minha  vida,  em  todo  o 
decorrer de minha vida (LUIZA, 2008).

Nesse  depoimento,  o  autobiográfico,  a  auto-referência  em  relação  ao 

processo  de  aprendizagem  é  a  atenção  consciente  para  o  estar  em  formação 

continuada.  A  aluna-professora percebe  que  pode  intervir  de  forma  “mais 

consciente” após o trabalho biográfico, visando à promoção da aprendizagem do 

aluno, auxiliando-o a “continuar a caminhada dele” mas, com uma ressalva: “não 

com muitos entraves” como a professora teve em todo o decorrer de sua vida. Essa 

afirmação  sugere  que  o  “pensamento  especulativo”  (RICOEUR,  2000)  sobre  a 

“problemática de aprendizagem” está presente como objeto de investigação para a 

sua formação continuada, no eu pessoal e profissional. 

Assim, com as “discussões do grupo reflexivo”, a professora teve a chance 

de elaborar seu “discurso poético” (RICOEUR, 2000), sua narrativa autobiográfica. 

Ao  refletir  sobre  si,  sobre  suas  ações,  com  o  “distanciamento, constitutivo  da 

instância crítica” (Id., ibid.), teve a oportunidade de ordenar “seu próprio espaço de 

sentido”  ao  reconhecer  a  “experiência  de  pertencimento”  (Id.,  ibid.)  revelada  na 

escrita de si, na narrativa autobiográfica. Para Ricoeur,

[...]  a  duplicação  da  referência  e  a  redescrição  da  realidade, 
submetida  às  variações  imaginativas  da  ficção,  aparecem  como 
figuras  específicas  de  distanciamento,  quando  essas  figuras  são 
refletidas e rearticuladas pelo discurso especulativo (RICOEUR, Ibid, 
p. 482).

Esse autor  esclarece-nos que o  movimento  do  pensamento  especulativo 

segue o enunciado da metáfora para chegar ao discurso poético. Segundo o autor, 

“[...]  o discurso poético, enquanto texto e obra, prefigura o distanciamento que o 

pensamento especulativo leva ao seu mais alto grau de reflexão” (Id., ibid., p. 482).  

Nesse sentido,  é  possível  estabelecer  uma relação entre  o  conteúdo do 
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texto do autor e minha compreensão de formação continuada e identidade narrativa. 

Se  a  “experiência  de  pertencimento”  é  o  que  movimenta  “o  pensamento 

especulativo”, então a formação continuada e a constituição da identidade docente 

são duas faces da mesma moeda. Dizendo de outro modo: é por meio da formação 

continuada em grupos-referência que a identidade se constitui, e é pela identidade 

que o “pensamento especulativo” segue o caminho da formação continuada. Assim, 

a  formação  continuada  é  uma  condição  sine  qua  non para  a  constituição  da 

identidade docente. Essa reflexão encontra um ponto de culminância nas idéias de 

Bruner (1997, p. 134), quando ele frisa que precisamos nos “distanciar, de alguma 

forma [do que sabemos para refletir sobre o nosso] conhecimento”. 

Pineau e Le Grand (2003, p. 25, grifo meu) afirmam que a hermenêutica da 

consciência  histórica de Ricoeur  possibilita  compreender  epistemologicamente os 

trajetos vitais por meio de narrativas:

[...]  Compreender  os trajetos vitais,  obriga  a trabalhar  ao mesmo 
tempo  o  mapa  e  o  território.  E  é  assim  que  esses  trajetos  se 
constroem  condicionados  evidentemente  pelas  ‘canalizações’ 
sociais,  mas também pelas configurações de terrenos,  dos genes 
biológicos, dos signos e comandos herdados a serem corrigidos. 
É ainda  a  hermenêutica  da consciência  histórica  de Ricoeur  que 
servirá  de  modelo  para  a  compreensão  epistemológica  de 
construção das histórias de vida. Este modelo busca dar conta da 
passagem  de uma experiência  temporal  humana experienciada a 
uma consciência e existência histórica, por intermédio da narrativa 
(PINEAU e LE GRAND, 2003, p. 25, grifo meu).

Os autores chamam a atenção para a forma como os trajetos de vida são 

condicionados  pelos  grupos  sociais  e  pelas  configurações  de  nossa  herança 

genética  do  grupo  familiar.  Desse  modo,  ao  analisarem  a  hermenêutica  da 

consciência  histórica  de  Paul  Ricoeur  apresentam  e  alertam  que  a  narrativa 

compreendida como uma construção histórica permite a quem se narra a passagem 

de uma experiência temporal para uma consciência e existência histórica. 

Nesse sentido,  na seção subseqüente irei  sistematizar  a metodologia da 

pesquisa-formação, a fim de explicitar como ocorreu a passagem da identificação de 

experiências-referências,  nas  histórias  de  vida  das  professoras  para  o 

reconhecimento de si ou consciência histórica das participantes da pesquisa. 
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2.4.2 Formação como processo de reculturação profissional

Ao analisar um conjunto de textos teóricos sobre o eixo temático formação 

continuada (NÓVOA,  2002;  SILVA e  ARAÚJO,  2005;  ESTRELA,  2003;  FILHO e 

ALVES, 2003; LINHARES, 2004; CEFALI,  2002; FREIRE, 1995, 1986; ALHEIT e 

DAUSIEN, 2006, PINEAU, 2004, 1988, dentre outros), foi-me possível perceber que 

a maioria dos autores realiza um levantamento histórico apresentando as diferentes 

concepções sobre formação continuada de professores, como também propostas de 

formação  continuada,  apontando  os  avanços  significativos  na  promoção  dessa 

formação junto aos professores e salientando que a reflexão crítica sobre o objeto 

da prática educativa é uma necessidade de primeira ordem.

 Desse modo, as concepções de formação continuada apontam diretrizes e 

encaminhamentos teóricos e metodológicos para a promoção dessa formação, no 

âmbito das agências formadoras e/ou na oferta da formação continuada em serviço, 

considerando o espaço-tempo escolar como locus privilegiado para a reflexão sobre 

o processo ensino-aprendizagem e sobre os problemas relacionados às interações 

que se estabelecem no âmbito escolar.

Nóvoa  (2002),  em  seu  livro  Formação  de  professores  e  trabalho 

pedagógico, aponta cinco teses5 para debate de práticas de formação contínua de 

professores. Aqui, quero destacar a segunda tese, que nos ajudará a refletir sobre 

as concepções dos autores citados adiante a respeito da temática em pauta. Para 

ele,  “a  formação  contínua  deve  valorizar  as  actividades  de  (auto)formação 

participada e de formação mútua, estimulando a emergência de uma nova cultura 

profissional no seio do professorado” (NÓVOA, 2002, p. 63).

Linhares, em suas reflexões sobre a formação continuada, aponta o avanço 

5 “Primeira tese – A formação contínua de professores deve alimentar-se de perspectivas inovadoras, 
que não utilizem preferencialmente ‘formações formais’, mas que procurem investir do ponto de vista 
educativo as situações escolares. [...] Terceira tese – A formação contínua deve alicerçar-se numa 
‘reflexão na prática e sobre a prática’, através de dinâmicas de investigação-acção e de investigação-
formação, valorizando os saberes de que os professores são portadores. Quarta tese – É necessário 
incentivar a participação de todos os professores na concepção, realização e avaliação de programas 
de formação contínua e consolidar redes de colaboração e espaços de partenariado que viabilizem 
uma  efectiva  cooperação  institucional.  Quinta  tese  –  A  formação  contínua  deve  capitalizar  as 
experiências inovadoras e as redes de trabalho que já existem no sistema escolar, investindo-as do 
ponto de vista da sua transformação qualitativa, em vez de instaurar dispositivos de controlo e de 
enquadramento” (NÓVOA, 2002, p. 63-65).
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da LDB nº 9394, nos artigos 61e 67 ao “enfatizar a formação dos profissionais da 

educação”,  e  no  artigo  87,  parágrafo  quarto,  ao  “reconhecer  o  processo  de 

qualificação em serviço”. A autora, em conjunto com os professores vinculados à 

Secretaria  Municipal  de  Educação  de  São  Luís,  participou  de  um  projeto  de 

formação continuada que tinha como objetivo desenvolver um processo de melhoria 

da escola. Desse modo, ela salienta que

[...]  os  movimentos  necessários  para  forjarmos  outras  formas  de 
conviver,  produzir,  pensar  e  compartilhar  a  vida,  mais 
solidariamente, não se encontram no além, sobrepostos ao nosso 
cotidiano de mulheres e homens, esperando apenas que pessoas 
sagazes e geniais  os ‘descubram’  para usá-los  e aplicá-los,  mas 
está  entre  nós,  como  relações  integrantes  de  nossas  vidas,  que 
cobram  sempre  outras  elaborações,  capazes  de  ressignificar 
práticas sociais de forma criadoramente ética [...] (LINHARES, 2004, 
p. 16).

Filho  e  Alves  (2003)  fazem  um  levantamento  histórico  da  ação 

governamental em relação à promoção da formação continuada e alegam que até o 

início dos anos 70, “não se tem notícia de uma ação sistematizada” em favor do 

“aperfeiçoamento dos profissionais que atuam no campo da educação”. Os autores 

salientam que é com a criação do Programa de Educação Continuada, em 1997, 

que o estado de São Paulo  estabelece parcerias  com universidades e  agências 

formadoras não-universitárias para “propiciar  ações de educação continuada”.  Ao 

analisarem o relatório final de estudos sobre a formação continuada de profissionais 

da educação, eles identificaram, como sugestão dos relatores, que

[...]  um  programa  de  capacitação  deve  contribuir  para  que  o 
professor,  o  diretor,  o  coordenador,  partindo  dos  principais 
problemas  que  emergem  de  uma  análise  crítica  de  sua  prática, 
encontrem formas de  superá-las,  à  luz  de teorias  científicas  que 
podem oferecer respaldo para isso [...] (FILHO e ALVES, 2003, p. 
292).
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Celani  (2002,  p.25)  apresenta  um programa de  formação continuada na 

área da língua inglesa. Nesse programa, a autora esclarece que o objetivo é a busca 

de  “um  padrão  interacional  em  que  professores  e  educadores-pesquisadores 

estejam  envolvidos  na  construção  de  explicações  e  de  compreensões  para  as 

possíveis contradições entre suas intenções e ações”. Desse modo, a autora diz que 

a compreensão de formação sinaliza para a 

[...]  necessidade  de  um processo  longo  e  continuado,  conjugado 
estreitamente com a prática de sala de aula, no qual a transmissão 
de conhecimento ocupa posição de menor destaque, privilegiando-
se  o  desenvolvimento  de  um  processo  reflexivo  que  fatalmente 
exigirá mudanças em representações, crenças e práticas [...]  (Id., 
ibid., p. 23). 

A autora salienta, ainda, que uma transformação da prática perpassa por 

um  processo  de  reculturação,  o  qual  compreende  “um  processo  reflexivo  que 

conduz  ao  desenvolvimento  de  novos  valores,  crenças  e  normas,  que  leva  à 

construção de novas concepções de ensino e de novas formas de profissionalismo 

[...]” (CELANI, 2002, p. 33). Nesse texto, a autora enfatiza que o grande desafio, na 

criação de condições para que o processo de transformação ocorra efetivamente, 

continua a existir. 

Ramalho  e  outros  salientam  que  a  prática  do  professor  profissional  é 

complexa e corresponde a 

uma atitude ‘construída – reconstruída’ na experiência, sob novas 
teorizações [...]  que levem à releitura, quando necessária,  do seu 
agir profissional, numa atitude crítica e sistematizada na busca de 
validar  no  coletivo  os  saberes  que  emergem  da  prática  [...] 
(RAMALHO, NUÑEZ e GAUTHIER, 2004, p. 116-117).

Silva  e  Araújo  (2005)  analisaram  a  formação  continuada  à  luz  do 

pensamento de Paulo Freire,  com o foco no conceito de reflexão,  que perpassa 
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grande parte das obras desse autor.  Nesse sentido, para os autores a formação 

continuada de professores “[...]  deve incentivar  a apropriação dos saberes pelos 

professores rumo à autonomia e levar a uma prática crítico-reflexiva, abrangendo a 

vida cotidiana da escola e os saberes derivados da experiência docente” (p.05). Os 

autores  destacam  o  caráter  permanente  de  desenvolvimento  profissional  e 

distingüem a formação inicial da formação continuada:

[...]  a  formação  inicial  e  continuada  é  concebida  de  forma 
interarticulada,  em  que  a  primeira  corresponde  ao  período  de 
aprendizado nas instituições formadoras e a segunda diz respeito à 
aprendizagem  dos  professores  que  estejam  no  exercício  da 
profissão, mediante ações dentro e fora das escolas [...] (SILVA e 
ARAÚJO, 2005, p. 05).

Freire  nos  convida  a  aprender  exercitando  nossa  “curiosidade 

epistemológica” por meio do “rigor científico”, que nos aproxima da explicação de 

nosso  objeto  de  especulação.  Essa  compreensão  de  aprendizagem  possibilita 

pensar a formação continuada do professor: 

[...] quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender 
tanto  mais  se  constrói  e  desenvolve  o  que  venho  chamando 
‘curiosidade  epistemológica’,  sem  a  qual  não  alcançamos  o 
conhecimento cabal do objeto (FREIRE, 1995, p. 27).

Quanto mais minha observação vai além de uma mera descrição ou 
opinião  sobre o objeto e chego a um estágio  em que começo a 
conhecer a razão de ser que explica o objeto, tanto mais eu sou 
rigoroso (Id., 1986, p. 104).

 [...]  O  rigor  científico  vem  de  um  esforço  para  superar  uma 
compreensão ingênua do mundo. A ciência sobrepõe o pensamento 
crítico  àquilo  que  observamos  na  realidade,  a  partir  do  senso 
comum (Id., ibid., p. 131).

Nos textos do autor, evidencia-se uma exortação para o ato de aprender 
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como  um processo  de  construção,  portanto  de  continuidade,  em função  de  um 

objeto identificado na realidade do aprendente que desperta a curiosidade e que por 

isso lhe solicita uma “mobilização” (CHARLOT, 2003), permitindo-lhe a “passagem” 

(VYGOTSKY,  2005;  RICOEUR,  2006)  da  primeira  percepção  do  objeto  que  se 

apresenta  no  plano  do  senso  comum,  para  a  percepção  e  compreensão  desse 

objeto  no  plano  –  no  nível  –  do  conhecimento  científico,  ou  da  “curiosidade 

epistemológica”, como prefere Freire.    

Estrela (2002, p. 58), por sua vez, esclarece que a formação continuada 

deve ser a “[...]  formação voluntária, em grupos de auto-formação, e centrada na 

vida escolar e nos seus problemas [...]”.

Ao apresentar os autores anteriormente citados e sua compreensão sobre 

formação  continuada,  intento  trazer  à  discussão  as  concepções  de  formação 

continuada a partir  da concepção de formação como “aprendizagem ao longo da 

vida”  (ALHEIT  e  DAUSIEN,  2006;  PINEAU,  2004).  Esses  autores  serão 

apresentados no item subseqüente deste trabalho, mas gostaria de pontuar uma 

reflexão pessoal sobre a formação continuada. 

Essas propostas e concepções de formação continuada dos autores acima 

aludidos possibilitaram-me refletir sobre minha própria formação, ao longo de minha 

trajetória pessoal e profissional. Lembro-me de que, quando ingressei no curso de 

especialização, fui convidada a identificar um objeto de investigação, mas não tinha 

a  clareza  que  tenho  hoje,  após  várias  re-escritas  de  minha  história  de  vida  e 

formação, de que o meu objeto de investigação, a prática educativa de professores, 

foi  gestado  muito  antes  de  tornar-me  professora,  na  minha  infância,  enquanto 

convivia com meus pais analfabetos funcionais, meus irmãos e meus colegas de 

escola  e de  feira,  que repetiam as  séries  escolares  e/ou  se  evadiam da escola 

precocemente,  engrossando  a  fileira  dos  desempregados  ou  trabalhadores  do 

mercado informal; sem falar naqueles que se tornaram indigentes. 
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SEÇÃO 3

UMA EXPERIÊNCIA FORMADORA: A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE 
DOCENTE DO GRUPO REFLEXIVO
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Nessa seção sistematizo a metodologia da pesquisa-formação. Tomo como 
referência para estruturar as narrativas autobiográficas, especialmente, os eixos de 
formação de Nóvoa (1988), as contribuições teóricas e metodológicas de Josso 
(2004) e Freire (2005) e a hermenêutica de Ricoeur (1994), que me ajudarão 
também na organização e análise dos momentos da escrita de si das professoras 
participantes da pesquisa. Em relação a constituição da identidade docente, além de 

Ricoeur tomo como referência as reflexões de Bauman (2005) e Giddens (2002), 
que conceituam identidade e auto-identidade, respectivamente.

3.1 Narrativa e identidade: a constituição de si mesmo

Ricoeur (1994, p. 85), ao construir sentido em torno do tempo e da narrativa, 

nos revela “[...] que o tempo torna-se tempo humano na medida em que é articulado 

de um modo narrativo, e que a narrativa atinge seu pleno significado quando se 

torna uma condição da existência temporal”. Desse modo, ao interpretar a Poética 

de Aristóteles, ele nos apresenta a teoria da mediação entre o tempo e a narrativa, 

que denominou de mimese I, mimese II, mimese III:
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[...]  É  construindo  a  relação  entre  os  três  modos  miméticos  que 
constituo  a  mediação  entre  tempo  e  narrativa.  É  essa  própria 
mediação que passa pelas três fases da mimese. [...] para resolver o 
problema da relação entre tempo e narrativa,  devo estabelecer  o 
papel  mediador  da  tessitura  da  intriga  entre  um  estágio  da 
experiência prática que a precede e um estágio que a sucede. [...] 
Proponho-me a desimplicá-los do ato da configuração textual e de 
mostrar o papel mediador desse tempo da tessitura da intriga entre 
os  aspectos  temporais  prefigurados  no  campo  prático  e  a 
refiguração  da  nossa  experiência  temporal  por  esse  tempo 
construído. Seguimos, pois, o destino de um tempo prefigurado em 
um tempo refigurado, pela mediação de um tempo configurado (Id., 
ibid., p. 87).

Segundo o autor, em  mimese  I, a imitação, ou a representação da ação, 

corresponde à pré-compreensão do que ocorre com o agir humano. Desse modo, o 

tempo  prefigurado  é  o  desdobramento  da  ação  narrativa,  o  ato  evocativo  da 

narração de si.  Em  mimese II,  é o ato de ler que acompanha a configuração da 

narrativa e atualiza sua capacidade de ser seguida. Seguir uma história é atualizá-la 

na leitura. O tempo configurado da narrativa diz respeito ao processo de reflexão 

sobre si  mesmo, possibilitado pela ação de se “re-narrar”,  que, por conseguinte, 

permite ao sujeito que se narra e se re-narra analisar criticamente suas ações, seu 

percurso  de  vida.  Em mimese  III,  a  narrativa  tem  seu  sentido  pleno  quando  é 

restituída ao tempo do agir humano, porque, diz o autor, “é bem no ouvinte ou no 

leitor que se conclui o percurso da mimese” (RICOEUR, 1994, p. 110). 

Aqui quero explicitar minha leitura do texto do autor para assim, adaptar ao 

contexto  deste  trabalho.  Mimese  II  marca  a  intersecção  entre  a  narrativa 

autobiográfica  e  o  eu  pessoal  e  profissional.  A  intersecção,  pois,  da  formação 

configurada pela narrativa do eu pessoal e profissional no qual a ação efetiva exibe 

sua temporalidade específica com a atualização do “si mesmo”. Para o autor,

[...]  O acontecimento completo é não apenas que alguém tome a 
palavra e dirija-se a um interlocutor, é também que ambicione levar 
à linguagem e partilhar  com outro uma nova  experiência.  É essa 
experiência que, por sua vez, tem o mundo como horizonte (Id., ibid, 
p. 119-120).

Desse modo, o tempo, refigurado em  mimese III,  é a atualização de si, a 
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construção  de  um  perfil  profissional  (ANA  BEATRIZ,  2005)  por  meio  do 

reconhecimento de si e do outro, na constituição identitária que permite perceber um 

mundo como horizonte em um movimento contínuo de escrita e reescrita de si em 

grupos-referência,  envolvendo  a  dimensão  “pessoal,  social,  profissional  e 

institucional”  (EUCI,  2008)  na  constituição  da  “identidade  pessoal”  (RICOEUR, 

2006), que ao ser “considerada em sua duração, pode ser definida como identidade 

narrativa [...]” (Id., 2006, p. 116).

Silva discute o currículo à luz da identidade social e do poder, ou melhor, 

das narrativas que compõem o currículo,  que autorizam ou desautorizam grupos 

sociais a exercerem o poder, mas também sugerindo uma reviravolta paradigmática 

para afirmar “identidades narrativas” contra-hegemônicas.

[...]  As  narrativas  contidas  no currículo  trazem embutidas  noções 
sobre quais grupos sociais podem representar a si e aos outros e 
quais  grupos  sociais  podem  apenas  ser  representados  ou  até 
mesmo serem totalmente excluídos de qualquer representação [...] 
(SILVA, 1996, p. 166).

[...] É através das narrativas, entre outros processos, que o poder 
age para fixar identidades dos grupos subalternos como ‘outro’. Mas 
é também através das narrativas que esses grupos podem afirmar 
identidades que sejam diferentes daquelas fixadas pelas narrativas 
hegemônicas [...] (Id., 1996, p. 176). 

Bauman,  em  seu  livro  Identidade, inicia  sua  reflexão  sobre  identidade 

fazendo  referência  à  sua  história  de  vida  e  destacando  um  momento  charneira 

(JOSSO, 2004) de sua vida, quando foi homenageado como doutor honoris causa. 

Na condição de estrangeiro na Grã-Bretanha, país que o acolheu, e de refugiado da 

Polônia,  país  onde nasceu,  ele  foi  convidado a escolher  o  hino nacional  de um 

desses países, e concluiu: “Bem, não me foi fácil encontrar a resposta” (BAUMAN, 

2005, p. 15). Nesse sentido, o autor explica que 

[...] a ‘identidade’ só nos é revelada como algo a ser inventado, e 
não descoberto; como alvo de um esforço, ‘um objetivo’; como uma 
coisa  que  ainda  se  precisa  construir  do  zero  ou  escolher  entre 
alternativas e então lutar por ela e protegê-la [...] (Id., ibid., 2005, p. 
21-22). 
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Em  seu  livro  Vida  Líquida,  o  autor  explica  que  “a  vida  líquida  é  uma 

sucessão de reinícios” e nos convida mais uma vez a refletir  sobre a identidade 

“como algo a ser inventado”, sugerindo, ainda, que “[...] uma forma mais adequada 

de narrar essa vida seja contar a história de sucessivos finais. [...]. (Id., 2007, p. 09). 

Aqui,  mais  uma  vez,  destaca-se  a  importância  da  “re-narração”  de  si  e  da 

“identidade  pessoal”,  refigurada  na   “identidade  narrativa”  (RICOEUR,  2006),  na 

atualização de si para “transformar a vida socioculturalmente programada numa obra 

inédita a construir, guiada por um aumento de lucidez [...]” (JOSSO, 2004, p. 59).

Giddens em  Modernidade e Identidade, apresenta-nos a discussão sobre 

identidade e auto-identidade. A primeira diz respeito à continuidade da construção 

de  “si  mesmo”  e  a  segunda  refere-se  à  reflexão,  à  interpretação  do  “si”  na 

continuidade identitária. O autor ressalta que

[...] ‘Ser’, para o indivíduo, é ter consciência ontológica. Que não é o 
mesmo que a consciência da auto-identidade, por mais intimamente 
que  as  duas  possam  estar  ligadas  na  experiência  de 
desenvolvimento da criança [...] (GIDDENS, 2002, p.50).
[...] A ‘identidade’ do eu [...] pressupõe uma consciência relativa. É 
aquilo  ‘de  que’  o  indivíduo  está  consciente  no  termo 
‘autoconsciência’. A auto-identidade, em outras palavras, não é algo 
simplesmente  apresentado,  como resultado  das  continuidades  do 
sistema  de  ação  do  indivíduo,  mas  algo  que  deve  ser  criado  e 
sustentado rotineiramente nas atividades reflexivas do sujeito. 
[...] A identidade ainda supõe a continuidade no tempo e no espaço: 
mas  a  auto-identidade  é  essa  continuidade  reflexivamente 
interpretada pelo agente (Id., ibid., p. 54).

Com essa compreensão de identidade e auto-identidade, é possível afirmar 

que  a  narrativa  autobiográfica,  no  processo  de  formação  continuada,  propicia  à 

professora  a  auto-identidade  por  meio  da  reflexão  sobre  “si  mesma”  em  um 

continuum, interpretando suas ações e construindo, assim, sua identidade narrativa. 

Essa diferenciação entre identidade como consciência ontológica, e auto-identidade, 

como a criação reflexiva de si mesma, é pertinente para minha pesquisa porque se 

trata de uma pesquisa-formação (JOSSO, 2004) com o foco na formação continuada 
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de professoras e em suas práticas educativas.  Freire,  também nos alerta para a 

importância da reflexão de si memo para atuar criticamente:

Os  homens  são  porque  estão  em  situação.  E  serão  tanto  mais 
quando não só pensem criticamente sobre sua forma de estar, mas 
criticamente atuem sobre a situação em que estão.

Esta  reflexão  sobre  a  situacionalidade  é  um  pensar  a  própria 
condição de exisitir (FREIRE, 2005, p.118). 

Foi com essa intenção de refletir sobre a “situacionalidade” das professoras, 

em relação à   formação e  à atuação docente,  a  que se  refere  Paulo  Freire  na 

epígrafe, que tomei como referência o quinto capítulo – Uma experiência formadora:  

a abordagem biográfica como metodologia de pesquia-formação – do livro de Josso 

(2004),  Experiência  de  Vida  e  Formação, para  esta  pesquisa-formação.  Para  a 

autora,  a  pesquisa-formação  caracteriza-se  pela  forma  como  os  sujeitos  são 

convidados a participar, porque  “cada etapa da pesquisa é uma experiência a ser 

elaborada para que quem nela estiver empenhado possa participar de uma reflexão 

teórica sobre a formação e os processos por meio dos quais ela se dá a conhecer” 

(JOSSO, 2004, p. 113). 

Do mesmo modo que a autora demonstrou a seu grupo seu interesse na 

construção de sentido dos conceitos de educação, educação de adultos, processo e 

conhecimento,  eu  apresentei  para  meu  grupo  o  interesse  em  ampliar  minha 

compreensão sobre os conceitos de educação, formação, professor e pesquisa. 

Ao questionar-me sobre as influências dos grupos-referência no percurso 

pessoal  e  profissional  das  professoras  que  têm  implicações  em  suas  práticas 

educativas,  concordo  com  Josso  (2004,  p.  115)  quando  afirma  que  é  “[...] 

indispensável  reconstituir  a  rede  de  acontecimentos  interiores  e  exteriores  que 

marcaram a minha existência de ser pensante e reflexivo [...] (JOSSO, 2004, p. 115). 

Nessa “rede de acontecimentos” narrados e socializados no grupo reflexivo é que os 

fios condutores da narrativa autobiográfica foram tecidos para a obtenção reveladora 

da constituição identitária docente das professoras pesquisadas.

Outra orientação teórico-metodológica importante para a pesquisa-formação 

está no livro de Paulo Freire (2005) Pedagogia do Oprimido, em especial o capítulo 
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que trata da Significação conscientizadora da investigação dos temas geradores: os  

vários momentos da investigação. A forma de estar com o grupo no processo da 

pesquisa de campo explicando “o porquê, o como e o para quê da investigação”, 

estabelecendo entre os integrantes do grupo “uma relação de sim-patia e confiança 

mútuas”,  pareceu-me  imprescindível  para  cada  etapa  e  operacionalização  do 

planejamento da pesquisa de campo. 

A carta da Associação Internacional de Histórias de Vida e Formação (2005) 

preconiza  que  um  dos  princípios  éticos  e  deontológicos  para  se  trabalhar  com 

histórias  de  vida  é  que  o  pesquisador  vivencie  a  experiência  formadora  de  ter 

realizado a escrita de si. É importante, ainda, que ele tenha domínio dos princípios e 

fundamentos teórico-metodológicos da narrativa autobiográfica. 

Nessa  pesquisa,  optei  por  trabalhar  com  as  narrativas  autobiográficas, 

objetivando conhecer as influências sociais na formação e na atuação profissional 

de professoras da Educação Básica. De acordo com Chené (1988, p. 90), “[...] se o 

formador torna possível que o autor da formação seja também autor de um discurso 

sobre a sua formação, este último terá acesso, pela sua palavra, ao sentido que dá à 

sua  formação  e,  mais  ainda,  a  si  próprio”. A  autora  reitera  minhas  percepções 

preliminares sobre a constituição de nossa identidade docente,  lembrando que o 

resgate  da  identidade  perpassa  pela  oportunidade  de  dizermos  como  nos 

constituímos,  para,  assim,  desvelarmos  nossa  identidade,  enquanto 

reafirmamos/reconhecemos os saberes da docência, a construção de sentido em 

cada atividade, a elaboração de conhecimentos e, sobretudo, ao ressignificarmos os 

momentos  vividos  como  professoras  em  qualquer  etapa  de  nossa  trajetória 

pessoal/profissional. 

 A clareza de que existem grupos sociais que forjam nosso ser, nosso sentir 

e  nosso  pensar  é  de  fundamental  importância  para  entendermos  as  práticas 

educativas dos professores.  Pimenta (1999, p.  19),  ao refletir  sobre a identidade 

profissional,  esclarece-nos  que  as  relações  dos  professores  “[...]  com  outros 

professores nas escolas, nos sindicatos e em outros agrupamentos” fazem parte do 

processo de construção de sua identidade. Numa outra ótica, Silva (1995, p. 37) ao 

referir-se sobre a identidade do professor, nos faz perceber que “[...] é importante 

também saber  até  que ponto o fenômeno (identidade negativa)”  pode se “trans-

formar”  por  meio  de  um  trabalho  de  pesquisa  e  reflexão  sobre  a  prática,  “em 
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atividades contestadoras e revolucionárias, voltadas à conquista de uma identidade 

alternativa”. 

Nesse sentido, é necessário identificarmos, como nos alerta Freire (1996) 

“as forças que obstaculizam a busca da assunção de si” e as “forças que trabalham 

em favor”, para, assim, empreendermos uma ação educativa que seja significativa e 

“trans-formadora” da realidade.  

Diante dessas orientações teóricas e metodológicas, participo da pesquisa 

como sujeito e como objeto, alternando esses papéis num movimento complexo e, 

ao  mesmo  tempo,  instigante.  Minha  participação  como  pesquisadora,  segundo 

Josso  (2004),  possibilita:  a) a  reciprocidade  e  uma  marca  de  confiança  numa 

pesquisa participativa; b) tornar minha sensibilidade mais apurada para pressentir as 

dinâmicas dos outros e questionar minhas articulações; c) a verbalização de uma 

reflexão sobre  meu próprio  percurso  de  vida,  facilitando a abordagem de certos 

assuntos considerados ‘pessoais’ e cuja narração se apresenta, para alguns, como 

uma situação de vulnerabilidade.

Vale ressaltar que as  professoras investigadas eram integrantes do grupo 

de pesquisa do eixo temático,  Formação de Professores no Estado de Roraima,  o 

qual eu estava coordenando até minha liberação para o doutorado em Educação, no 

ano  de  2004,  conforme  referi  anteriormente.  Desse  modo,  convidei-as  para 

participarem, como sujeitos, de minha pesquisa. 

3.2 Contextualização do universo da pesquisa

Cavalcante e Weigel (2002), ao discutirem a problemática da Educação na 

Amazônia, apresentam-nos uma análise substancial do crescimento econômico do 

estado em decorrência da “implantação de indústrias multinacionais e nacionais”, 

sobrepondo-se “à tradicional atividade industrial do Amazonas”, como, por exemplo, 

a  “da  produção  extrativa  (madeira,  borracha,  óleos,  fibras  e  outros  produtos  da 

floresta)”.  Em relação à promoção da educação na região amazônica, as autoras 

apontam significativos progressos ocorridos a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação  Nacional,  n.  9394/96,  e  da  implantação  do  Fundo  de  Manutenção  e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF 
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–,  no  ano  de  1998.  No  entanto,  nessa  análise,  as  autoras  salientam  que  os 

investimentos  nos  âmbitos  governamental  e  empresarial  não  correspondem 

satisfatoriamente à demanda social e educativa dos povos amazônicos porque

[...] não têm conseguido viabilizar uma elevação substancial do nível 
de  vida  das  parcelas  pobres  da  população  urbana,  não  têm 
possibilitado o desenvolvimento dos homens do interior,  nem têm 
conseguido conter os processos de depredação do ambiente e do 
patrimônio  natural  e  cultural  (CAVALCANTE e WEIGEL,  2002,  p. 
72).

Essa realidade é preocupante, porque sinaliza que as chances de o homem 

“ser  mais”,  realizando  sua  vocação  ontológica  (FREIRE,  1995)  por  meio  dos 

“processos de aprendizagem formais” (ALHEIT e DAUSIEN, 2006) são minimizadas. 

Desse modo, é possível inferir que também a promoção da formação continuada dos 

professores  necessitaria  de  maiores  investimentos  no  âmbito  das  políticas 

governamentais, a fim de atender e conservar a diversidade cultural dessa região, 

que é tão significativa quanto a sua diversidade natural.

Essa reflexão em torno da oferta da  Educação na Amazônia  ajudou-me a 

pensar sobre a promoção da educação e da formação continuada de professores no 

estado de Roraima.        
Com um contingente populacional de 395.725 (trezentos e noventa e cinco 

mil  e setecentos e vinte e cinco) habitantes (IBGE, 2007),  o estado de Roraima, 

além  de  ser  o  estado  brasileiro  com  maior  população  indígena,  possui  48% 

(quarenta e oito  por cento) de migrantes (VALE, 2005) de todo o país,  que são 

atraídos  pelos  concursos  públicos,  pelos  assentamentos  e  pela  prática  de 

exploração  dos  minerais.  Diferentemente  do  Amazonas,  Roraima  não  possui 

atividades econômicas expressivas voltadas para a indústria e a fabricação de bens 

de consumo. Nossa riqueza, em potencial, é o mosaico cultural que agrega pessoas 

de diferentes  partes  do  nosso país,  que chegam diariamente,  principalmente  na 

capital  Boa Vista,  com a  perspectiva  de  “sonhar  com dias  melhores”  (SANTOS, 

2006).  

Essa  mobilização  espaço-temporal  foi  empreendida  pelos  sujeitos  da 

pesquisa, inclusive há uma professora roraimense que migrou da zona rural para a 

zona urbana.Segundo Souza e Silva,
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[...]  Boa  Vista  é  o  único  centro  urbano  consolidado  do  estado. 
Concentra  cerca  de  65%  da  população  estadual  [...].  Concentra 
também boa parte da estrutura de serviços públicos e privados e as 
atividades  econômicas.  É  para  a  capital  que  converge  parte 
expressiva das expectativas de naturais e de migrantes; é o centro 
irradiador  administrativo,  político,  econômico  e  cultural.  Por  isso, 
Boa  Vista  explicita  uma  espécie  de  síntese  da  sociedade  e  da 
realidade  regional,  propiciada  pela  pluralidade  e  diversidade  de 
contatos, encontros e situações, fato que a torna fecunda do ponto 
de vista da pesquisa social e histórica [...] (SOUZA e SILVA, 2006, 
p. 20).

Nesse sentido, a criação e/ou consolidação de espaços-tempo em que os 

sujeitos com “histórias, sonhos e sofrimentos” revelem suas “trajetórias migrantes” 

(SANTOS, 2006) se faz necessária, visando à continuidade da construção de sua 

identidade.  Halbwachs  (2006,  p.  173),  ao  apresentar  a  importância  da  memória 

coletiva destaca que se faz necessária a criação de um “espaço jurídico” que seja 

um “[...] espaço permanente, pelo menos em certos limites de tempo, permitindo que 

a memória coletiva a cada instante, assim que percebe o espaço, nele encontre a 

lembrança dos direitos”.

A UFRR, criada em 1989, é também um “espaço  jurídico” ocupado pelos 

sujeitos da pesquisa para realizarem sua formação continuada e profisionalização 

docente. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, nos 

anos de 1991 a 1996

as  funções  docentes  no  Estado  de  Roraima  são  exclusivas  da 
UFRR.  No  setor  privado,  é  somente  a  partir  de  2001  que  se 
registram 11 funções docentes, chegando a 170 em 2004 [...] (INEP, 
2006, p. 55).  

Ainda em relação à promoção da formação docente, o Censo Escolar do 

Estado  referente  ao  ano  de  2006  registra  que:  do  total  de  5.467  (cinco  mil, 

quatrocentos e sessenta e sete) professores, 2.531 (dois mil, quinhentos e trinta e 

um) possuem formação em nível superior, 3.750 (três mil, setecentos e cinquenta) 

têm  formação  em  nível  médio  e  208  (duzentos  e  oito)  professores  têm  a 
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escolarização em nível de Ensino Fundamental (CENSO ESCOLAR, 2006)6. 

Esses dados,  portanto,  revelam a necessidade e a urgência de políticas 

públicas para a formação de professores mais eficazes para o estado de Roraima e 

toda a região amazônica.

3.3 Apresentando os sujeitos da pesquisa em uma análise bidimensional: suas 
semelhanças e suas diferenças 

Com a  intenção  de  demonstrar  um  panorama  da  prática  educativa  das 

professoras no estado, selecionei sujeitos da rede de ensino municipal e estadual. 

Conforme referi anteriormente, meu objetivo é  refletir sobre as influências 

que os grupos-referência, notadamente, o grupo familiar, o grupo escolar, o grupo 

comunitário,  o  grupo  religioso,  o  grupo  profissional  e  o  grupo  acadêmico 

exerceram/exercem  na  constituição  da  identidade  docente,  destacando  os 

momentos significativos da formação e da atuação das professoras. Segundo Weller 

(2007, p. 06), na análise bidimensional, “[...] podemos identificar trajetórias coletivas, 

analisando  o  que  há  de  comum nessas  trajetórias  coletivas  e  em  que  elas  se 

diferem”.

66 “O total exato de professor existente na escola é o valor da última coluna, pois as demais podem sofrer 
alterações pelo fato de um mesmo professor estar dando aula em mais de um nível de Ensino” (CENSO 
ESCOLAR, 2006).
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Figura 01: Perfil das professoras da pesquisa
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Para diferenciar a fase de formação em que as professoras estão – se 

inicial ou continuada –, fiz a seguinte distinção:  professoras – são as que já 

possuem formação em nível superior;  alunas-professoras – são as que estão 

em processo de formação inicial no ensino superior, no curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Roraima.

O  número  dos  sujeitos  totaliza  seis  professoras:  três alunas-

professoras e três professoras. A faixa etária das professoras varia entre 29 e 

47 anos. 

A professora Ana Beatriz e a aluna-professora Esther Rosas não são 

provenientes  da  zona  rural.  Todas  são  casadas:  16,67%  não  tem  filho  e 

83,34% possuem entre dois e três filhos. As professoras deram continuidade à 

sua formação continuada por meio dos processos de aprendizagem formal em 

cursos  de  especialização.  Em  relação  ao  tempo  de  atuação  docente  das 

mesmas, há uma variação entre 9 e 19 anos de experiência profissional.
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Quadro 1 – Grupos-referência e a trajetória pessoal e profissional

GRUPOS-
REFERÊNCIA Vivências e experiências Jocélia Ana Beatriz Ana Luiza Esther Rosas Euci Ana  Queiroz Total %

GRUPO ESCOLAR Sala multisseriada x x x 3 50

Sala seriada x X X 3 50

GRUPO FAMILIAR Pai x x 2 33,33

Mãe X 1 16,67

Ambos x X X 3 50

Nenhum x 1 16,67

GRUPO 
COMUNITÁRIO Espírito de companheirismo x X x X x x 6 100

GRUPO RELIGIOSO Valores eternos x X x X x x 6 100

GRUPO 
PROFISSIONAL Magistério x X x X x x 6 100

Educação Especial x x 2 33,33

Educação Infantil x X x X x x 6 100
Educação de Jovens e 
Adultos X X x 3 50

Ensino Fundamental X x x 3 50

Ensino Médio X x x 3 50

Formação de Professores X x x 3 50

GRUPO 
ACADÊMICO Curso de Pedagogia x x x 3 50

Curso superior (Outro) X x x 3 50

Grupo Reflexivo x X x x x x 6 100

         
         FONTE – Narrativas autobiográficas
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As professoras estudaram em escolas públicas, e  a aluna-professora Ana 

Luíza e as professoras Ana Queiroz e Euci estudaram em sala multiseriada. Todas 

receberam  influência  da  família  em  sua  inserção  escolar  e  no  processo  de 

escolarização.  A  influência  religiosa  também  se  fez  presente  na  vida  de  todas, 

conferindo-lhes  “valores  eternos”  (ANA  LUÍZA,  2005).  Todas  participaram  da 

comunidade onde desenvolveram o “espírito de companheirismo”. Em sua totalidade 

(100%),  elas  afirmam  ter-se  defrontado  com  experiências  desafiadoras  em  sua 

trajetória  profissional.  As  experiências  desafiadoras  são  as  experiências  para  as 

quais não obtivemos formação no âmbito dos processos de aprendizagem formal 

e/ou no não formal (ALHEIT e DAUSIEN, 2006), no contexto dos grupos-referência. 

Nas experiências desafiadoras, mobilizamos nossos referentes provenientes desses 

grupos-referência,  mas  precisamos  “buscar  novas  alternativas”  (ANA  BEATRIZ, 

2005); precisamos lançar um “olhar um pouco mais afastado” (EUCI, 2008) para o 

problema e fazermos “uma reflexão” (EUCI, 2008) visando atender as exigências 

impostas  pelo  problema  que  nos  afronta,  provoca  e  solicita  respostas  criativas, 

inovadoras e inclusivas; ou seja, “uma intervenção mais consciente” (ANA LUÍZA, 

2005). Esse entendimento sobre as experiências desafiadoras me remeteu ao que 

Vygotsky,  diz sobre o desenvolvimento da criança que aqui faço uma adaptação 

para as experiências desafiadoras enfrentadas pelas professoras da pesquisa. Para 

o autor, 

[...]  O  nível  do  desenvolvimento  da  [professora]  não  deve  ser 
avaliado por aquilo que ela aprendeu através da instrução, mas sim 
pelo  modo como ela  pensa  sobre assuntos  a  respeito  dos  quais 
nada lhe foi ensinado [...] (VYGOTSKY, 2005, p. 119).

Nesse  sentido,  as  experiências  desafiadoras  são  as  experiências  que 

mobilizam nosso pensamento e nossas ações “sobre assuntos a respeito dos quais 

nada” nos “foi ensinado”. Desse modo, é possível afirmar que essas experiências 

desafiadoras se aproximam da compreensão de Alheit e Dausien (op. cit.) sobre os 

processos de aprendizagem informal,  os quais não têm uma intenção clarificada 

sobre o objeto,  mas acompanham “incidentalmente a vida cotidiana”.  É possível, 

ainda,  depreender-se  que  as  experiências  desafiadoras  que  as  professoras 
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vivenciaram  em  suas  práticas  educativas  fizeram  delas  professoras  reflexivas 

porque  o  contexto  sócio-educativo  as  instigava,  as  provocava  insistente  e 

cotidianamente a buscar respostas para as situações-problema que as circundavam. 

Portanto,  as  experiências  desafiadoras  nos  formam,  nos  dão  uma  forma,  a  de 

professoras reflexivas (SCHÖN, 2000; ALARCÃO, 1996), por meio dos processos de 

reflexão  que  empreendemos  no  ato  educativo,  conforme  delinearei  no  item 3.4, 

referente à metodologia da pesquisa. 

As professoras Ana Queiroz e Euci tiveram experiência com a Educação de 

Pessoas com Necessidades Especiais e, dentre as alunas-professoras, Jocélia foi a 

única  que  teve  uma  aluna  com  deficiência  mental  inserida  em  sua  turma  de 

alfabetização. As  professoras e as alunas-professoras tiveram experiência com a 

educação infantil. Em relação à atuação profissional com a Educação de Jovens e 

Adultos,  as  professoras  Ana  Beatriz  e  Euci  e  a  aluna-professora  Esther  Rosas 

tiveram a  oportunidade  de  ensinar  a  esse  grupo  de  alunos  fora  da  faixa  etária 

escolar. As alunas-professoras atuavam em Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série e 

as professoras, além das primeiras séries, tiveram experiência com o ensino de 5ª a 

8ª séries, com o Ensino Médio e com a formação de professores.

3.4 Os encontros e os reencontros do grupo reflexivo: o reconhecimento de si 
mesmo e do outro na pesquisa-formação

Ao fazer uma analogia entre a prática educativa de professores e o que tem 

provocado o avanço tecnológico nas relações interpessoais, percebi que o avanço 

tecnológico tem contribuído para minimizar as fronteiras entre os povos, entre as 

culturas,  e  a  internet  é  um  exemplo  disso.  Nessa  rede  é  possível  o  sujeito 

comunicar-se  com  pessoas  do  outro  lado  do  mundo  em  frações  de  segundos, 

estabelecendo uma relação virtual que, de certa forma, ajuda-o a sair do isolamento, 

da  solidão.  Porém,  em  meu  percurso  profissional,  deparei-me  com  práticas 

educativas solitárias, o que sinaliza que a comunicação entre os pares, em situação 

presencial,  diferentemente  do  que  ocorre  com os usuários  da  internet,  tem sido 

pouco  explorada  como  potencial  de  crescimento  pessoal/profissional.  Sacristán 

defende que
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[...]  As  diferenças  intersubjetivas  em  qualidade  e  quantidade  da 
experiência  são  uma  condição,  nesse  sentido,  para  o 
enriquecimento  pessoal.  A  educação  não  pode  perder  essa 
possibilidade por maiores que sejam as promessas das tecnologias 
da comunicação (SACRISTÁN, 2005, p. 45).

Foi com o objetivo de enriquecer as experiências pessoais e profissionais 

das professoras da pesquisa que as atividades realizadas nos onze encontros do 

grupo  reflexivo  foram  planejadas,  redimensionadas  e  ressignificadas  a  cada 

encontro.  Vale  ressaltar  que  as  professoras  foram  convidadas  devido  ao  meu 

conhecimento  de  suas  práticas  educativas  bem-sucedidas  como  professoras 

reflexivas  (SCHÖN,  2000),  que  realizam os  processos  de  reflexão  e  encontram 

estratégias de formação continuada visando à melhoria da prática educativa e da 

profissionalização docente.

Alarcão,  distingue  os  conceitos  de  reflexão-na-ação e  sobre-a-ação, 

elaborados por Schön, da seguinte forma: 

[...]  se  reflectimos  no  decurso  da  própria  acção,  sem  a 
interrompermos, embora com breves instantes de distanciamento, e 
reformulamos o que estamos a fazer enquanto estamos a realizá-lo, 
tal como fazemos na interacção verbal em situação de conversação, 
estamos perante um fenómeno de reflexão na acção, entabulamos 
uma conversa  com a situação.  Se  reconstruímos mentalmente  a 
acção para  tentar  analisá-la  retrospectivamente,  então estamos a 
fazer uma reflexão sobre a acção. Exercemos naturalmente este tipo 
de  reflexão  quando  a  acção  assume  uma  forma  inesperada  ou 
quando, por qualquer motivo, a percepcionamos a uma luz diferente 
da habitual (ALARCÃO, 1996, p. 07-08).

A  reflexão-na-ação do  professor-pesquisador  ocorre  à  medida  que  ele 

percebe e elabora, em sua prática, estratégias de atuação que não estão contidas 

em nenhum manual pedagógico específico, mas que são construídas a partir do que 

ele  vive  e estuda.  É uma percepção que exige do professor  sensibilidade e um 

estado  de  vigilância  para  captar  o  contexto,  à  proporção  que  ele  apreende 

91



informações teóricas.

Entendo,  ainda,  que  a  reflexão-na-ação corresponde  à  organização  do 

pensamento do professor, a qual é forjada a partir das informações obtidas durante 

o processo de desenvolvimento das atividades com os alunos. A  reflexão-na-ação 

tem  como  teorias  subjacentes  não  somente  os  conhecimentos  adquiridos  na 

academia,  mas  também os  conhecimentos  tácitos,  as  crenças,  os  valores  e  as 

concepções sobre a prática educativa.  O emprego das teorias,  quer oriundas da 

academia  quer  não,  auxiliam  concomitantemente  na  realização  das  atividades 

planejadas para o trabalho pedagógico.

A  reflexão-sobre-a-ação ocorre  quando  o  professor,  ao  término de  suas 

atividades  de  sala  de  aula,  continua  refletindo  sobre  sua  prática,  sobre  os 

procedimentos  utilizados  em  cada  momento  da  aula  e  sobre  as  situações 

imprevisíveis,  que,  muitas  vezes,  mexem  com  seus  valores,  suas  crenças, 

causando-lhe  conflitos  e  perplexidades.  Essa  reflexão  lhe  propiciará  o 

redimensionamento  das  atividades  planejadas  visando  adequá-las  às 

especificidades da prática  pedagógica  que,  em muitas  ocasiões,  não podem ser 

previstas.

Alarcão acrescenta,  ainda,  que a  reflexão-na-ação e  a reflexão  sobre-a-

ação adquirem  um  valor  epistemológico  mais  significativo  quando  têm  como 

conseqüência  a  reflexão  sobre  a  reflexão-na-ação.  Segundo  a  autora,  esses 

processos de reflexão

[...]  têm um valor  epistémico e tê-lo-ão ainda mais se sobre eles 
exercermos  uma  outra  actividade  que  os  ultrapassa:  a  reflexão 
sobre  a  reflexão  na  acção,  processo  que  leva  o  profissional  a 
progredir no seu desenvolvimento e a construir a sua forma pessoal 
de  conhecer.  A  reflexão  sobre  a  reflexão  na  acção  ajuda  a 
determinar  as  nossas  acções  futuras,  a  compreender  futuros 
problemas ou a descobrir novas soluções (ALARCÃO, 1996, p.08).

Como é possível depreender, a reflexão sobre a reflexão-na-ação reconstrói 

crítica  e  sistematicamente  o  conhecimento  do  professor,  em  nível  conceitual, 
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analítico  e  epistemológico,  exigindo  seu  distanciamento  para  que  ele  melhor 

compreenda  as  relações  que  pôde  estabelecer  com  o  processo  ensino-

aprendizagem no espaço escolar, as características de sua ação e os processos 

vividos. 

Neste  estudo,  definirei  a  professora  reflexiva  como  a  profissional  que, 

consciente da importância e da função social de sua ação, não se satisfaz com os 

conhecimentos adquiridos em sua formação acadêmica, buscando sempre adquirir 

novos conhecimentos, através de formação continuada, para melhor compreender e 

atuar. A observação que essa profissional faz sobre o contexto de suas atividades 

educativas – o espaço educacional escolar – faz com que ela o perceba como um 

locus onde se pode promover mudança e estabelecer a relação entre o lido e o 

vivido.  Essas  ações  visam,  sobretudo,  à  transformação  das  práticas  que  não 

correspondam à  necessária  seriedade  que  o  trabalho  educativo  exige.  Segundo 

Zeichner  (1993,  p.  20),  “as acções dos professores  reflexivos  são projectadas e 

planejadas de acordo com os fins que têm em vista, o que lhes permite saberem 

quem são e quando agem”.

É no respeito ao aluno olhando-o como  invenção  (SACRISTÁN, 2005) e 

educando-o para a iniciativa e a solidariedade (STRIEDER, 2004) que a professora 

reflexiva  dá  sentido  a  sua  prática  educativa  empreendendo  esforços  para 

compreender  essa  ação  em  sua  totalidade  com  competência  e  sensibilidade 

solidária (ASSMANN e SUNG, 2003). 

Para Contreras a pesquisa realizada pelo profissional reflexivo é um modo 

de  pesquisa.  Embora  Schön  a  compare  com a  pesquisa  experimental,  há  uma 

diferença, porque a primeira se configura na transação de diálogo com a prática e o 

contexto  social  que  a  orienta.  Ela  tem  uma  característica  importante,  que  é  a 

intervenção à medida que a profissional procura compreender sua própria atuação 

num ambiente onde as regras pré-estabelecidas não se coadunam com a situação 

prática, a reflexão e atitudes valorativas que têm como princípio supremo a vida. 

Segundo o autor, na concepção de Schön a atuação desse profissional assemelha-

se  com  a  do  artista,  porque  precisa  desenvolver  qualidades  como  “[...]  a 

manifestação e a busca, a experimentação e a conquista, a obra em si e os valores 

que mediante ela se realizam e se tornam presentes [...]” (CONTRERAS, 2002, p. 

113).  
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Tardif,  diferentemente  de  Schön,  se  refere  ao  conhecimento  prático  dos 

professores como “saberes da docência”. Para ele, esses saberes são constituídos 

em diferentes espaços/tempos, que têm início no âmbito familiar, perpassam pela 

história de vida e pela trajetória escolar e acadêmica como também pelas relações 

profissionais que eles estabelecem no ambiente escolar. Tardif,  nos revela que o 

saber dos professores tem relação transacional com as habilidades e atitudes dos 

professores, quais sejam:

[...] gostar de trabalhar com jovens e crianças, ser capaz de seduzir 
a turma, dar provas de imaginação, partir da experiência dos alunos, 
ter uma personalidade atraente, desempenhar o seu papel de forma 
profissional sem deixar de ser autêntico, ser capaz de questionar a 
si mesmo [...] (TARDIF (2002, p. 60 e 61).

Com essa apresentação de minha compreensão sobre o professor reflexivo, 

passo agora à descrição dos encontros e reencontros do grupo reflexivo.

Primeiramente,  fiz  contato  por  telefone,  com  dez  professoras,  para 

participarem do grupo reflexivo.Todos elas correspondiam aos critérios elencados 

para a pesquisa-formação: atuação profissional docente e interesse por formação 

continuada.  Vale  ressaltar  que,  em decorrência  de  alguns  problemas  de  ordem 

pessoal, quatro professoras desistiram após o primeiro encontro.  

O  interesse  pela  formação  continuada  é  um  critério  relevante,  porque 

expressa a necessidade das professoras em compreender sua atuação docente, por 

meio da reflexão-sobre-a-ação, em um grupo reflexivo. Nóvoa ressalta a importância 

dos dispositivos de formação ao escrever: 

A  troca  de  experiências  e  a  partilha  de  saberes  consolidam 
espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado 
a  desempenhar,  simultaneamente,  o  papel  de  formador  e  de 
formando.  A  construção  de  dispositivos  de  (auto)formação 
assistida, através da diversificação das modalidades de apoio e de 
consultoria,  favorece  a  elaboração  de  projectos  pessoais  de 
formação (NÓVOA, 2002, p. 39).
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O  grupo  reflexivo,  como  dispositivo  de  formação,  constituído  com 

professoras que atuam em diferentes níveis de ensino, atende ao apelo de Tardif 

sobre  a  necessidade  de  reconhecermo-nos mutuamente  como  pessoas 

competentes, “pares iguais que podem aprender uns com os outros”. 

[...]  Seremos  reconhecidos  socialmente  como  sujeitos  do 
conhecimento e verdadeiros atores sociais quando começarmos a 
reconhecer-nos uns aos outros como pessoas competentes, pares 
iguais  que  podem  aprender  uns  com os  outros.  Diante  de  outro 
professor, seja ele do pré-escolar ou da universidade, nada tenho a 
mostrar ou a provar – mas posso aprender com ele como realizar 
melhor nosso ofício comum (TARDIF, 2002, p. 244).

Como  pistas  importantes  para  a  realização  da  pesquisa-formação,  a 

elaboração de alguns questionamentos se revelaram imprescindíveis:  Será que a 

constituição  de  grupos  reflexivos  nas  escolas  propiciaria  o  reconhecimento  dos 

participantes na construção de projetos em que todos sejam beneficiados? Como 

propiciar, no âmbito escolar, a melhoria das relações interpessoais entre alunos e 

professores? Quais os entraves que os professores encontram no desenvolvimento 

de  suas  atividades  quando  desejam  trabalhar  coletivamente?  Diante  da 

complexidade  da  prática  educativa,  os  grupos  reflexivos  podem  minimizar  as 

fronteiras  disciplinares?   Será  que  a  mediação  biográfica  e  a  mediação  da 

professora-pesquisadora  no  grupo  reflexivo  implicariam  o  autoconhecimento  dos 

professores e a ressignificação da profissão docente? Esses questionamentos têm 

me  acompanhado  em  meu  percurso  profissional  nas  diferentes  atividades 

pedagógicas que exerci ao longo de minha trajetória.

Para Bruner (1997, p. 139), “a linguagem da educação é a linguagem da 

criação de cultura”. Na formação de professores, quero explicitar a importância do 

grupo reflexivo como um dispositivo de formação continuada, portanto “criação de 

cultura”  da  reflexão-sobre-a-ação,  da  epistemologia  da  prática  educativa  e  da 

profissionalização docente, e como um “espaço jurídico” (HALBWACHS, 2006) para 

a promoção da pesquisa educacional. Do mesmo modo, Nóvoa afirma que 

[...] surge a necessidade de construir uma visão dos  professores 
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como  professores  reflexivos [...].  Os  professores  devem  possuir 
capacidades  de  autodesenvolvimento  reflexivo,  que  sirvam  de 
suporte ao conjunto de decisões que são chamados a tomar no dia-
a-dia,  no  interior  da  sala  de aula  e  no contexto  da organização 
escolar (NÓVOA, 2002, p. 37).

Com  o  grupo  reflexivo,  como  um  dispositivo  de  formação  inicial  e 

continuada, tive a intenção de convidar as professores a reconhecerem-se como 

capazes de se autodesenvolver e de estar em melhores condições de participar nas 

tomadas de decisão em “sala  de aula  e  no contexto  da organização escolar”.  A 

mediação biográfica,  estratégia  singular  desse  grupo,  é  o  vetor  da  produção  de 

conhecimento de si mesmo. Para Josso,

[...]  A  originalidade  da  metodologia  de  pesquisa-formação  em 
História  de vida  situa-se,  em primeiro  lugar,  em nossa constante 
preocupação  em  que  os  autores  dos  relatos  cheguem  a  uma 
produção  de  conhecimento  que  faça  sentido  para  eles,  que  se 
engajem, eles próprios, num projeto de conhecimento que os institua 
como sujeitos (JOSSO, 1988, p. 16).

Portanto, em consonância com a assertiva da autora acima referida, Barbier 

(1998, p. 169) defende que um “[...] projeto para o grupo consiste em criar condições 

para uma melhor compreensão de cada um e de todos, em vista de uma maior 

autonomia elucidada”.

No primeiro  encontro, fiz  a  apresentação  do  projeto  de  pesquisa  de 

campo, explicitando os objetivos, a metodologia e os critérios de escolha de cada 

uma  das  professoras.  Esclareci  que  o  projeto  seria  vinculado  à  Pró-Reitoria  de 

Pesquisa e Pós-Graduação e à Pró-Reitoria de Extensão, por meio da Coordenação 

de Formação Continuada, por entender que as professoras estariam vivenciando um 

processo de formação continuada.  Depois,  pedi  que cada uma se apresentasse, 

destacando a procedência, a formação universitária e o nível de atuação profissional 

docente. 

No segundo momento desse encontro,  apresentei  um conjunto de textos 

teórico-metodológicos  sobre  a  narrativa  autobiográfica  (JOSSO,  2004;  NÓVOA e 

FINGER,  1988;  PASSEGGI,  2001;  GABRIEL,  1999),  que  subsidiariam  nossos 
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encontros.  Vale  ressaltar  que  o  encaminhamento  desse  referencial  teórico  não 

ocorreu como uma camisa-de-força, sendo permitida a sugestão e a inclusão de 

outros textos pelas professoras para ampliar as reflexões em torno do processo de 

formação e  atuação  docente.  Após a  apresentação  da  metodologia  de  trabalho, 

procurei  saber  se  elas  tinham  uma  necessidade  específica  em  relação  a  sua 

formação.  Elas  mostraram  interesse  em  realizar  pós-graduação  stricto  sensu  e 

solicitaram orientação para elaborar seus respectivos projetos de pesquisa. Desse 

modo, compometi-me em incluir, no projeto de pesquisa de campo, essa orientação.

As professoras  preencheram então a  ficha  de  identificação,  denominada 

Perfil dos Sujeitos da Pesquisa (Anexo I), contendo nome, pseudônimo, estado civil, 

número de filhos, procedência, data de nascimento, idade, escola onde atuavam, 

tempo  de  atuação  docente,  curso  superior,  curso  de  pós-graduação,  outras 

experiências. Em seguida, fiz o convite formal às professoras (Anexo II), expedi um 

documento  às  diretoras  das escolas  onde  as  professoras  atuavam solicitando  a 

liberação delas para participarem dos encontros do grupo reflexivo (Anexo III). 

Ao término do encontro, combinei com as professoras o dia da semana, o 

horário e o local mais adequados para nossos encontros. Todas concordaram com o 

horário de 15h às 17 h, às quintas-feiras, durante os três meses programados para a 

realização da pesquisa de campo, a saber: de 17 de fevereiro a 29 de abril de 2005. 

Em relação ao local, foi cedida a sala de vídeo-escola e do Projeto de Educação de 

Jovens  e  Adultos  da  Zona  Rural,  na  universidade.  Priorizei  o  espaço-tempo  da 

universidade para a realização da pesquisa-formação porque tenho a compreensão 

de  que  esse  “espaço  jurídico”  é  um  espaço-tempo  social  importante  para  a 

promoção da formação continuada e por se configurar como espaço de produção de 

conhecimento reconhecido pela sociedade. De acordo com Halbwachs 

[...]  A  sociedade  não  estabelece  apenas  uma  relação  entre  a 
imagem de um lugar e sua descrição por escrito. Ela só vê o lugar a 
partir do momento em que ele já estiver ligado a uma pessoa, seja 
porque  esta  o  circundou  de  limites  e  fechaduras,  seja  porque 
normalmente ali reside, o explora ou o faça explorar por sua conta 
[...] (HALBWACHS, 2006, p. 173).

No segundo encontro, reapresentei o projeto contendo a incorporação da 
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solicitação das professoras referente à orientação teórico-metodológica em torno do 

projeto  de  pesquisa  e  expliquei  que  as  orientações  ocorreriam  ao  longo  dos 

encontros.  Em  seguida,  apliquei  a  técnica  de  associação  livre,  da  teoria  das 

representações  sociais,  com  a  evocação  das  seguintes  palavras:  formação, 

educação, professor, pesquisa. Apesar de a teoria não fazer parte dessa pesquisa-

formação, considerei de fundamental importância iniciar as atividades provocando 

uma reflexão sobre essas palavras, porque elas têm sido motivo de vigilância teórica 

em minha  tajetória  profissinal.  Partindo  da  visão  de  mundo  que  as  professoras 

tinham  construído  em  torno  dessas  palavras,  foi-me  possível  envolvê-las  nas 

discusões dos textos sobre a abordagem biográfica. Nesse encontro, discutimos o 

texto de Nóvoa (1988) A formação tem de passar por aqui: as histórias de vida no  

Projecto  Prosalus.  Destaquei  e  expliquei,  especialmente,  os “eixos  de  formação” 

porque serviriam de “guião” para a elaboração das narrativas autobiográficas das 

professoras. Segundo Nóvoa,

[...] O objetivo é orientar a elaboração do material biográfico tendo 
presente um dado vector de preocupações que ajude a organizar as 
nossas memórias e forneça um guião para a descrição do nosso 
percurso de vida. Não se pode evocar tudo. Tem que se fazer uma 
selecção: procuremos que ela seja o menos arbitrária possível [...] 
(NÓVOA, 1988, p. 122).

Nesse sentido, fiz a adaptação dos eixos de formação (NÓVOA, 1988) para 

essa  pesquisa,  possibilitando  às  professoras  a  organização  das  recordações-

referências de sua constituição identitária docente. São eles: 

A -  Estruturação e ciclos – envolvem a globalidade de um percurso de vida para 

tentar  captar  etapas,  momentos  formadores  e  rupturas,  fases  de  transição  que 

modificaram e estruturaram o saber e a atitude face à profissão.  

B - Mapas das relações – são as influências sociais recebidas que desempenharam 

um papel importante no desenvolvimento pessoal e profissional.  

C - Espaços e meios sociais – englobam os grupos de pertença que, ao longo da 

trajetória de vida, tornam-se referência, como a escola, a igreja, etc., considerando-

se  que  cada  pessoa  constrói-se  em  contextos  sociais  de  universos  simbólicos 
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ligados a organizações.

D -  Percurso escolar e educação não-formal – O percurso escolar imprime uma 

certa orientação à vida de cada um, em especial à dos professores, que vivenciam 

nos bancos escolares a aprendizagem informal da profissão docente.

E - Formação continuada e origem social – Nosso percurso escolar e profissional 

está ligado à nossa origem social.  A família tem grande importância para nosso 

percurso  profissional,  porque é  nesse espaço que são compartilhados sonhos e 

expectativas em relação à profissão.  

No quadro abaixo, apresento algumas perguntas-guia que serviram de fio 

condutor para a escrita da narrativa autobiográfica das professoras.

Quadro 2 - Trajetória de vida e percurso profissional

EIXOS DE INVESTIGAÇÃO PERGUNTA

Estruturação e ciclos: Etapas da 
formação

-  Quais  as  etapas,  os  momentos  formadores,  pontos  de  ruptura,  fases  de 
transição,  ciclos  que  modificaram  e  estruturaram  suas  relações  quanto  ao 
saber e sua atitude face à profissão?

Mapas das relações ou influências 
de pessoas

-  Quais  foram  as  pessoas  que  influenciaram  a  trajetória  de  sua  vida,  que 
desempenharam um papel  importante em seu desenvolvimento profissional? 
Essas pessoas  acompanharam todo o percurso  de sua vida ou  intervieram 
apenas num dado momento? 

Espaços e meios sociais: 
Influência do meio

- físico
- social

- De que modo o meio físico (rural e urbano) e social  (escolar, religioso etc.) 
desempenhou um papel formador em sua vida e na compreensão que você 
tem da realidade? 

Percurso escolar e educação não-
formal

-  De  que  forma  seu  percurso  escolar  se  articulou  com  outros  espaços 
educativos (família, grupos de jovens, experiências de vida etc.)? O que é que 
ficou da escola após vários anos de vida social e profissional? Quais foram os 
lugares que lhes proporcionaram a “educação” que não concede diplomas nem 
certificados?  Qual  a  relação  entre  a  educação  formal  que  recebeu,  e  a 
educação não-formal?

Formação continuada e origem 
social

-  Até  que  ponto  sua  origem  social  influenciou  seu  percurso  escolar  e 
profissional? Quais os momentos de seu percurso profissional que a fizeram 
perceber a necessidade de formação continuada? Quais foram as razões que 
a levaram a querer  ultrapassar um nível de formação de base e a querer  ir 
mais longe, sob o ponto de vista cultural e acadêmico?

A partir  desse encontro,  as  professoras  foram convidadas  a  iniciarem a 

escrita  de  suas  narrativas  autobiográficas  e  seus  relatos  de  experiências  bem-

sucedidos. Em Ricoeur, encontrei o esclarecimento de que a narrativa é uma “re-

construção”, uma atualização dos acontecimentos que foram solicitados para serem 

relatados: 
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[...] Uma vez que queremos marcar a diferença entre a ficção e a 
história, sempre invocamos a idéia de certa correspondência entre a 
narrativa e o que realmente aconteceu. Ao mesmo tempo, estamos 
bem  conscientes  de  que  essa  re-construção  é  uma  construção 
diferente  do  curso  dos  acontecimentos  relatados  [...] (RICOEUR 
(1997, p. 255).

A  estratégia  de  solicitar  os  dois  instrumentos  tinha  o  sentido  de 

complementação no processo de configuração da escrita de si das professoras e no 

compartilhamento  das  experiências-referências  que  tinham  implicações  em  sua 

prática educativa. Ricoeur, ao teorizar sobre a narratividade e a referência, explica 

que  as  reflexões  realizadas  pelo  sujeito  sobre  sua  experiência,  fazem chegar  à 

linguagem o mundo e sua temporalidade, porque “[...] o que é interpretado num texto 

é a proposta de um mundo que eu poderia habitar e no qual poderia projetar meus 

poderes mais próprios [...]” (RICOEUR, 1994, p. 119 e 123).

No terceiro encontro, discutimos um texto de minha autoria, intitulado Um 

olhar sobre a minha formação e atuação como professora-investigadora da prática  

educativa  na  escola  pública (GABRIEL,  1999). Nesse  texto,  desenvolvi   uma 

reflexão  sobre  minha  formação  e  minha  atuação  profissional  destacando  as 

motivações histórico-sociais para investir em minha profissionalização e na formação 

continuada. A aluna-professora Jocélia fez o seguinte comentário sobre o texto: “Eu 

me vejo nessa parte.” – e leu as características do professor-pesquisador. Depois 

acrescentou: “Mobilizo meus pares a todo momento –. ‘Ei! vamos ler tal texto; estou 

com  dúvidas.  A  escola  é  também  espaço  de  formação,  de  estudo,  para  os 

professores”.  A  professora  demonstrou  a  tomada  de  consciência  a  respeito  do 

espaço-tempo escolar para estudar, considerou a complexidade e as limitações da 

prática ao reconhecer os mecanismos de controle do sistema educacional no que diz 

respeito  à  atuação  docente,  e  acrescentou:  “Mas  parece  que  toda  escola  é 

organizada para que os professores não se reúnam porque o mais importante é 

estar  em  sala  de  aula  o  maior  tempo  possível  para  poder  receber  a  GID 

(Gratificação  de  Incentivo  à  Docência)”.  Em  seguida,  a  professora Ana  Beatriz 

completou:  “O  professor  não  percebe  que  ele  pode  ser  reflexivo”.  Nesses 

comentários  das  pofessoras,  percebe-se  a  identificação  com as  teorias  sobre  o 
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professor reflexivo/professor-pesquisador (SCHÖN, 1992; ZEICHNER, 1993; PÉREZ 

GÓMEZ,1992;  ALARCÃO,  1996;  ELLIOTT,  1998;  GERALDI,  FIORENTIN  e 

PEREIRA, 1998), que permearam as discussões sobre a formação de professores 

no cenário nacional, na década de 90 do século passado.

Os  autores  acima  citados  defendem  que  “os  professores  reflexivos”  se 

empenham  na  melhoria  da  prática  educativa  ao  exercitarem  os  processos  de 

reflexão. Desse modo, ao perceber que as professoras iniciavam o reconhecimento 

de  si  mesmas nesse  encontro,  pedi  permissão  para  fazer  a  videogravação  dos 

encontros seguintes. Elas concordaram e ficaram muito entusiasmadas. De acordo 

com Ricoeur,

As conquistas do reconhecimento-atestação de si não são perdidas, 
ainda  menos  abolidas  pela  passagem para  o  estágio  do 
reconhecimento mútuo. Direi em primeiro lugar que se trata ainda e 
sempre  de  identificação.  Ser  reconhecido,  se  isso  alguma  vez 
ocorre,  seria  para  cada pessoa  receber  a  garantia  plena  de sua 
identidade graças ao reconhecimento por outrem de seu império de 
capacidades (RICOEUR, 2006, p. 262, grifo meu).

No quarto encontro, realizei a orientação e o acompanhamento da primeira 

versão das narrativas e dos relatos de experiência. Ricoeur (1994, p. 105-106, grifo 

meu), ao analisar o processo de configuração da intriga, esclarece que,

Primeiro,  o  arranjo  configurante  transforma  a  sucessão  de 
acontecimentos numa totalidade significante, que é o correlato do 
ato de reunir os acontecimentos, e faz com que a história se deixe 
seguir.  Graças  a  esse  ato  reflexivo,  a  intriga  inteira  pode  ser 
traduzida num ‘pensamento’, que é justamente seu ‘assunto’ ou seu 
‘tema’. [...]
Em segundo  lugar,  a  configuração  da  intriga  impõe  à  seqüência 
indefinida dos incidentes ‘o sentido do ponto final’ [...] como aquele 
do qual  a história  pode ser  vista como uma totalidade.  Podemos 
agora acrescentar que é no ato de re-narrar, mais que no de narrar,  
que essa função estrutural do encerramento pode ser discernida. A 
partir do momento em que uma história é bem conhecida [...] seguir 
a história é menos encerrar as surpresas ou as descobertas como 
um todo do que apreender os próprios episódios bem conhecidos 
como conduzindo a este fim. Uma nova qualidade do tempo emerge 
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dessa compreensão.  
Finalmente,  a  retomada  da  história  narrada,  governada  como 
totalidade  pelo  seu  modo  de  acabar,  constitui  uma  alternativa  à 
representação do tempo como se escoando do passado em direção 
ao futuro [...] (RICOEUR, 1994, p. 105-106, grifo meu).

Ao  considerar  a  experiência  formadora  da  escrita  de  minha  narrativa 

autobiográfica, evitei  mergulhar profundamente no relato de vida das professoras 

porque,  em sua  maioria,  elas  são migrantes  e  certamente  precisariam do apoio 

moral e da ajuda dos membros de seus grupos de pertença, principalmente o grupo 

familiar, para melhor compreenderem suas percepções, confusões e perplexidades 

diante  dos  conflitos  suscitados  no  ato  da  escrita  narrativa.  Procurei  focalizar  o 

processo de escolarização e o de atuação pedagógica, para extrair as influências 

recebidas na  constituição da identidade docente,  permitindo-lhes,  assim,  realizar 

uma análise crítica de sua formação e de sua prática educativa. Ricoeur nos faz 

refletir sobre o papel do tempo como mediador do passado e do presente de nossa 

identidade: 

[...]  O tempo é,  ao mesmo tempo, o que passa e o que dura.  A 
criação  de  um  todo  temporal  é  precisamente  o  meio  poético  de 
mediação entre o tempo como passagem e o tempo como duração. 
O que tentamos pôr em evidência é a identidade temporal do que 
dura no meio do que passa (RICOEUR, 2006, p. 262, p. 119).

Nessa  compreensão,  posso  dizer  que  as  professoras  exercitaram  a  re-

narração de si ao serem orientadas para me entregar a segunda versão da narrativa 

no último dia dos nossos encontros. 

É  importante  destacar  que,  ao  solicitar  a  elaboração  dos  relatos  de 

experiências  bem  sucedidas,  quis  oportunizar  às  professoras  rememorarem,  de 

modo “poético”, o tempo em sua duração e em sua passagem. Nesse sentido, sugeri 

que elas lessem artigos que abordam esse tipo de experiência, inclusive o artigo de 

minha autoria intitulado  Relato de experiência: uma tentativa de articular ensino e 

pesquisa  na  escola  pública  (GABRIEL,  1999)  e,  ao  escreverem  seus  relatos, 

procurassem fundamentá-los teoricamente com base em autores pertinentes à sua 
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área de atuação educativa. Ao relacionarem suas experiências com as teorias que 

nortearam/norteiam seu fazer  pedagógico,  elas  teriam a  chance de formular,  de 

sistematizar  sua  compreensão  de  educação,  de  formação,  de  professor  e  de 

pesquisa.  Nessa  atividade,  meu  interesse  consistiu,  ainda,  em  verificar  se  a 

professora  procurava  redimensionar  as  atividades  pedagógicas  em  prol  da 

aprendizagem dos alunos. Para mim, essa postura profissional indica que, a cada 

passo dado no exercício da docência,  a compreensão de educação e da função 

social do professor repercute na re-invenção de si e na ressignificação da profissão.

Solicitei às professoras que me entregassem a primeira versão escrita dos 

dois instrumentos antes das apresentações orais. Josso (2004, p. 61) ressalta que, 

para o sujeito ser produtor desse distanciamento, precisa ser confrontado “com o 

olhar de outrem, jogando com os efeitos de contraste que essa confrontação gera”. 

Nesse  sentido,  ao  recebê-los, fiz  uma  leitura  atenta  e  os  devolvi  para  elas 

complementarem as  informações.  Desse  modo,  elas  tinham até  o  último  dia  de 

nosso  encontro  para  entregar-me  as  narrativas  e  os  relatos  de  experiência 

reelaborados. 

Para transcender a fase de evocação, a fase prefigurativa, foi importante 

permitir  às professoras re-narrarem-se,  ascendendo para a mimese de formação 

configurativa, momento de refletir sobre a formação e a atuação educativa, para, 

enfim, atingir a atualização de si mesma, a refiguração da formação continuada. Na 

seção 5, tratarei mais detalhadamente desses conceitos emergentes da pesquisa, 

ao discutir o que denominei de mimese de formação continuada.

Os encontros  5  e  6  foram  dedicados  à socialização  dos  relatos  de 

experiência. As professoras relataram o processo de elaboração das narrativas e 

das experiências bem-sucedidas. Nesse encontro,  estabelci  que só os relatos de 

experiência seriam apresentados. 

As professoras iniciaram a socialização dos relatos de experiências bem- 

sucedidas testemunhando a tomada de consciência de suas ações educativas  e 

expressando com admiração suas descobertas – “Puxa vida fiz isso? Nem acredito!” 

– as dificuldades na escrita e na sistematização das experiências – “Temos muitas 

experiências que deram certo.  A dificuldade é colocar  no papel”  –  e  também, o 

reconhecimento  de  si  mesmas –  “Quando  comecei  a  escrever  só  saía  besteira; 

depois, continuando, percebi quanta coisa legal a gente faz e nunca valoriza, temos 
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a  mania  de  negar”.  Esses  testemunhos  reafirmam  o  que  Josso  (2004,  p.  119) 

esclarece sobre a escritura da narrativa. Para a autora, o distanciamento da pessoa 

em  relação  a  si  mesma  provoca  “um  processo  de  objetivação”  pela  atenção 

dispensada ao que “constitui sua subjetividade”. Ainda nesse sentido, Ricoeur (2006, 

p.  119)  esclarece que “[...]  a  identidade é a resposta dada à questão:  contar  ‘o 

quê’?”.

No  momento  da  socialização,  ao  escolher,  para  ser  apresentado  em 

primeiro lugar, o relato de experiência bem-sucedida, intentei  provocar a reflexão 

sobre a prática educativa e a discussão, situando as professoras em um espaço-

tempo marcante de suas vidas profissionais para, assim, elas terem acesso ao seu 

processo de constituição identitária docente. Ao tomarem consciência do potencial 

criativo  e  inovador  de  suas  práticas  educativas,  elas  estariam  em  melhores 

condições de continuar a escrita de si,  nas narrativas, identificando personagens, 

cenários,  motivações,  crenças,  valores,  teorias e  os  grupos  sociais  que 

estiveram/estão  dialeticamente  forjando  a  profissional  da  “educação  de  hoje” 

(GRUPO REFLEXIVO, 2005). Em Ricoeur (ibid., p. 261), encontro a afirmação de 

que  o  percurso  da  identidade  começa  pela  identificação  de  uma  ação  e  o 

reconhecimento  da  importância  dessa  ação  para  o  outro,  para  a  ruptura  das 

representações do mundo, enfim para a transformação de si mesmo:

[...] Falarei antes em um percurso da identidade, começando com a 
identificação do ‘alguma coisa’ em geral, reconhecido como outro de 
todos  os  outros,  passando  pela  identificação  de  ‘alguém’,  por 
ocasião da ruptura com a concepção do mundo como representação 
[...] (RICOEUR, ibid., p. 261)

A orientação às professoras para a identificação de “alguma coisa”  deu-se 

com  a  sugestão  de  anotação  dos  pontos  revelados  como  importantes,  para 

discutirmos ao final da apresentação. 

No sétimo encontro, iniciei as orientações do projeto de pesquisa. Levei 

para o encontro, um conjunto de livros, como sugestões teóricas e metodológicas 

(BOGDAN e BIKLEN, 1994; VASCONCELOS, 2000; REGO, 2003; JOSSO, 2004; 

FREIRE, 2005; VYGOTSKY, 2005) e apresentei o conteúdo de cada obra indicada. 
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No  segundo  momento,  ao  identificar  o  interesse  de  cada  professora,  este 

relacionado à sua área de atuação pedagógica, relacionei as fases de um projeto de 

pesquisa exemplificando com seus relatos de experiência. Segundo Thompson, 

O projeto em grupo possui algumas características peculiares. Em 
vez da atmosfera de competição comum na educação, ele requer 
um espírito de cooperação intelectual. A leitura solitária, os exames 
e  as  aulas  expositivas  cedem  lugar  à  pesquisa  histórica  em 
colaboração. A investigação em conjunto também leva professores 
e estudantes a um relacionamento mais íntimo, menos hierárquico, 
criando  muito  mais  oportunidades  de  um  contato  informal  entre 
eles.  Sua  dependência  passa  a  ser  recíproca.  [...]  Cria-se  uma 
situação  muito  mais  igualitária.  [...]  Ao  mesmo  tempo,  porém 
paradoxalmente,  ao  resolver  –  ou  pelo  menos  interromper  -  o 
conflito  entre pesquisa e ensino,  isso possibilita  que o professor 
seja um profissional melhor. O projeto em grupo é ao mesmo tempo 
pesquisa e ensino, inextricavelmente mesclados, em conseqüência 
do  que  ambos  acabam  sendo  feitos  com  mais  eficiência 
(THOMPSON, 1992, p. 31).

Nos encontros 8, 9 e 10, ocorreram as socializações das narrativas. Utilizei 

como estratégia o sorteio dos nomes das professoras, sendo cuidadosa e evitando 

qualquer tipo de constrangimento. Essa atitude pareceu confortável às professoras, 

favorecendo,  assim,  a  socialização  de  suas  narrativas.  Outra  estratégia  que 

favoreceu  a  socialização,  principalmente  nos  momentos  em  que  as  narrativas 

suscitaram  fortes  emoções,  foi  minha  intervenção  com  algumas  experiências 

pessoais/profissionais,  em  diferentes  espaços-tempos,  concernentes  aos 

testemunhos das professoras. Essa socialização foi  propiciando às professoras o 

equilíbrio  emocional  e  a  focalização  no  objetivo  da  pesquisa-formação,  evitando 

assim, o desvio terapêutico e a sedução psicologizante na intervenção formativa. 

Vale ressaltar que, do mesmo modo que a sociliazação provocou fortes 

emoções, as discussões autobiográficas provocaram o reconhecimento das mútuas 

influências presentes na trajetória pessoal e profissional de todas nós. A escrita e as 

reflexões realizadas sobre os textos narrativos reelaborados possibilitaram-nos fazer 

o que Dewey chama de “inferência”: 
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Esse processo de se chegar a uma idéia do que está ausente na 
base do que está presente é inferência. O que está presente leva ou 
conduz o espírito  à idéia  de alguma outra  coisa  e,  por  último,  à 
aceitação dessa outra coisa. 
Toda inferência, justamente, por ultrapassar os fatos incontestáveis 
e conhecidos, fornecidos seja pela observação, seja pela lembrança 
de conhecimento anterior, contém em si um salto do conhecido para 
o desconhecido; um salto além do que é dado e já estabelecido. 
 A reflexão não nasce simplesmente da situação, mas remonta a 
esta. Sua finalidade e resultado são decididos pela situação de que 
surgiu. 
 A função do pensamento reflexivo é, por conseguinte, transformar 
uma situação de obscuridade,  dúvida,  conflito,  distúrbio de algum 
gênero, numa situação clara, coerente, assentada, harmoniosa. 
Em  suma,  o  verdadeiro  pensar  termina  por  uma  apreciação  de 
novos valores (DEWEY, 1979, p. 100-106).

No encontro  11, as  professoras  me  entregaram  a  versão  final  das 

narrativas  e  dos  relatos  de  experiência,  assinaram a  Carta  Cessão  (Anexo  IV), 

autorizando a utilização total ou parcial de suas narrativas autobiográficas e seus 

relatos  de  experiência  para  efeitos  de  apresentação  em  congressos  e/ou 

publicações e receberam certificação expedido pela Pró-Reitoria de Extensão e Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação pela participação na pesquisa-formação da 

formação continuada.

Como  esse  encontro  foi  o  último  dessa  primeira  etapa  da  pesquisa-

formação, deixei para reflexão do grupo duas questões: A narrativa autobiográfica 

ajudou/dificultou no exercício da profissão docente? Escrever as histórias de vida 

profissional  ajudou/dificultou  na  compreensão  de  nossa  profissão?  O  grupo 

respondeu analisando criticamente as repercussões do trabalho biográfico, após três 

meses. Considero que foi importante esse espaço de tempo para o amadurecimento 

das  descobertas  “de  si”,  e  a  reflexão  sobre  o  que  fazer  com a  vida  refigurada 

(PASSEGGI,  2008).  As  reflexões  das  professoras  sobre  a  pesquisa-formação  é 

objeto de análise da seção 5 deste trabalho. 

Os encontros foram filmados, compreendendo três fitas videogravadas. O 

registro, a partir do quarto encontro se configurou como uma estratégia que permitiu 

maior aproximação da pesquisadora com as professoras, considerando-se que os 

papéis  de  ambas  as  partes,  na  pesquisa-formação,  estavam  bem  definidos  e 

106



clarificados.

Vale ressaltar que as orientações aos projetos de pesquisa continuaram via 

endereço eletrônico, devido ao meu retorno à Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, para continuidade do doutorado.

Quadro 3 - Cronograma dos encontros do grupo reflexivo

DATA/DIA ATIVIDADES

Encontro 1 – 17/02/2005

- Apresentação dos objetivos, da metodologia e do grupo reflexivo: Situando as 
professoras na pesquisa-formação;
- Diagnóstico de uma necessidade;
- Preenchimento da ficha de identificação;
- Expedição de documento solicitando a liberação das professoras para participarem da 
pesquisa-formação

Encontro 2 -24/02/2005

- Reapresentação do projeto de pesquisa;
- Aplicação da técnica de associação livre da teoria das representações sociais;
- Estudo do texto: A formação tem de passar por aqui: as histórias de vida no Projeto 
Prosalus (NÓVOA, 1988)

Encontro 3 -03/03/2005 - Estudo do texto: Um olhar sobre a minha formação e atuação como professora-
investigadora da prática educativa na escola pública (GABRIEL, 1999);

Encontro 4 – 11/03/2005 - Orientação e acompanhamento da primeira versão das narrativas e dos relatos de 
experiência

Encontro 5 -18/03/2005 - Socialização dos relatos de experiências 

Encontro 6 – 29/03/2005 - Socialização dos relatos de experiências

Encontro 7 – 01/04/2005 - Orientação do projeto de pesquisa 

Encontro 8 – 08/04/2005 - Socialização das narrativas 

Encontro 9 – 15/04/2005 - Socialização das narrativas 

Encontro 10 – 22/04/2005 - Socialização das narrativas

Encontro 11 – 29/04/2005 - Encerramento e entrega dos certificados

3.5 Seqüência da construção das fontes autobiográficas

A construção das fontes biográficas realizou-se em três etapas, no espaço 

de  03(três)  anos.  Conforme  me  referi  no  item  anterior,  na  primeira  etapa  as 

professoras elaboraram, individualmente, as narrativas autobiográficas e os relatos 

de experiências bem-sucedidas. Esse trabalho ocorreu em 11(onze) encontros, os 

quais tiveram a duração de três meses (fevereiro, março e abril de 2005), conforme 
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se pode observar no Quadro 3.

Na segunda etapa do levantamento das fontes biográficas, as professoras 

analisaram por escrito, e em grupo, a repercussão do trabalho biográfico, após três 

meses de sua realização, em julho de 2005. No último encontro, sugeri para reflexão 

do grupo, duas questões: ”A narrativa autobiográfica ajudou/dificultou o exercício da 

profissão docente?”  e “Escrever  a história de vida profissional  ajudou/dificultou a 

compreensão de nossa profissão?” Essas reflexões foram apresentadas sob a forma 

de uma análise  do grupo reflexivo  e uma análise  individual  da  aluna-professora 

Jocélia. 

Na  terceira  etapa,  as  professoras  foram  convidadas,  individualmente,  a 

refletir  sobre  a  repercussão  do  trabalho  biográfico  em  sua  vida  pessoal  e 

profissional. Essa última etapa ocorreu em junho de 2008, ou seja, três anos depois 

da primeira experiência com a “escrita de si” no grupo reflexivo. Meu interesse era 

saber se a experiência formadora no grupo reflexivo tinha possibilitado aos membros 

do grupo a tomada de consciência e  a assunção do desenvolvimento pessoal  e 

profissional e, assim, saber em quais dimensões da vida das professoras o grupo 

reflexivo propiciara a atualização de si mesmas, sendo referência para as situações-

problema da prática educativa.

A reflexão que lhes solicitei,  apresentou-se sob a forma de depoimentos 

individuais, os quais foram obtidos por meio de videogravação, no dia  14/06/2008, 

em horário marcado de acordo com a disponibilidade das professoras. Eles foram 

videogravados em uma sala de estudo particular, sem minha presença. Considerei 

importante ausentar-me no momento da videogravação para permitir às professoras 

mais liberdade de expressão, principalmente em relação às críticas sobre o trabalho 

biográfico. Vale ressaltar que a professora Euci, devido a sua reinserção profissional 

temporária em seu estado de origem, Rio Grande do Sul, enviou o depoimento via 

endereço eletrônico.

Considerei,  ainda,  para  essa  etapa,  o  interesse  das  professoras  pela 

formação  continuada,  a  qual  corresponde  a  um  dos  critérios  que  elegi  para  a 

participação na pesquisa, conforme referi na discussão que antecede a descrição 

dos encontros da pesquisa-formação. 

Desse modo, as fontes biográficas construídas durante a pesquisa estão 

assim constituídas:
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a) 06 (seis) narrativas autobiográficas;

b) 06 (seis) relatos de experiências bem-sucedidas;

c) 01 (uma) análise do grupo reflexivo sobre o trabalho biográfico;

d) 01  (uma)  análise  individual  (da  aluna-professora  Jocélia)  sobre  o 

trabalho biográfico;

e) 06  (seis)  depoimentos  sobre  a  repercussão  das  “escritas  de  si” 

videogravados (o  depoimento da  aluna-professora Jocélia  também foi 

elaborado por escrito). 

3.6  A  organização  dos  instrumentos  para  análise  e  tratamento  dos  dados 
biográficos

Adoto a hermenêutica de Ricoeur (1994, 1997, 2002, 2006) como teoria de 

base  para  interpretar  o  processo  de  formação  das  professoras  e  sua  atuação 

profissional. No trabalho biográfico realizado com suas narrativas autobiográficas e 

seus relatos de experiências bem-sucedidas, foi-me de fundamental importância ter 

a clareza quanto ao fato de que 

[...]  a  tarefa  da  hermenêutica  [é]  reconstruir  o  conjunto  das 
operações pelas quais uma obra eleva-se do fundo opaco do viver, 
do agir e do sofrer, para ser dada, por um ator, a um leitor que a 
recebe  e  assim  muda  seu  agir.  [...]  Uma  hermenêutica,  em 
compensação,  preocupa-se  em  reconstruir  o  arco  inteiro  das 
operações pelas quais a experiência prática se dá obras, autores e 
leitores [...] (RICOEUR, 1994, p. 86).

Atenta à advertência deste autor de que “[...]  não podemos substituir uns 

aos outros em nossa qualidade absolutamente singular [...]”  (RICOEUR, 2002, p. 

42), extraí do corpus da pesquisa os eixos temáticos que nortearam a compreensão 

e interpretação dos dados. São eles:

• Grupo-referência 

A prefiguração e a refiguração da constituição identitária docente 
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• Grupo reflexivo 

A configuração da formação continuada das professoras

No  primeiro  eixo  temático,  grupo-referência,  analisei  a  constituição  da 

identidade docente à luz dos grupos-referência que fizeram/fazem parte da história 

de vida das professoras, como o grupo reflexivo. Assim, me foi possível identificar os 

diferentes grupos que permearam essa constituição nos diferentes espaços-tempos 

e dimensões da formação profissional das professoras. Halbwachs lembra que a 

memória  coletiva  acontece  em  um  contexto  espacial  e  é  nesse  espaço  que  o 

pensamento tem de se fixar para que as categorias de lembranças reapareçam: 

[...]  não  há memória  coletiva  que  não aconteça  em um contexto 
espacial.  Ora,  o  espaço  é  uma  realidade  que  dura:  nossas 
impressões se sucedem umas às outras, nada permanece em nosso 
espírito  e  não  compreenderíamos  que  seja  possível  retomar  o 
passado se ele não estivesse conservado no ambiente material que 
nos  circunda.  É  ao  espaço,  ao  nosso  espaço  –  o  espaço  que 
ocupamos, por onde passamos muitas vezes, a que sempre temos 
acesso e  que,  de qualquer  maneira,  nossa imaginação  ou nosso 
pensamento a cada instante é capaz de reconstruir – que devemos 
voltar nossa atenção, é nele que nosso pensamento tem de se fixar 
para  que  essa  ou  aquela  categoria  de  lembranças  reapareça 
(HALBWACHS, 2006, p. 170).

Desse modo, a partir das narrativas das professoras e do olhar atento ao 

ambiente material  circundante do seu passado/presente, identifiquei, por meio da 

mediação  biográfica,  os  grupos-referência  que  influenciaram  sua  constituição 

identitária docente desde a idade escolar/infância. São eles: grupo familiar, grupo 

comunitário, grupo religioso, grupo escolar, grupo profissional, grupo acadêmico e 

grupo  reflexivo. Esses  grupos-referência  atuaram/atuam  como  mediadores  da 

constituição identitária  da  docência  e,  sobretudo,  da  compreensão de educação. 

Para Dubar, sem a identidade não há vida:

[...] a identidade de uma pessoa é o que ela tem de mais valioso: a 
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perda de identidade é sinônimo de alienação, sofrimento, angústia e 
morte. Ora, a identidade humana não é dada, de uma vez por todas, 
no nascimento:  ela é construída na infância  e,  a  partir  de então, 
deve  ser  reconstruída no  decorrer  da  vida.  O indivíduo  jamais  a 
constrói sozinho: ele depende tanto dos juízos dos outros quanto de 
suas próprias orientações e autodefinições. A identidade é produto 
de sucessivas socializações (DUBAR, 2005, p. xxv).

Essa assertiva de Dubar tem como ponto de culminância os estudos de 

Bauman sobre identidade. Esse autor afirma: 

[...]  Tornamo-nos  conscientes  de  que  o  ‘pertencimento’  e  a 
‘identidade’  não têm a solidez de uma rocha, não são garantidos 
para toda a vida, são bastante negociáveis e revogáveis, e de que 
as  decisões  que  o  próprio  indivíduo  toma,  os  caminhos  que 
percorre,  a maneira como age – e a determinação de se manter 
firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para o ‘pertencimento’ 
quanto para a ‘identidade’. Em outras palavras, a idéia de ‘ter uma 
identidade’ não vai ocorrer às pessoas enquanto o ‘pertencimento’ 
continuar  sendo  seu  destino,  uma  condição  sem  alternativa.  Só 
começarão a ter essa idéia na forma de uma tarefa a ser realizada, 
e  realizada  vezes e  vezes sem conta,  e  não de uma só tacada 
(BAUMAN, 2005, p. 17-18).

Dessa forma, a construção da identidade não se limita ao grupo-referência 

familiar. Segundo os autores, é a reconstrução dessa identidade que tem origem no 

grupo  familiar  que  permitirá  ao  sujeito  ir  forjando  sua  identidade  por  meio  de 

“sucessivas socializações” em grupos-referência.

No  segundo  eixo  temático,  grupo  reflexivo, a  análise  consistiu  na 

interpretação sobre a experiência formadora de formação continuada que o trabalho 

biográfico  propiciou  às  professoras.  Para  Domicé,  toda  formação  implica  uma 

modificação: 

[...] o estudo biográfico, porque apela à reflexão e resulta de uma 
tomada de consciência,  dá origem a um material  de investigação 
que é já o resultado de uma análise. [...] a busca de uma teoria da 
formação torna-se então indisssociável de um aprofundamento da 
análise que cada um pode fazer sobre a sua formação (DOMICÉ, 
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1988, p. 56).

Conforme referi anteriormente, a pesquisa foi desenvolvida com um grupo 

reflexivo  de  professoras  em  situação  de  formação  inicial  e  continuada.  As 

professoras narraram seu percurso pessoal e profissional e relataram experiências 

bem sucedidas durante onze encontros.  Tomo como referência  para a análise  a 

triangulação dos dados (PINEAU, 2004) numa concepção hermenêutica, adotando a 

tríade da mimese de Ricoeur – prefiguração, configuração e refiguração (RICOEUR, 

1994, 2006; PINEAU, 2003, 2004, PASSEGGI, 2007). 

Pineau alerta que a narrativa de vida da pessoa é a construção de sua 

historicidade, por isso precisa das operações de reflexão, de análise, de síntese, de 

interpretação  –  numa  palavra,  de  operações  hermenêuticas  construtivas  da 

consciência histórica. O autor apresenta um modelo de triangulação performativa 

tendo  como  referência  a  “seqüência  eficiente” de Ricoeur,  ou  mimese:  a  vida 

prefigurada, que é o movimento de auto-referenciação, de desdobramento do eu; a 

vida configurada, que é o momento em que a pessoa faz o enunciado ou a escrita 

de si numa situação interlocutiva, interpessoal, e, por último, a vida refigurada, em 

que  o  sujeito  faz  os  movimentos  de  autoprojeção  no  horizonte  de  historicidade 

interpessoal. Explica o autor:

[...]  Esta  inserção  inscreve-o  dentro  de  uma  vivência  anterior  e 
posterior menos exclusivamente lingüística, em que a vida, antes de 
ser configurada pela narrativa e pela reflexão, é prefigurada por uma 
certa  vivência  e,  em  seguida,  novamente  figurada  pelos  efeitos 
secundários da operação sociolingüística de configuração (PINEAU, 
2004, p. 210).

Trabalhar com narrativas de professores hoje é um desafio epistemológico 

para nós, pesquisadores e formadores. De acordo com Ricoeur (2006, p. 123), “[...] 

os  problemas  analíticos  característicos  de  uma  abordagem  racional  dos  textos 
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narrativos são absolutamente legítimos”. Para o autor, o problema não é estabelecer 

o que é correto ou não, mas a autocompreensão do objeto examinado. 

Além de Ricoeur (2006) e Pineau (2004), para a análise e interpretação das 

narrativas  e  relatos  de  experiências,  tomo  como  referência  Szymanski  (2004)  e 

Barbosa  (2005),  que  me  auxiliaram  na  identificação  dos  eixos  temáticos,  na 

categorização e na organização das fichas individuais. Os passos da análise foram 

os seguintes:

1.  Leitura  sistemática  das  narrativas  e  relatos  de  experiências  para 

identificação dos eixos temáticos (SZYMANSKI, 2004). 

Na primeira leitura, as anotações e os destaques coloridos no texto narrativo 

foram  usados  para  selecionar  os  fragmentos  essenciais  e  os  secundários  em 

relação ao objetivo da pesquisa, conforme exemplificado na figura a seguir, que é a 

reprodução  de  um  fragmento  da  narrativa  autobiográfica  da  aluna-professora 

Jocélia:
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Figura 2 – Fragmentos da narrativa autobiográfica de Jocélia

              2. Organização de fichas individuais (BARBOSA, 2005)

Essas  fichas  contêm  a  identificação  dos  sujeitos  (nome  e  pseudônimo, 

procedência,  data  de  nascimento,  idade,  escola  onde atuava,  tempo de atuação 

docente, curso superior, curso de pós-graduação, outras experiências).  Na parte 

interna,  a  ficha  contém  três  colunas  onde  constam  respectivamente  os  eixos 

temáticos, o corpus da pesquisa (narrativas e relatos de experiência) e comentários 

da pesquisadora. Nessa ficha registrei minhas primeiras impressões sobre o objeto 

estudado (ANEXO V);

Título da Narrativa: Trajetória de vida e percurso profissional – ANEXO V

Eixo temático Narrativa e relato de experiência Comentários da pesquisadora

Família
Grupo-referência

Dedicatória

Ofereço com amor e carinho este aos meus 
eternos filhos Gabriel Lyra Rodrigues e Luísa 
Lyra Rodrigues, de modo que possa contribuir 
para a vida de vocês, seja sentindo orgulho da 
minha trajetória ou como estímulo para 
construírem a trajetória de vocês.

Nessa dedicatória aos filhos, a professora 
demonstra grande satisfação pela profissão 
e a assunção evidencia-se quando expressa 
o desejo de que os filhos sintam orgulho por 
sua trajetória e que tenham nesta uma fonte 
de inspiração para construírem seus projetos 
de vida.

Após a organização dessas fichas, retomei a leitura do referencial teórico-

metodológico,  para  interpretar  as  narrativas  e  os  relatos  de  experiência.  Josso 

(2004, p. 124) alerta-nos que “um espaço-tempo de dois anos permitiria introduzir a 

regulação, maturação e articulação das contribuições teóricas”;
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3. Triangulação dos dados (PINEAU, 2004) 

Em decorrência de algumas questões – A compreensão da importância da 

educação  começou  exatamente  quando  e/ou  em  que  grupo-referência?  Qual  a 

referência teórica que influenciou/influencia a prática educativa das professoras ou 

que foi o marco de sua prática educativa? Qual a categoria e a parte da narrativa 

que  melhor  demonstram  a  motivação  das  professoras  para  permanecerem  na 

profissão e buscarem formação continuada? Qual a influência da formação inicial, o 

magistério,  no  exercício  da  docência?  Qual  a  experiência-referência  da  prática 

educativa  que acompanha a professora em toda a sua trajetória  profissional,  no 

sentido de transposição didática? – elaboradas a partir de mais uma leitura atenta 

dos dados, foi-me possível organizar mais um quadro individual para triangulação 

das  fontes  biográficas,  denominado  Grupo-referência  (ANEXO  VI),  o  qual  me 

subsidiou  na  identificação  dos  grupos-referência,  dos  momentos  charneiras  da 

formação, que denomino de experiências-referências, das estratégias de formação 

continuada e  na  identificação  das motivações  que as  professoras  apresentavam 

para a realização do trabalho docente. 

Essa identificação serviu-me para relacionar os fragmentos das narrativas e 

dos relatos de experiência que realmente interessavam à pesquisa e permitiu-me 

extrair  as  experiências  formadoras das  professoras  nos  grupos-referência  que 

tiveram/têm  implicação  em  sua  constituição  identitária  docente.  O  quadro 

possibilitou-me o  cruzamento  dos  dados  e  a  verificação  das  recorrências  e  das 

diferenças na constituição identitária de cada professora. Para Pineau, 

Fazer  sua  história  de  vida  de  forma  eficiente  é,  portanto,  uma 
experiência  pragmática  de  uma  simplicidade  e  de  uma 
complexidade  surpreendentes.  Trata-se  simplesmente  de  tentar 
conjugar  na  primeira  pessoa  do  singular  e  do  plural,  todos  os 
tempos com todas as pessoas, em todos os modos. Nesta tentativa, 
duas condições principais: tomar a palavra no singular, mas também 
a triangulação [...] (PINEAU, 2004, p. 2003).

Conforme analisarei nas seções 4 e 5, o trabalho biográfico propiciou as 

professoras tomarem “a palavra no singular, mas também [fazer] a triangulação” das 
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“correferências”  (RICOEUR,  1994)  dos  processos  de  aprendizagem  (ALHEIT  e 

DAUSIEN, 2006) presentes em sua formação continuada. Desse modo, a escrita 

narrativa desencadeada a partir dos eixos de formação (NÓVOA, 1988), permitiu-me 

compreender e interpretar o fenômeno estudado.

GRUPO-REFERÊNCIA – ANEXO VI
CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE/DO 

GRUPO-REFERÊNCIA FORMAÇÃO CONTINUADA/REFLEXÃO SOBRE A AÇÃO

INFLUÊNCIA INTERGERACIONAL 

• Grupo familiar – formação do caráter
• Grupo religioso – aquisição de valores
• Grupo escolar – gosto da leitura (D.Rita)
• Grupo comunitário – 1ª. escola (casa da avó)

Escolarização

Grupo profissionalizante – 1ª. experiência Magistério

MOMENTOS CHARNEIRAS 
 

• Grupo acadêmico – grupo reflexivo – construção 
de conhecimento e trans-formação de si mesma

• Grupo profissional – Escola de 
Audiocomunicação/INES - Ensino Médio 
(superou o medo de trabalhar com adolescentes)

Formação acadêmica (Licenciatura em Ciências Biológicas)

Pós-graduação (especialização)

Estratégias de formação

Estudo em grupos
Biblioteca particular
Participação em eventos científicos e cursos de curta 
duração

Compreensão da educação – motivação –consciência de 
classe Relato de experiência (construção de conhecimento)

4. Modelo de análise (SCHÜTZE, 1977)

Para me certificar dos passos dados nesse processo de pesquisa-formação, 

faço uso do modelo de análise de Schütze (1977),  adaptado por Gomes (2008). 

(ANEXO VII). A partir desse modelo, analisei cada fragmento da escrita narrativa e 

do  relato  de  experiência  das  professoras,  o  que  me  permitiu  reafirmar  minhas 

inferências e identificar os possíveis desdobramentos da pesquisa-formação, como a 

formação de grupos reflexivos coordenados pelas professoras em seus locais de 

trabalho. Segundo Ricoeur, 

 
[...] a identidade do texto significa [...] a reconstrução do texto por 
procedimentos analíticos à identidade dinâmica assegurada pelo ato 
poético de configuração [...] (2006, p. 123).
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[...] uma hermenêutica da obra [...] acaba sua trajetória no ato, que 
em retorno não tem outra função a não ser servir de mediação entre 
dois mundos, o mundo da obra e o mundo do leitor (Ibid., 2006, p. 
129).

ANEXO VII – Narrativa autobiográfica – 21º fragmento
Análise (Jocélia) – Linhas: 163-169 

3º passo 2º passo 4º passo – Análise do conhecimento

“Trajetóri
as”

Evocação 
indexada Evocação não-indexada

Palavras-
chave

(D) e (A)

Síntese
Analítica

(D)

Síntese
Analítica

(A)

Eixo 
Temático
(D) e (A)

Descritiva (D) Argumentativa 
(A)

 (D) 

 (A)

Vale ressaltar que a pesquisa foi iniciada com dez sujeitos, inclusive um do 

sexo  masculino.  Minha  participação  como  sujeito  e  como  pesquisadora  teve  o 

objetivo de envolver os participantes no processo de formação continuada no grupo 

reflexivo. Para a análise dos dados, contei com seis sujeitos devido a desistência de 

três e a minha retirada de cena no momento da análise dos dados.

Portanto,  todo  o  processo  de  análise,  compreensão  e  interpretação  do 

fenômeno estudado, o da formação continuada das professoras, foi  realizado em 

torno do  corpus da pesquisa  – narrativas autobiográficas, relatos de experiências 

bem-sucedidas e depoimentos e podem ser resumidos em três passos importantes: 

a) agrupamento dos dados recorrentes; b) identificação das diferenças vivenciais e 

experienciais de cada narrativa; c) extração dos eixos temáticos. 

Nas  seções  seguintes,  apresento  as  análises  dos  grupos-referência  no 

processo  de  constituição  da  identidade  docente  das  professoras  articulando  as 

experiências-referências adquiridas nesses grupos com suas práticas educativas. 

SEÇÃO 4
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OS GRUPOS-REFERÊNCIA E A UNIDADE DA CONSCIÊNCIA DO OBJETO 
PARA O RECONHECIMENTO DE SI MESMO

[...]  não  há  ligação  sem  síntese,  mas 
tampouco  há  síntese  sem  unidade,  nem 
unidade  sem  consciência.  A  única  virtude 
atribuída ao reconhecimento é fazer aparecer 
essa unidade da consciência do objeto [...].

Paul Ricoeur, 2006. 

Nessa seção,  meu objetivo  é discutir,  mediante  a análise das narrativas 

autobiográficas das professoras participantes, as influências exercidas pelos grupos-

referência na constituição de sua identidade docente. Conforme define na Seção 2, 

os  grupos-referência  são  assim  denominado  porque  o  que  neles  aprendemos 

(saber, saber fazer, saber ser) servem de referência para nossas ações em múltiplas 

situações com as quais nos deparamos ao longo de nossas vidas. É a partir dessas 

referências  que  tentamos,  como  sugere  Ricoeur,  compreender  o  mundo,  nos 

orientar e partilhar por meio da linguagem nossas experiências.

A hermenêutica de Ricoeur permite, por meio da narrativa realizar a ligação 

das sínteses e análises que elabora de seu percurso de vida. Ao unir os fragmentos 

de  sua  vida  examinada,  o  sujeito  tem  a  chance  de  identificar  as  experiências-

referências e fazer o reconhecimento da unidade da consciência do objeto, que por 

sua vez permite a consciência histórica de si mesmo na criação de cultura.

Tratando-se deformação de professores e considerando-se que o processo 

de formação não se limita ao espaço escolar nem tampouco ao familiar, a narrativa 

autobiográfica  revela-se  importante  na  medida  em  que  propicia  ao  professor 

condições de  analisar,  de  forma crítica  e  reflexiva,  as  influências  recebidas dos 

diversos grupos-referência e as experiências-referência, que contribuíram para o seu 

desenvolvimento  tanto pessoal  quanto profissional.  Nóvoa (1988,  p.117)  pondera 

que “a abordagem biográfica deve ser entendida como uma tentativa de encontrar 

uma estratégia que permita ao indivíduo-sujeito tornar-se actor do seu processo de 

formação, através da apropriação retrospectiva do seu processo de vida”.
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Ricoeur ao analisar, nas obras clássicas de Aristóteles, o sentido da ação, 

nos faz entender que o sujeito precede a ação e que a imitação tem preeminência 

nas ações dos sujeitos: 

[...]  dando  assim  prioridade  à  ação  em  relação  ao  personagem, 
Aristóteles estabelece o estatuto mimético da ação. É em ética [...] 
que o sujeito precede a ação na ordem das qualidades morais. Em 
poética, a composição da ação pelo poeta rege a qualidade ética 
dos caracteres. A subordinação do caráter à ação não é, pois, uma 
coerção  da  mesma  natureza  das  duas  precedentes,  ela  sela  a 
equivalência entre as duas expressões: ‘representação de ação’ e 
‘disposição dos fatos’. Se a ênfase deve ser colocada na disposição, 
então a imitação ou a representação deve ser de ação, mais que de 
homens (RICOEUR, 1994, p. 65).

Numa analogia com essa declaração de Ricoeur, depreendi nas análises 

das  narrativas  das  professoras  participantes  que  elas  receberam  influências 

significativas  das  ações  desenvolvidas  em  seus  grupos-referência,  porque  “a 

composição da ação pelo poeta rege a qualidade ética dos caracteres”, as quais 

repercutiram de modo significativo, em suas práticas educativas. Desse modo, como 

nos adverte Ricoeur (op.cit.),  a atividade mimética implica a atividade criativa do 

sujeito na ação. 

A  relevância  da  narrativa  autobiográfica  no  processo  de  formação  de 

professores está diretamente ligada à possibilidade de permitir-lhes estabelecer um 

diálogo reflexivo, uma ligação, uma síntese, uma unidade da consciência do objeto 

para  que  identifiquem  em  sua  prática  as  teorias,  os  conhecimentos  tácitos,  as 

posturas,  as  ações  e  os  discursos  que  direcionaram/direcionam  seu  fazer 

pedagógico e, por conseguinte, o reconhecimento das mútuas influências em sua 

constituição identitária docente. Nesse sentido, Ricoeur pondera que, 

[...]  Porque  estamos no  mundo  e  somos afetados  por  situações, 
tentamos nele nos orientar por meio da compreensão e temos algo a 
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dizer, uma experiência a levar à linguagem e a partilhar.
Tal  é  a  pressuposição  ontológica  da  referência,  à  pressuposição 
refletida  no  interior  da  própria  linguagem  como  um  postulado 
destituído  na  justificação  imanente.  A  linguagem  é  por  si  só  da 
ordem  do  Mesmo;  o  mundo  é  seu  Outro.  A  atestação  dessa 
alteridade pertence à reflexividade da linguagem sobre si mesma, 
que, assim, sabe-se no ser a fim de  referir-se  ao ser (RICOEUR, 
1994, p. 120).

Paul Ricoeur destaca que somos continuamenre afetados pelas situações 

vivenciadas em diferentes espaços sociais, entre os quais, aquele que partilhamos 

com a família, com a comunidade social, com os membros da igreja, com o meio 

escolar, profissional e acadêmico e que é a partir dessas referências que tentamos 

comprender  o  mundo,  nos  orientar  e  partilhar  por  meio  da  linguagem  nossas 

experiências. 

Seguindo a metodologia utilizada para a escrita da narrativa da trajetória de 

vida e percurso profissional, encontrada em Nóvoa (1988) e sistematizada por meio 

da tríplice mimese de Ricoeur (1994), as professoras destacaram em suas histórias 

os grupos que desempenharam um papel importante em sua formação. Irei analisar 

seis  grupos-referência  mais  destacadas  em  suas  narrativas,  a  saber:  o  grupo-

familiar; o grupo-comunitário, o grupo-religioso; o grupo-escolar; o grupo-profissional  

e o grupo-acadêmico.

Assim  sendo,  o  reconhecimento  das  experiências-referências  que  as 

professoras destacam em sua constituição identitária docente em grupos-referência, 

“nos quais os diferentes modos de aprendizagem [da profissão docente] encontram-

se para complementarem-se organicamente” (ALHEIT e DAUSIEN, 2006, p. 178), é 

analisado a seguir a fim de evidenciar a força que a “reflexividade da linguagem 

sobre si mesma” exerce quando as professoras têm a oportunidade de partilhar suas 

experiências-referências.

4.1.  Grupo  familiar:  exemplos  intergeracionais  de  como  ser  professora-
alfabetizadora
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O grupo familiar é o grupo composto por pessoas com laços de parentesco 

entre si, seja por relação consangüínea, seja por adoção. O interesse do pai e da 

mãe  reside  no  desejo  de  propiciar  aos  filhos  o  desenvolvimento  biológico, 

psicológico,  social  e  espiritual  para o exercício  da cidadania.  Nas narrativas  das 

professoras, os membros da família mais referenciados são os pais. As professoras 

destacam o interesse de seus pais  no  processo de escolarização e a influência 

intergeracional  na  transmissão  dos  saberes  escolares.  As  alunas-professoras 

Jocélia, Ana Beatriz e a professora Euci, 50% das participantes, foram alfabetizadas 

por seus pais. 

Elas  ressaltam  que  estes  lhes  ofereceram,  no  processo  de  interação 

adulto/criança o primeiro exemplo de docência ao assumirem a tarefa de ensinar a 

ler  e  a  escrever  por  meio  de  processos  de  aprendizagem  informal  (ALHEIT  e 

DAUSIEN) o que se configurou como experiência formadora em sua constituição 

identitária docente. O primeiro refere-se às vivências da  aluna-professora Jocélia 

com sua mãe:

[...] tenho desde a infância, a primeira e mais importante referência 
de  educadora,  minha  mãe,  professora  utópica,  que  se  orgulha 
daquilo que considera um dos maiores méritos de sua vida: seus 
trinta e dois anos de sala de aula na rede pública de ensino (ALHEIT 
e DAUSIEN, 2006),

O  modelo  biográfico  de  “professora  utópica”  serve  de  referência  para  si 

mesma como professora.  O  modo  de  aprendizagem escolar  no  grupo-familiar  é 

discutido por  Jocélia (2005),  que mostra a divisão das tarefas de seus pais como 

alfabetizadores. 

[...]  nada  se  compara  aos  momentos  de  alfabetização 
proporcionados por meus pais. Minha mãe contava-me belos contos 
para  serem interpretados e  ensinava-me a  escrever  palavras  até 
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com gravetos  no  chão.  E meu pai,  um lavrador  semi-analfabeto, 
ensinava-me  cálculos  matemáticos  mentais  a  partir  do  peso  dos 
produtos agrícolas colhidos, sonhando para a única filha a formação 
que não teve [...] (JOCÉLIA, 2005).

É significativo que sua mãe compartilhasse com o marido, que não exercia a 

docência formalmente, a responsabilidade de alfabetizar a filha. A mãe de  Jocélia 

usou como metodologia, para ensinar-lhe ler e escrever, a leitura de “belos contos 

para serem interpretados” e ensinou-lhe a escrever “com gravetos no chão”. Já seu 

pai, homem simples e analfabeto funcional, teve a criatividade de utilizar os recursos 

à sua volta a exemplo dos produtos agrícolas que plantava e colhia para ensinar-lhe 

“cálculos matemáticos mentais”. 

No  segundo  exemplo,  o  das  vivências  da professora Ana  Beatriz, 

evidenciou-se a familiaridade com a profissão docente e o cotidiano escolar desde a 

mais  tenra  idade  devido  seus  pais  terem  sido  professores.  Sua  mãe  mais 

diretamente assumiu a direção de lhe propiciar a leitura da palavra. É possível que 

tenha  se  utilizado  de  metodologias  específicas  para  desenvolver  as  habilidades 

lingüísticas da filha que a favorecesse na obtenção de sucesso nos primeiros anos 

escolares. Além de aprender a ser professora com a mãe, seu pai, que também era 

professor, lhe ensinava indiretamente algumas especificidades da profissão, como o 

planejamento das aulas e o compartilhamento com os pares, sua mãe:

Não fiz pré-escola e lembro de minha mãe orgulhosa me levar para 
1ª série já sabendo escrever e ler um pouco, fruto de seu trabalho 
em casa.

[...]  Meus  pais  são  professores,  meu  2º  irmão  é  professor  de 
Matemática. [...] Cresci acompanhando meus pais para a escola ou 
mesmo nos levando  quando coincidia  em estudarmos na mesma 
escola em que eles trabalhavam. 
[...] também me lembro dele planejando suas aulas e comentando 
com entusiasmo algumas delas com minha mãe. 

E apesar de meus pais serem professores a coisa em casa não era 
tão fácil, pois as respostas e ajudas quando pedíamos, só vinham 
depois  deles  nos  fazerem  pesquisar  e  buscar  encontrarmos 
sozinhos. Às vezes eu não entendia isto e não via muita vantagem 
em ter pais professores se eles sempre me mandavam pesquisar 
(coisas de criança). Em casa não se admitia deixar de fazer a tarefa 
ou mesmo faltar aulas (ANA BEATRIZ, 2005).

122



A professora Ana Beatriz destaca que a pesquisa era o “princípio educativo” 

que norteava a prática educativa de seus pais-professores. A disciplina diante das 

tarefas  escolares  e  a  assiduidade  na  freqüência  às  aulas  eram  exigências 

indispensáveis em sua formação. Essas características da atuação educativa dos 

pais  de  Ana  Beatriz (2005)  repercutiram  de  modo  significativo  em  sua  prática 

educativa, conforme seu relato abaixo: 

Lecionei  por  alguns  anos  Língua  Portuguesa,  Educação  Cristã  e 
sempre  fui  reconhecida  como  uma  professora  dedicada,  que 
gostava do que fazia e buscava fazer bem. Sempre quis ensinar 
diferente: pesquisava e adaptava. Elementos-surpresa (motivação) 
para conquistar meu aluno eram meu desafio constante (JOCÉLIA, 
2005).

O reconhecimento de si mesma “como uma professora dedicada” e a sua 

auto-identificação com a profissão docente, que gosta do que faz e procura “fazer 

bem”,  são  reveladas  na  descrição  de  suas  ações  educativas  e  na  prática  da 

pesquisa.  Vale  ressaltar  que  essas  declarações  reafirmam  os  processos  de 

aprendizagem informal – propiciados por seus pais, no grupo familiar –, durante sua 

formação escolar. Nesse sentido, é possível afirmar que formação continuada é a 

formação  que  ocorre  ao  longo  da  vida,  é  a  “[...]  formação  no  sentido  de  uma 

construção  progressiva  que  se  manifesta  numa  história  de  vida  [...]  [e  que]  o 

essencial da formação reside no processo” (DOMINICÉ, 1988, p. 56-57).

O terceiro exemplo é o da professora Euci, que aprendeu a ler e a escrever 

em  grupo.  Evidencia-se  a  assunção  da  docência  por  seu  pai,  um  agricultor, 

analfabeto funcional, que foi seu primeiro professor e que se utilizava de recursos 

disponíveis em sua casa, como os “rótulos das compras, revista Família Cristã e os 

catecismos”.  Sua mãe,  por  outro  lado,  ajudava a confeccionar  os cadernos com 

“papel de embrulho”. Essas estratégias de ensino e de aprendizagem possibilitaram-

lhe a aprendizagem das primeiras letras, e também a do exercício da docência. 

 [...] Meu pai, apesar de ter freqüentado apenas um mês de aula, 
aprendera a escrever e avançou no processo de escrita social, que 
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lhe permitiu ensinar-me o que ele chamava o ABC – alfabetização. 
Quase  todas  as  noites,  após  as  ‘lidas  na lavoura’,  tínhamos  um 
tempo  de  estudos  em  torno  da  mesa:  eu,  meu  irmão  e  um 
empregado adolescente.
Escrevíamos  e  juntávamos  as  letras  (formando  palavras),  em 
cadernos  feitos  em  papel  de  embrulho  que  minha  mãe 
confeccionava. Líamos rótulos das compras, revista Família Cristã e 
os catecismos. Desta forma, quando fui matriculada na escola, com 
seis anos e meio,  já sabia ler e escrever com relativa autonomia 
(EUCI, 2005).

As experiências formadoras vivenciadas por Jocélia, Ana Beatriz e Euci, no 

grupo familiar fazem parte de sua constituição identitária docente e denotam em seu 

contexto  a  aprendizagem  da  profissão  docente  com três  características  que  eu 

considero  de  fundamental  importância  para  o  exercício  de  qualquer  profissão,  a 

saber: responsabilidade, afetividade e compromisso. Essas características têm seu 

ponto  de  culminância  no  que  Nóvoa  (1988)  aponta  como  categorias  que 

representam  a  identidade  com  a  profissão.  São  elas:  a)  adesão,  referente  aos 

princípios e valores éticos e morais;  b)  ação,  envolvendo os princípios e valores 

forjados  em  nossa  formação  pessoal  e  profissional,  os  quais  nortearão  nossas 

tomadas  de  decisão;  e  c)  autoconsciência,  que  diz  respeito  à  reflexão  sobre  si 

mesma e sobre sua ação, para possibilitar “a mudança e a inovação pedagógica” 

(NÓVOA, 1995, p. 16).  

Nesse sentido a identidade profissional perpassa pelo reconhecimento da 

unidade do objeto, a prática educativa. Essa identificação de si mesmo que envolve 

a  adesão,  a  ação  e  a  autoconsciência,  permite  agregar  a  dimensão  ética  da 

profissão  docente,  pois  conforme  Contreras  (2002,  p.  79),  “[...]  somente  nos 

contextos  sociais,  públicos,  a  obrigação  ética  pode  alcançar  sua  dimensão 

adequada”. Assim sendo, foi/é no contexto escolar que as atitudes éticas e morais 

da  aprendizagem  informal  sobre  a  docência,  experimentadas  no  grupo  familiar, 

incidiram na atuação profissional das professoras, quando elas se defrontaram com 

experiências desafiadoras nos primeiros anos de exercício  da profissão docente, 

conforme os testemunhos abaixo: 

Ao fazermos o diagnóstico dos alunos das duas primeiras séries no 
mês  de  agosto,  detectamos  apenas  40%  dos  alunos  no  nível 
alfabético,  fato  que  mexia  com  a  auto-estima  de  alunos  e 
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professoras,  mas  também  nos  motivava  a  continuar  nos 
complementando em termos de capacidades e limitações, como era 
proposto aos alunos (RELATO DE EXPERIÊNCIA, JOCÉLIA, 2005).

[...]  no  2º  bimestre,  fazia  parte  do  conteúdo  programático  uma 
experiência sobre a germinação das sementes. Vinha a instrução no 
livro e eu propus aos alunos que trouxessem, para a aula seguinte, 
potes de margarina e grãos de feijão. 
Quando terminei de falar, pela primeira vez, Beto levantou a mão e 
disse que eu estava ‘ensinando tudo errado’. Quase desmaiei. [...] 
Ele respondeu que a gente não planta em algodão. [...] ele explicou 
como ajudava a mãe a preparar o adubo orgânico para colocar nas 
plantas e como as cultivava.
[...] À tarde chamei a mãe do Beto e expliquei o ocorrido. Disse que 
fiquei preocupada pois na escola eu não poderia fazer a experiência 
do jeito que descreveu, mas que achava  importante aproveitar este 
interesse dele (RELATO DE EXPERIÊNCIA, EUCI, 2005).

Nesses relatos de experiências destaca-se a influência que o grupo familiar 

exerceu no exercício profissional das professoras, no sentido de compartilhamento 

das  atividades  pedagógicas  do  processo  ensino-aprendizagem,  no  respeito  às 

diferenças  de  aprendizagem  e  diferenças  culturais  dos  alunos  e  nas  reflexões 

acerca das “[...] oportunidades de análise sobre a vida e sobre suas alternativas e 

esperanças  [...]”  (CONTRERAS,  2002,  p.  81)  para  a  construção  de  um  mundo 

melhor.

Passeggi alerta que é na narrativa autobiográfica que o pesquisador tem a 

chance de penetrar nas dimensões pessoal e profissional dos professores e, assim, 

propiciar  a  reconstrução  da  forma  como  este  aprendeu  a  ser  professor,  a  ser 

profissional, e a identificação das influências recebidas.

[...]  a  narrativa  autobiográfica  é,  para  o  narrador,  lugar  de 
reconstrução de saberes profissionais e identitários e torna-se, por 
essa mesma razão, um método privilegiado para o pesquisador ter 
acesso  ao  universo  da  formação  e  à  subjetividade  do  adulto 
(PASSEGGI, 2002, p. 02).

Com  base  nessa  afirmativa  da  autora,  identifiquei  que  “os  saberes 

profissionais  e  identitários”  das  professoras  sobre  a  docência  foram forjados  na 

infância,  no  grupo  familiar.  Acredito  que  as  tramas  vivenciadas  pelos  pais  das 
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professoras  Ana Beatriz, Jocélia e Euci para alfabetizá-las são evidenciadas pelos 

esforços  empreendidos  especialmente  quando  criam  metodologias  de  ensino  e 

confeccionam  material  didático-pedagógico.  Essas  ações  foram  forjando  a 

identidade  dessas  professoras  com  a  profissão  docente.  Entendo  que  todas  as 

vivências  se  constituíram  nas  mais  importantes  influências,  acionando  nas 

professoras uma vigilância permanente em torno do processo ensino-aprendizagem, 

em torno da identificação com a docência. 

Ao  identificarem  a  influência  familiar  em  sua  constituição  docente,  as 

professoras  reconstruíram  os  saberes  identitários  e  mostraram  parte  de  sua 

subjetividade. Ao assumirem a sua identidade docente, revelaram que a docência, 

para  elas,  está  diretamente  ligada  aos  princípios  e  valores  adquiridos  no  grupo 

familiar e no grupo religioso.

Parafraseando  Bosi  (1994),  questiono:  Podemos  recordar  sem  ter 

pertencido a um grupo-referência que sustente nossa memória? Nesse sentido, nas 

narrativas  das  professoras,  o  grupo  familiar  é  o  sustentáculo  da  memória  que 

remeteu as professoras às recordações-referência (Josso, 2004) que influenciaram a 

constituição da identidade docente, a compreensão da educação e, sobretudo, da 

relevância desta para a humanização dos homens. 

Josso, ao estudar as formas culturais dos elos biográficos, destaca que os 

laços  de  parentesco  são  os  mais  evocados  nos  relatos  analisados  pela  autora, 

demonstrando que

[...] A força desses laços de parentesco se expressa nos laços de 
lealdade e de fidelidade que engendram e que se manifestam não 
apenas na preservação das relações mais ou menos ritualizadas, 
mas  igualmente  nas  convicções  adotadas  [...]  (JOSSO,  2006,  p. 
376).

Nas narrativas das professoras, a “força” dos laços de parentesco, ou do 

grupo familiar,  é especialmente identificada nas convicções adquiridas acerca da 

educação e do valor do saber escolar e na forma como elas fizeram a transposição 

dessas  convicções  para  a  prática  educativa,  mesmo  quando  forças  contrárias 

tendiam a prevalecer. Os relatos de experiências bem-sucedidas das professoras 

testificam a força das convicções educacionais adquiridas no grupo familiar, e suas 

126



opções teóricas e metodológicas justificaram essas convicções.

O  grupo  familiar  propiciou  às  professoras  a  compreensão  da  dimensão 

social da prática educativa, e suas convicções são testificadas no momento em que 

elas  iniciam  a  aprendizagem  da  profissão,  ao  criarem  estratégias  de  formação 

continuada e, sobretudo, ao assumirem uma postura profissional dialógica em que a 

ação-reflexão-ação norteia as interações com os pares, com os alunos e com os 

familiares no contexto escolar. Para Contreras, 

[...]  Se  a  educação  for  entendida  como um assunto  que  não  se 
reduz apenas à  sala  de aula,  mas que tem uma clara dimensão 
social  e política, a profissionalidade pode significar  uma análise e 
uma forma de intervir nos problemas sociopolíticos que competem 
ao trabalho de ensinar [...] (CONTRERAS, 2002, p. 81).

Nas atividades de leitura e de escrita, os pais realizavam de forma lúdica o 

encontro  das  filhas  com  o  saber  sistematizado.  É  possível  depreender  que  as 

professoras guardaram na memória esses momentos como os primeiros exemplos 

de como ser professora-alfabetizadora.

O grupo familiar,  portanto,  propiciou  às  professoras  a  compreensão  das 

dimensões social  e  política  da  educação.  Dessa forma,  33,33% das professoras 

receberam influência do pai; 16,67% da mãe, e 50% de ambos. Esses percentuais 

revelam que o objeto de curiosidade (FREIRE, 1995), de especulação (RICOEUR, 

2000), sobre a prática educativa foi sendo forjado no grupo familiar, na infância das 

professoras. 

4.2 Grupo  comunitário:  a  aprendizagem  informal  e  o  espírito  de 
companheirismo

Esse  grupo  é  composto  pelos  membros  da  comunidade  em  que  cada 

pessoa  reside.  Nas  narrativas  das  professoras,  a  comunidade  apresenta-se 

compartilhando  interesses  comuns  –  por  exemplo,  reivindicando  escola  para 

crianças, na zona rural. 
Na  formação  continuada,  recebemos  influência  intergeracional  seja  no 
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âmbito  familiar,  no  comunitário,  no  religioso,  no  institucional.  Em  diferentes 

dimensões de nossas vidas, os grupos-referência nos acompanham, direcionando 

nosso agir, nosso pensar, nosso sentir e nosso viver. Para Freire,

[...] a educação, como formação, como processo de conhecimento, 
de ensino, de aprendizagem, se tornou, ao longo da aventura no 
mundo  dos  seres  humanos  uma  conotação  de  sua  natureza, 
gestando-se na história como a vocação para a humanização [...] 
(FREIRE, 1995, p. 21).

A idéia  de  nossa  “vocação para  a  humanização”  por  meio  do  processo 

ensino-aprendizagem está presente na Constituição de 1988, no artigo 205, no qual 

lemos onde encontramos que a educação é um “direito público subjetivo”. Desse 

modo, todo ser humano tem esse direito, desde a mais tenra idade. 

Art.  205 – A educação,  direito de todos e  dever do Estado e da 
família,  será  promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da 
sociedade,  visando  ao  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  seu 
preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua qualificação  para  o 
trabalho (BRASIL, 1988, grifo meu).

Art.  208  –  O  dever  do  Estado  com  a  educação  será  efetivado 
mediante a garantia de:
VII – atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de 
programas suplementares  de material  didático-escolar,  transporte, 
alimentação e assistência à saúde.
Parágrafo  1º  O acesso  ao  ensino  obrigatório  e  gratuito  é  direito 
público subjetivo (BRASIL, 2007).

O descumprimento destes artigos de nossa Carta Magna ocorre quando a 

oferta  de  educação  escolar  não  corresponde  ao  atendimento  da  demanda 

socioeducativa de cada “Cidade”, o que incide num contingente de crianças, jovens 

e adultos analfabetos funcionais ou absolutos, portanto, com seu direito à educação 

e à cidadania negados. Freire mais uma vez, alerta:

[...] não é possível ser gente sem, desta ou daquela forma, se achar 
entranhado  numa  certa  prática educativa.  E  entranhado  não  em 
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termos provisórios, mas em termos de vida inteira. O ser humano 
jamais pára de educar-se. [...] Daí que se possa observar facilmente 
quão violenta é a política da Cidade, como Estado, que interdita ou 
limita ou minimiza o direito das gentes, restringindo-lhes a cidadania 
ao negar educação para todos [...] (FREIRE, ibid., p. 21).

Essa constatação de Freire evidencia-se nas narrativas das professoras e 

foi  vivenciada,  principalmente,  por  Ana  Queiroz,  Ana  Luíza,  Euci e  respectivos 

familiares, ao começarem a se “entranhar” no mundo escolar. Após a construção e a 

constituição  da  escola,  por  iniciativa  dos  pais  e  da  comunidade,  as  professoras 

destacaram  que  a  inserção  dos  alunos  de  diferentes  faixas  etárias  em  turmas 

multisseriadas,  sob  a  responsabilidade  de  uma  professora  leiga  foi  a  realidade 

vivenciada por todas elas. 

Como  em  todo  lugar,  a  escola  também  funcionava  de  modo 
precário.  No início,  eram apenas  bancos na casa de minha avó, 
depois  foi  construída uma escola com apenas uma sala de aula, 
onde uma única professora atendia todas as crianças em turmas 
multisseriadas de 1ª a 4ª séries (ANA QUEIROZ, 2005).

[...] Na região onde morávamos havia mais ou menos quatro famílias 
numerosas  iguais  à  minha.  Éramos  nove  irmãos.  Devido  a  essa 
circunstância meus pais e os demais solicitaram o funcionamento de 
uma escola para nos assistir. Depois de muita espera enviaram uma 
professora para aquele local [...] (ANA LUÍZA, 2005).

A escola mais próxima ficava seis quilômetros longe de casa, então 
meu  pai,  preocupado  com  a  necessidade  dos  filhos  estudarem, 
juntou-se aos demais pais da vicinal onde residíamos e foram até a 
prefeitura solicitar  uma escola.  Neste encontro, decidiu-se que os 
pais construiriam a sala e a prefeitura providenciaria a professora. Vi 
meu  pai  e  seus  vizinhos  construírem  com  as  próprias  mãos  a 
primeira escola formal que freqüentei [...].
A turma era multisseriada com alunos do ‘1º ao 5º ano primário’. A 
professora  foi  escolhida  numa  reunião  entre  pais,  alunos  e 
Secretaria de Educação do município. Era uma jovem de 18 anos 
residente na comunidade e possuía apenas o ‘5º ano primário’. 
[...] Neste espírito de companheirismo, que na época não fazia parte 
de  nenhum  movimento  social  instituído,  construí  os  primeiros 
conceitos cognitivos, sociais e políticos (EUCI, 2005).

Para  as  professoras  Ana  Queiroz,  Ana  Luíza  e  Euci,  o  processo  de 

aprendizagem informal, na infância, deu-se em torno da vida comunitária, que lhes 

permitiu  vivenciar  a  forma  como  os  adultos  compartilharam  as  dificuldades,  os 
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sonhos,  as  necessidades  e,  sobretudo,  a  reivindicação  coletiva,  aos  poderes 

públicos, da primeira escola,  onde elas iniciaram os processos de aprendizagem 

formal.  Essas  vivências  foram  de  fundamental  importância  para  as  professoras, 

porque o  “espírito  de companheirismo” que envolveu  o  grupo familiar  e  o  grupo 

comunitário  configurou  uma  aprendizagem  informal,  que  lhes  possibilitou  os 

“primeiros conceitos cognitivos, sociais e políticos”. 

É  especialmente  a  experiência  formadora  da  professora  Euci que quero 

destacar  aqui.  Tendo  vivenciado  a  implicação  de  seu  pai  e  da  comunidade  na 

construção da primeira escola que freqüentou, ela transpôs essa vivência dos dois 

grupos-referência para sua vida pessoal e profissional quando se aliou a um grupo 

de professoras para criar a Escola de Aplicação dentro da UFRR e quando lutou 

politicamente  pela  garantia  desse  espaço  como  profissional,  mãe  de  alunas  e 

membro  da  comunidade.  Sua  postura  e  sua  atitude  são  reveladoras  da 

aprendizagem significativa ocorrida nos grupos-referência: o grupo familiar e o grupo 

comunitário. 

A vinda para a universidade fez a diferença. A proposta de criação 
de uma Escola de Aplicação tornou-se um desafio permanente para 
um grupo de professoras fundadoras, no qual estou incluída. Além 
do  trabalho  de  implantação  –  profissional  e  físico  –  dentro  da 
universidade,  isso  gerou  um  sentido  diferente  para  a  minha 
profissão (EUCI, 2005).

Para Bruner (1997, p. 34), os valores que possuímos estão presentes no 

nosso modo de pensar e de agir e são construídos ao longo de nossa trajetória de 

vida.  Esses  valores  estão  relacionados  com  a  comunidade  cultural  a  que 

pertencemos, portanto ao grupo-referência. 

[...]  os  valores  são  inerentes  a  compromissos  assumidos  com 
‘estilos de vida’, e os estilos de vida, em sua complexa interação, 
constituem uma cultura. Nós não fazemos com que nossos valores 
eclodam caso a caso, por puro modismo, ao sabor de cada situação 
de escolha, nem eles constituem o produto de indivíduos isolados, 
sujeitos a fortes impulsos e neuroses compulsivas. Ao contrário, eles 
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são  compartilhados  e  dizem  respeito  à  nossa  relação  com  uma 
comunidade cultural [...] (BRUNER, 1997, p. 34).

Como  se  percebe,  o  processo  de  constituição  da  identidade  docente 

perpassa  pelos  grupos-referência,  sendo  “compartilhados”  por  “sucessivas 

socializações” (DUBAR, 2005) e evidencia que as experiências que marcaram e que 

acompanharam  o  processo  de  constituição  docente  das  professoras  estão 

impregnadas  de  valores  e  princípios  forjados  pelos  membros  dos  grupos  de 

pertença, por “uma comunidade cultural”. As professoras, em sua totalidade (100%) 

destacaram a importância das vivências na comunidade.

4.3 Grupo religioso: aprendizagem não formal da docência

A  igreja  configura-se  como  um  espaço-tempo  em  que  as  pessoas  se 

reúnem em busca de alimento para a alma e para professar a fé. Nesse grupo, há a 

aquisição de “valores eternos” e de princípios que norteiam a vida secular. Percebi 

uma  grande  influência  dos  princípios  cristãos  nas  práticas  educativas  das 

professoras. 

A participação das professoras em grupos de jovens da igreja, assumindo a 

responsabilidade  de  coordenação  e  catequização,  apresentou-se  como  uma 

extensão da aprendizagem informal da docência iniciada no grupo familiar. Desse 

modo,  as  experiências  adquiridas  no  grupo  religioso  configuram  também 

aprendizagem relevante para a constituição da identidade docente ao reafirmarem 

os  “valores  eternos”  que  foram  forjados  no  grupo  familiar  e  pela  possibilidade 

desses valores serem transpostos para o exercício da profissão docente.  A inserção 

de uma delas em escola religiosa propiciou o domínio de conhecimentos teóricos e 

práticos  relacionados  à  sensibilização  do  humano  para  a  compreensão  da 

linguagem, da ética, da emoção, do comportamento, da cultura e da espiritualidade. 

Ricoeur (2002, p. 41) assegura que 
[...]  O trajeto ético é a tomada de consciência  progressiva dessa 
parcela de Deus, do todo que, por meio das paixões, e depois pela 
reflexão racional sobre as paixões, chega a alguma coisa que é a 
liberdade (RICOEUR, 2002, p. 41).
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As narrativas permitiram-me perceber que a formação não se restringiu às 

instituições e  aos cursos por  estas  ofertados,  mas também incluiu  as  diferentes 

dimensões  formativas  que,  direta  e/ou  indiretamente,  contribuem  para  a 

compreensão do objeto da formação e da atuação profissional, a prática educativa, a 

exemplo do grupo religioso:

[...]  eu  agradeço,  a  Deus  e  aos  meus  pais  que  souberam  me 
repassar valores eternos os quais influenciam hoje minha conduta 
(ANA LUÍZA, 2005).

 [...]  E,  como  de  costume  na  região,  participamos  de  grupos 
religiosos,  como:  catequese,  grupos  de  jovens,  e  outros. 
Gradativamente, fui assumindo coordenações até decidir fazer parte 
por quase dois anos, do grupo vocacional [...] (JOCÉLIA, 2005).

Paralelo ao período em que cursava o Magistério, realizei inúmeras 
atividades que reforçaram a certeza que tinha em relação ao meu 
curso profissional, como: [...] ser catequista na paróquia da minha 
comunidade e participar de grupo de jovens [...] (ESTHER ROSAS, 
2005).

Aos 14 anos, motivada por influências familiares, fui para o colégio 
católico de freiras, numa cidade próxima, estudando a 6ª e 7ª séries 
[...] no Colégio São José (EUCI, 2005).

Nas narrativas das professoras Ana Luíza  e Ana Beatriz, evidencia-se a 

influência do grupo familiar e do grupo religioso nos seus processos de formação. A 

aluna-professora Ana Luíza, por exemplo, atribuiu aos pais o mérito de lhe terem 

transmitido  “valores  eternos”.  Isso  sugere  que  o  grupo  familiar  foi  o  que  mais 

influenciou sua decisão de se tornar uma professora, pela história de analfabetismo 

dos  próprios  pais.  A  representação  utilizada  por  Ana  Luíza para  significar  as 

influências do grupo familiar em seu comportamento profissional pode ser explicada 

pela concepção de Ricoeur sobre o poder polissêmico das metáforas no plano de 

nossa linguagem. O autor esclarece que a metáfora tem um alcance referencial: 
[...] O que, a meu ver, confere à metáfora um alcance referencial, 
veículo ele próprio de uma pretensão ontológica, é a intenção de um 
ser-como... correlativo ao ver-como..., no qual se resume o trabalho 
da metáfora no plano da linguagem. Ou seja, o próprio ser deve ser 
metaforizado  sob  a  forma  do  ser-como...,  se  podemos  atribuir  à 
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metáfora uma função ontológica que não contradiga o caráter vivo 
da metáfora no plano lingüístico, ou seja, seu poder de aumentar a 
polissemia  inicial  de  nossas palavras.  A correspondência  entre  o 
ver-como e o ser-como satisfaz a essa exigência (RICOEUR, 1997, 
p. 260).

Nesse sentido, depreendi que a aluna-professora Ana Luíza, ao atribuir um 

sentido ontológico à metáfora “valores eternos” que influencia sua “conduta de hoje”, 

revela-nos o “ser-como” impregnado dos conhecimentos adquiridos no grupo familiar 

e grupo religioso que possibilitaram o “ver-como”. Já as alunas-professoras Jocélia e 

Esther  Rosas revelam  suas  experiências  formadoras  como  catequistas  e  como 

partícipes de grupos de jovens das igrejas de suas comunidades.  

Esses  espaços-tempos  e  experiências-referências  funcionaram  como 

constituintes  da  identidade  docente,  o  que  propiciou  a  opção  de  todas  as 

professoras (100%), em relação à profissão docente. 

4.4 Grupo escolar: a prática educativa como objeto da atenção consciente 
 

É o grupo que se reúne em torno do conhecimento sistematizado. Nesse 

grupo,  os processos de ação-reflexão-ação são vivenciados dialeticamente pelos 

professores,  à  medida  que  relacionam  teoria  e  prática. O  processo  ensino-

aprendizagem se configura como uma aprendizagem também da profissão docente. 

Nesse  grupo,  nas  interações  aluno-aluno,  aluno-professor,  aluno-conteúdo  estão 

presentes estratégias metodológicas e concepções de educação que transcendem a 

promoção da aquisição dos conhecimentos sistematizados pelos alunos.

No processo de educação escolar que o aluno vivencia, ocorre também a 

aprendizagem da profissão docente,  embora nesse momento aconteça como um 

processo  de  aprendizagem  informal.  Para  Souza  é  na  pesquisa  narrativa  que 

podemos desvendar e entender essa aprendizagem. 

[...]  a  pesquisa  narrativa  e  a  escrita  de  si  e  sobre  si  mesmo 
desvendam modelos,  dispositivos  e  procedimentos  tácitos  vividos 
pelos  sujeitos,  ao  permitir  entender  como  os  professores  em 
formação estabelecem sentidos a sua história de escolarização, ao 
trabalho escolar e como podem atuar, diferentemente ou próximo, 

133



das  experiências  formadoras  desenvolvidas  ao  longo  da  vida 
(SOUZA, 2006, p. 172).

As experiências  formadoras  das  professoras  da  pesquisa  relacionadas, 

notadamente, à leitura, são guardadas na memória, de modo que elas  estabelecem 

uma ligação entre o eu pessoal e os modelos biográficos do grupo escolar, suas 

primeiras professoras,  como também o material  didático-pedagógico utilizado por 

elas em sala de aula para a promoção da leitura e da escrita. 

Foi  com  esta  professora  (D.  Rita)  que  desenvolvi  o  prazer  pela 
leitura, pois, apesar de sua pouca formação, ela sempre nos levava 
obras de literatura infantil,  literatura  de cordel,  entre  outras (ANA 
QUEIROZ, 2005).

Na  1ª  série,  recordo  com  facilidade  da  minha  cartilha  ‘Caminho 
Suave’,  onde iniciei  a descoberta da leitura e da escrita.  Embora 
hoje  a  cartilha  não  seja  mais  vista  com importância  no  contexto 
educacional,  sinto-me  privilegiada,  pois  muitas  crianças  daquela 
época não tiveram seu direito de estudar concedido. 
Na 2ª série lembro do jeito sério da professora, chegava a ter medo, 
pois ela transmitia pavor.
Na 3ª e 4ª séries recordo com saudade das professoras Ivanildes e 
Ana Luzia,  ambas tinham letras bonitas e eram carinhosas.  Hoje 
ainda estão vivas (ESTHER ROSAS, 2005).
[...] Em nossos brinquedos, sempre havia blocos de letras (madeira), 
blocos de cores, quebra-cabeças de figuras e mapas, e até um disco 
de vinil com os hinos pátrios. Adorava cantá-los e até hoje os sei.
Todo este incentivo em estudar e descobrir as coisas me fez muito 
querer aprender a ler, e meu motivo principal era a leitura de gibis. 
Cresci gostando muito da escola: depois da igreja era o lugar que eu 
mais freqüentava (ANA BEATRIZ, 2005).

Considerando a voz dos alunos no âmbito da relação que estabelecem com 

a professora e com a escola, poderemos pensar em estratégias compatíveis com as 

necessidades de todos os envolvidos no processo educacional, no contexto escolar. 

Foi notadamente o que ocorreu com as professoras  Ana Queiroz e Esther Rosas 

desde a mais tenra idade à medida que construíam sua identificação com a leitura e, 

conseqüentemente, com a docência.

 Embora metade das professoras da pesquisa (50%), se refira à afetividade 

de suas primeiras professoras na mediação do processo ensino-aprendizagem, a 
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indiferença  e  a  frieza  de  outras  também  estiveram  presentes  no  processo  de 

aprendizagem  das  professoras  participantes  da  pesquisa.  Nesse  sentido,  Freire 

(1996, p. 73) destaca que a presença do professor bem como sua prática educativa 

não se apresentam como algo efêmero, mas, pelo contrário, “sua presença na sala é 

de tal maneira exemplar que nenhum professor ou professora escapa ao juízo que 

dele ou dela fazem os alunos [...]”. 

É sobre esse juízo crítico-reflexivo acerca da prática da professora que, nos 

itens a seguir,  tomo como referência especialmente a narrativa autobiográfica da 

aluna-professora Ana Luíza, porque me chamou particular atenção pela superação 

do fracasso escolar, pela ressignificação do vivido e pela tomada de consciência do 

papel político que nós, professores, temos na formação da pessoa, do humano. 

4.4.1 A escola horrorosa e as professoras hóspedes 

A  professora  nos  apresenta  uma  arquitetura  escolar  inimaginável.  Essa 

realidade faz-nos refletir até que ponto a escola pode ser um local de alegria e de 

aprendizagem  se  as  próprias  crianças  acham  a  escola  “algo  muito  simples, 

horrorosa”. 

[...]  Lembro-me que a escola ficava mais ou menos a uns três a 
quatro quilômetros da minha casa e que, na ida, passávamos por 
um caminho muito estreito,  cheio de capim, no qual o orvalho da 
noite  molhava  todos  meus  pés.  Meu  chinelo  era  havaiana, 
certamente  gasto  pelo  tempo.  Enquanto  eu  caminhava,  a  areia 
colava nos meus pés, era uma agonia só. A escola ficava após um 
igarapé.  Na época de chuva meu pai  colocava dois  troncos para 
fazermos a travessia: no mais grosso apoiávamos nossos pés, no 
mais fino, as nossas mãos.
A  construção  da  escola  era  algo  muito  simples,  horrorosa! Sua 
cobertura e as paredes eram feitas de palha, as portas e janelas de 
couro de boi, com o intuito de evitar a entrada de alguns animais. O 
chão era de barro batido. As carteiras não se separavam das mesas 
e comportavam quatro alunos. Minha casa era nesse estilo, só que 
com portas de madeira e tinha compartimentos (ANA LUÍZA, 2005). 

No fragmento subseqüente, a aluna-professora em sua reflexão, aponta três 
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situações inadequadas em relação à atuação da secretaria de educação na oferta 

de ensino para a zona rural:  primeiro,  a falta de alojamento para os professores 

implicando  em  seu  retorno  para  a  capital,  o  que  limita  a  criação  de  vínculos 

profissionais e afetivos os quais contribuem para a sensibilização e compreensão da 

realidade existencial  de  seus alunos e  do  entorno escolar,  ou  seja,  a  leitura  do 

contexto social e educacional; segundo, a professora destaca a atuação de pessoas 

desqualificadas para o exercício da docência e terceiro, a falta de compromisso da 

secretaria  de  educação  em acompanhar  e  formar  professoras  para  atender  sua 

comunidade:

A  minha  casa,  por  ficar  mais  perto  da  escola,  as  professoras 
acabavam sendo nossas hóspedes.  Elas chegavam e com pouco 
tempo iam embora.
Quanto a estas situações descritas acima vejo que o Estado,  na 
época  Território,  falhou  muito  em  não  construir  um  local  mais 
organizado, que servisse de abrigo escolar. Também falhou em não 
construir  uma  casa  para  a  professora.  Uma  outra  coisa  é  que 
possivelmente as professoras tinham como formação, no máximo, o 
primário.  Nunca  a  Secretaria  visitou  o  local.  Não  dava  condição 
nenhuma  para  as  professoras  trabalharem,  nem  as  professoras 
sabiam realmente o que iam fazer ali (ANA LUÍZA, 2005).

Ao fazer  uma avaliação  crítica  sobre  a  oferta  de  ensino  no  estado,  ela 

demonstrou  que  a  falta  de  políticas  públicas  para  a  educação  –  e,  mais 

especificamente, para a formação de professores da zona rural – no período de sua 

escolarização, acarretou graves danos em sua vida,  principalmente durante seus 

primeiros anos de educação escolar. Acredito que a criação de políticas públicas 

para a formação, acompanhamento e permanência das professoras da zona rural é 

uma das  chaves  para  que  o  aluno  da zona rural  tenha  seu  direito  à  educação 

garantido,  conforme preconizado nos artigos 205 e 208 da Constituição Federal, 

referidos anteriormente.  

4.4.2 A sala multisseriada e os prejuízos da ação antidialógica  

A  avaliação  e  a  análise  que  a  aluna-professora Ana  Luíza fez  de  sua 

inserção no grupo escolar  comprovam as marcas deixadas por  uma prática que 
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nada tinha de educativa. O fato de ela ter estudado com uma professora leiga que a 

agredia física e psicologicamente retrata a situação de risco à qual estão expostas 

muitas crianças residentes em regiões e localidades longínquas no nosso país. Ana 

Luíza denunciou que a escola lhe causou dor e humilhação. Essa situação contribuiu 

para sua permanência nas primeiras séries, em seu processo de escolarização, de 

modo que o sucesso escolar tardou a chegar. 

Meu drama na escola pública começou muito cedo, aos seis anos 
de idade. 
Na  minha  casa  éramos  nove  crianças,  quatro  em idade  escolar. 
Havia mais ou menos uns dezoito alunos, entre crianças, jovens e 
adolescentes. Todos recebíamos o mesmo conteúdo. Geralmente, 
passávamos a manhã estudando a tabuada, os maiores logravam 
êxito. Mas eu fui ficando seis, sete, oito anos na primeira série. Os 
gritos de ‘burra’,  beliscões,  batida de régua na mesa e o uso da 
palmatória eram freqüentes (ANA LUÍZA, 2005).

A aluna-professora apresenta algumas situações pedagógicas que de certa 

forma construíram “a sensação de fracasso pessoal” nos seus primeiros anos de 

inserção escolar.  A primeira,  refere-se a sala  multiseriadas que freqüentou,  com 

alunos de diferentes faixas etárias. Essa modalidade de ensino também influenciou 

na  relação  desigual  da  professora  com  a  turma.  Provavelmente,  a  professora 

assistia aos mais velhos porque já tinham elaborado alguns conceitos básicos sobre 

as habilidades lingüística e matemática, enquanto que os mais novos como a Ana 

Luíza,  se prejudicavam por não acompanhar o ritmo da turma. Então, a professora 

responsabilizava  as  crianças  por  essa  falta  de  eqüidade  no  processo  de 

aprendizagem, o que é no mínimo, um crime.

Comecei  a  ter  pavor  de  ir  para  a  escola,  mas  meus  pais  me 
obrigavam. E, o que era pior,  quando voltava para minha casa a 
professora  também  estava  lá,  passando  para  meu  pai  todo  o 
acontecido  na  escola.  Então,  meu  pai  me  castigava  novamente. 
Ocorreu  que  não  conseguia  mais  controlar  meu  nervosismo: 
comecei a urinar em sala de aula. Ouvia mais grito da professora, 
fora as chacotas, risadas dos colegas e quando chegava em casa, 
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tinha que enfrentar meu pai. 
A  sensação  que  eu  tinha  era  que  a  escola  era  uma  armadilha 
montada para ninguém se sair bem, e isso me perseguiu por muitos 
anos (ANA LUÍZA, 2005).

As  famílias  que  têm  muitos  filhos  e  que  residem  na  zona  rural, 

principalmente nas longínquas vicinais deparam-se com a falta de escola para seus 

filhos. Em Roraima, devido ao processo migratório que na década de 80 do século 

passado aumentou a população roraimense em 9, 63% ao ano, muitas famílias do 

nordeste e do Paraná instalaram-se na zona rural para o cultivo da terra e para a 

prática da agropecuária. Os pais da aluna-professora Ana Luiza estão inseridos na 

estatística de 27,07% da população de analfabetos de Roraima. Nesse sentido, é 

possível compreender a razão que motivou o pai de Ana Luíza a reforçar os castigos 

da professora, pois sabemos que o professor representa uma autoridade – mesmo 

sendo  leiga  –,  sobretudo  na  zona  rural.  Além  da  realidade  de  conviver  com 

professores leigos na zona rural, as famílias encontram dificuldades de enviar seus 

filhos  à  cidade  devido  aos  custos  diretos  (CUNHA,  1989)  com  os  despesas 

escolares e de estadia.  

4.4.3 O ingresso no magistério: por que decidiu ser professora?

Apesar  de  testemunhar  que não teve  inspiração nas práticas  educativas 

autoritárias de suas professoras leigas, em sua narrativa o clamor por “vingança” se 

fez  perceber  ao  cursar  o  Magistério.  Permitindo-se  transcender  a  experiência 

negativa anterior, ela se deixou seduzir pela formação docente, o que a fez declarar: 

“acabei me envolvendo com o curso”: 

Até  hoje  não  sei  exatamente  por  que  decidi  ser  professora, 
certamente  não foi  inspirada em minhas professoras do primário. 
Acabei me envolvendo com o curso. Em 1988 cursava meu último 
ano. Em 89, lá fui trabalhar em uma escola. Foi um choque muito 
grande quando enfrentei  uma classe pela primeira vez, eu estava 
mais nervosa que as crianças. Fui indo... (ANA LUÍZA, 2005).
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Ao  assumir  uma  sala  de  aula,  diferentemente  de  sua  professora  leiga, 

porque já tinha a formação no Magistério, ela se sentiu insegura, chocada com a 

responsabilidade que estava em suas mãos. Talvez sua prática como professora 

debutante a tenha conduzido para um tempo remoto, marcado pela humilhação e 

pela agressão física. O que seu depoimento sugere é que ela vem se esforçando 

para desenvolver  uma prática democrática.  A continuidade de sua formação em 

nível acadêmico é um caminho para possibilitar-lhe novos rumos e “novos olhares” 

sobre a prática educativa. Essa interpretação me fez entender a distinção que Nóvoa 

faz entre a ação racional e a ação dramática da educação.

Hoje  em dia  impõe-se como uma evidência  a impossibilidade  de 
conceber  a  educação  apenas  como  um  projecto  ‘científico’  ou 
‘racional’. A acção pedagógica realiza-se a partir de uma pluralidade 
de valores e de crenças, de idéias e de situações, que é ilusório 
tentar controlar à priori. A educação não encontra a sua razão de ser 
apenas  no razoável,  mas também no trágico;  a educação não é 
unicamente  um  acto  racional,  mas  também  dramático  (NÓVOA 
2002, p. 35).

Mas  vale  ressaltar  que  a  aluna-professora ressignificou  suas  vivências 

escolares ao tomar consciência de que “o professor (escola) tem um papel político 

muito  importante”  na  formação  do cidadão e  compreendeu  que  “a  sensação  de 

fracasso  pessoal”  foi  construída  no  início  de  sua  escolarização.  Desse  modo, 

depreendi que foi à força dos “valores eternos” forjados no grupo familiar e no grupo 

religioso fez com que ela persistisse em seu processo de escolarização para assim, 

superar os efeitos letais de uma prática pedagógica desumanizadora.  

A convicção que tenho hoje é que o professor (escola) tem um papel 
político muito importante,  e  isso vai  me perseguir  durante toda a 
minha vida profissional.  Compreendi  que a sensação de fracasso 
pessoal que eu havia adquirido foi construída nos meus primeiros 
anos de escola (ANA LUÍZA, 2005).

139



Refletindo sobre os prejuízos morais e as agressões físicas e psicológicas 

causadas à aluna-professora e  a  tantos  alunos que passaram pela  escola  e  se 

defrontaram com práticas  tão  perversas,  encontro  nas palavras  de  Passeggi  um 

alento, uma inspiração sobre a importância de combatermos todo tipo de violência 

dentro e fora da escola, destacando a “abertura para a alteridade”, em função da 

construção de um mundo melhor:

A questão que se coloca,  para todos nós,  consiste  em descobrir 
caminhos  para  ajudar  a  melhorar,  no  interior  das  instituições  de 
ensino,  em  seus  diferentes  níveis,  o  combate  contra  a  violência 
física  e/ou  simbólica  na  escola  e  fora  dela.  A  abertura  para  a 
alteridade apresenta-se como percurso a ser trilhado. Ao longo da 
vida,  só  ela  propiciaria,  aos  parceiros  dessa  caminhada,  a 
participação  em  projetos  conjuntos,  beneficiando-os 
eqüitativamente.

Para mim, a reflexão da autora, que tem como referência as narrativas de 

professoras,  analisadas  em  suas  pesquisas  acadêmicas,  se  relaciona  com  a 

reflexão  de  Ricoeur  (1994)  sobre  a  análise  existencial  do  homem  como  “ser 

emaranhado em histórias”, histórias de sofrimento, de violência física e/ou simbólica, 

até mesmo nas instituições de promoção do saber sistematizado. As instituições de 

promoção da cultura intergeracional deveriam encontrar mecanismos para impedir 

que práticas de pessoas perversas atingissem os alunos em quaisquer níveis de 

ensino, pois, assim, estariam contribuindo para minimizar os impedimentos com que 

os alunos se defrontam quando estão “entranhados” em “certa prática educativa” 

(FREIRE,  1995,  p.  21),  em busca de “ser  mais”. Ricoeuralerta  que,  ao  narrar  a 

história, estamos salvando a história, o eu histórico-social:

[...]  Contamos histórias porque finalmente as vidas  humanas têm 
necessidade  e  merecem ser  contadas.  Essa  observação  adquire 
toda sua força quando evocamos a necessidade de salvar a história 
dos vencidos e dos perdedores. Toda história do sofrimento clama 
por vingança e exige narração (PASSEGGI, 2001, p. 01).

Desse modo, a escola – e a prática educativa que é desenvolvida em seu 
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contexto, especialmente a dos professores, por ser mais próxima do aluno, já que 

ocorre em sala de aula – é um espaço-tempo em que o aluno, em diferentes faixas 

etárias, estabelece uma relação de aprendizagem que transcende o ato de aprender 

o  conteúdo  porque  nas  interações  aluno-professor,  aluno-aluno,  aluno-conteúdo, 

estão  presentes  estratégias,  metodologias  e  concepções  de  educação  que 

subsidiam os professores na mediação do processo ensino-aprendizagem. A escola, 

portanto,  configura  um  grupo-referência  importante  para  a  aprendizagem  e  a 

constituição da identidade docente.

4.4.4 Aprendiz de professora: con-viver para fortalecer
 

O  grupo  escolar  é  um  desses  espaços-tempos,  na  constituição  da 

identidade docente de Euci (2005). A realidade que ela enfrentou, de não poder dar 

continuidade aos estudos em sua cidade, levou-a à profissão docente muito antes 

de sua tomada de consciência sobre o significado de uma profissão. Sua atitude de 

auxiliar  a  professora,  para  que  pudesse  permanecer  aprendendo  os  conteúdos 

escolares,  a  levou,  ao  mesmo tempo,  à  aquisição de conhecimentos  relativos  à 

profissão docente. 

Concluído  o  ‘5º  ano  primário’,  com 11 anos,  eu  não  tinha  como 
continuar os estudos sem sair de casa e, enquanto não achava uma 
solução,  continuava indo para a escola ajudar a professora,  para 
não perder o contato (EUCI, 2005).

Para  a  aluna-professora Jocélia  (2005), a  inserção  no  meio  escolar 

trabalhando como secretária  foi  uma oportunidade de reafirmar sua admiração e 

identificação com a profissão docente.

[...] Diante da falta de recursos da família para manter meus estudos 
[...] arranjo um emprego como secretária de uma escola particular, 
onde  fortaleço,  nas  relações  professor-aluno  e  nos  saberes  da 
docência, minha admiração pela profissão, que, assim como hoje, 
não tinha valorização em termos de remuneração, mas gratificava 
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no campo pessoal (JOCÉLIA, 2005).

Acredito que essas professoras desenvolveram uma intervenção reflexiva 

(Bruner  1997),  forjada  nas  vivências  com  seus  pais  e  suas  professoras,  ainda 

quando crianças, a qual as ajudou na seleção dos conhecimentos necessários para 

seu mover no mundo e na profissão docente. 

As  narrativas  das  professoras  sugerem  que  as  vivências  escolares  se 

transformaram em experiências formadoras, porque influenciaram sua constituição 

identitária docente, à medida que contribuíam com a “construção de significado” (Id., 

ibid.,) da profissão docente. Para o autor, as vidas e “si-mesmos” que construímos 

são resultados desse processo de construção de significado constituídos também 

“através das circunstâncias históricas que moldaram a cultura da qual eles são uma 

expressão” (BRUNER, id., ibid., p. 115). A experiência formadora das professoras Ana 

Beatriz, Ana Luíza, Euci e Jocélia representam bem essa construção.

Sacristán, em seu livro O aluno como invenção, alerta que precisamos de 

um  diagnóstico  justo  em  relação  às  representações  dos  alunos  no  quesito 

“educação  escolar”.  O  autor  considera  que  seria  necessário  ouvir  “[...]  suas 

considerações sobre a experiência que desfrutam ou padecem [...]”  (SACRISTÁN, 

2005, p. 194). Isso estaria nos ajudando na compreensão da realidade escolar. 

Do total de seis professoras, 50% estudaram em escolas multisseriadas e 

50% em escolas seriadas. Suas narrativas sobre as experiências no grupo escolar 

permitiram-me  compreender  que  a  escola  se  configurou  como  mais  um  grupo-

referência  na  construção  da  identidade  docente  e  do  objeto  de  especulação,  a 

prática educativa.  A experiência,  como auxiliar  das professoras,  seja em sala de 

aula, seja no apoio logístico e pedagógico, ocorreu apenas com duas delas, o que 

corresponde a 33,33% – 16,67% na sala seriada e 16,67% na sala multisseriada. 

Vale ressaltar que a aprendizagem informal da docência e a constituição do objeto 

da  atenção  consciente,  a  prática  educativa,  ocorreu  a  100%  das  professoras 

participantes da pesquisa. 

4.5 Grupo profissional: a primeira aprendizagem formal da profissão docente 
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Nesse  grupo,  a  professora  tem a  chance  de  vivenciar  os  processos  de 

aprendizagem  formal,  não-formal  e  informal  da  profissão  docente  de  forma 

continuada.  O processo dialógico que ocorre  entre  os  pares,  a  reflexão sobre  a 

ação, a epistemologia da prática educativa, as interações com os alunos, com os 

saberes  da  prática,  com a  comunidade,  a  participação  em eventos  científicos  e 

socialização do conhecimento são aprendizagens formativas e performativas que 

vão,  concomitantemente, contribuindo para a profissionalização docente e para a 

constituição identitária. Desse modo, a aprendizagem da profissão se dá por meio 

da práxis educativa, que precisa envolver a relação da teoria e da prática.

Nos fragmentos subseqüentes das narrativas das professoras referentes ao 

grupo profissional, percebi que a entrada na profissão docente se deu pela visão de 

que  a  garantia  ao  trabalho  de  forma  digna  era  uma  certeza  para  todas,  como 

também a ocorrência da formação continuada e da aprendizagem profissional de 

forma coletiva.

O Magistério apresentou-se como um espaço-tempo para a aquisição dos 

primeiros conhecimentos sobre o processo ensino-aprendizagem, sobre a profissão 

docente.  Fragmentos  de  suas  narrativas  explicitam  como  essas  professoras 

chegaram à profissão docente enfatizando que não foi  uma escolha tão somente 

pessoal,  mas circunstancial,  devido a suas condições de vida, à necessidade de 

encontrarem  um  trabalho,  na  fase  da  adolescência,  para  ajudar  no  orçamento 

familiar, também pela influência intergeracional, e, por fim, porque é uma profissão 

que propicia um acesso mais rápido ao mercado de trabalho. 

[...]  O  magistério  significava  uma  possibilidade  mais  concreta  de 
conseguir emprego, e minhas condições financeiras não deixavam 
espaço para dúvidas: eu não podia esperar uma formação superior 
para depois pensar em trabalhar [...] (ANA QUEIROZ, 2005).

[...] Por influência direta de minha mãe e indireta de minha irmã mais 
velha, pois também eram professoras, acabei fazendo o curso de 
Magistério [...] (ESTHER ROSAS, 2005).

[...]  Quando terminei a 8ª série, não tive dúvidas em ingressar no 
curso  Normal  Magistério,  pois  concluí  que,  sendo  professora, 
sempre teria um emprego garantido em qualquer lugar que eu fosse 
e, assim, poderia me manter enquanto fizesse a faculdade [...] (ANA 
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BEATRIZ, 2005).

Foi no esforço para ligar e materializar o pensamento na ação que as seis 

professoras  (100%)  fizeram  o  Magistério  e  forjaram,  no  espaço-tempo  de  sua 

atuação profissional, a cultura da reflexão, para melhor compreender o objeto de 

especulação, a prática educativa, por meio da formação continuada.

4.5.1 Reflexão-sobre-a-ação e a intervenção consciente

Neste item, tomo como referência, a narrativa da  professora Ana Queiroz, 

que  testemunhou  sua  apreensão  ao  trabalhar  com  alunos  adolescentes,  os 

conselhos  de  seus  pares  para  estabelecer  a  interação  professora-aluno  e, 

finalmente,  sua  decisão  de  conquistar  os  alunos.  Essa  atitude  e  essa  postura 

profissional  frente  aos  desafios  relatados  demonstram  a  influência  sobre  a 

compreensão do significado da educação forjada no seio do grupo familiar e que 

essa  influência  esteve/está  presente  na  base  do  conhecimento,  estruturando  e 

organizando os saberes da docência em prol de uma educação de qualidade para 

seus  alunos.  Evidenciando-se  assim  um  compromisso,  um  respeito  e  uma 

responsabilidade no desenvolvimento das atividades pedagógicas e na busca de 

formação continuada para melhor atuar. 

Em  1998,  ao  retornar  das  férias,  descobri  que  estava  lotada  no 
Ensino Médio. Foi um grande choque, pois nunca havia trabalhado 
com adolescentes. Recebi diversos conselhos, do tipo: tem que ser 
dura  com  eles;  precisa  mostrar  quem  é  que  manda  [...].  Preferi 
conquistá-los  e,  por  fim,  foi  um  trabalho  que  me  trouxe  muitas 
alegrias e aprendizado (ANA QUEIROZ, 2005).

Contreras, ao analisar a competência profissional, nos faz perceber que ela 

está associada a uma leitura do contexto de implicação da prática bem como à 

capacidade de intervenção nessa prática: 
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[...] a competência profissional deve ser colocada em relação com a 
capacidade  de  compreensão  da  forma  em  que  estes  contextos 
condicionam  e  mediam  seu  exercício  profissional,  bem  como  a 
capacidade de intervenção nesses âmbitos (CONTRERAS, 2002, p. 
84).

Tardif associa a temporalidade e os saberes da docência como aspectos 

inseparáveis na constituição da prática docente: 

[...]  O professor que busca definir seu estilo e negociar, em meio a 
solicitações múltiplas e contraditórias [...] utilizará referenciais espaço-
temporais  que  considera  válidos  para  alicerçar  a  legitimidade  das 
certezas experienciais que reivindica (TARDIF, 2002, p. 68).

A professora  Ana  Queiroz  demonstrou  sua  competência  profissional  em 

conformidade com os valores, princípios e dimensões apontados por Contreras (op. 

cit.) e Tardif (op. cit.), ao oportunizar aos seus alunos uma aprendizagem pautada na 

busca de  alternativas para a melhoria de ensino e na conquista dos alunos para 

aprender a ensinar com prazer e alegria. 

Em relação ao fragmento da narrativa da professora Ana Beatriz, analisado 

a seguir,  evidencia-se que a reprodução de práticas educativas tradicionais foi  a 

alternativa  que  encontrou,  diante  do  desconhecimento  dos  processos  de 

alfabetização, mas sua insurgência em relação a essa experiência  profissional  a 

levou a criar um ambiente de aprendizagem que propiciasse alegria e prazer nas 

interações com os alunos.

[...]  alfabetização  era  o  que  eu  tinha  menos  oportunidade  de 
aprender  no  Magistério.  O que fiz  para  ensinar  aquelas  crianças 
inocentes?  Reproduzi  muito  daquilo  que  as  professoras  mais 
experientes me ensinavam. Com o tempo, fui criando minha própria 
maneira de ensinar,  de fazer as crianças e eu termos prazer nas 
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aulas (ANA BEATRIZ, 2005).

Essas revelações de  Ana Beatriz  apontam mais uma vez sua identificação 

com a profissão docente à medida que dava continuidade a sua formação “criando 

[sua] própria maneira de ensinar”. Ao fazer o reconhecimento si mesma, esclarece-

nos que a ação educativa deve propiciar “prazer” tanto para o aluno quanto para a 

professora. De acordo com Dominicé, 

[...]  a  formação  corresponde  a  um  processo  global  de 
autonomização,  no decurso do qual  a forma que damos à nossa 
vida  se  assemelha  –  se é  preciso  utilizar  um conceito  –  ao que 
alguns chamam a identidade (DOMINICÉ, 1988, p. 61).

Nessa assertiva, o autor nos conduz a inferir que a formação e a identidade 

se assemelham e dizem respeito à construção da “forma que damos a nossa vida”. 

Desse  modo,  os  relatos  das  professoras  Ana  Beatriz  e  Ana  Queiroz apontam 

experiências profissionais que exigiram a atenção consciente, sobretudo em relação 

às interações com os alunos e com o saber escolar. Ao narrarem essas experiências 

e refletirem sobre as alternativas da prática educativa que estiveram norteando os 

momentos de decisão entre uma e outra tiveram a chance de “produzir a si mesmo” 

(JOSSO, 2004). 

Outro depoimento de uma prática educativa bem-sucedida, é o da  aluna-

professora Esther  Rosas,  que testifica a afirmação de Josso na medida em que 

permitiu a si mesma e ao outro (o aluno) mergulhar na construção do conhecimento 

e elaborar “um projeto tão signifcativo”.

[...]  Jamais  imaginei  que,  de  uma  palavra  não  compreendida 
(bisavó) na simples poesia ‘Retrato de Bisavó’, do José Paulo Paes, 
pudesse surgir,  de forma espontânea,  um projeto tão significativo 
para  a  vida  dos  alunos,  seus  familiares  e  os  demais  envolvidos. 
Com o projeto, percebi que as crianças são capazes de demonstrar 
mais do que se espera e de realizar além do que é pedido, pois os 
resultados  foram  além  das  expectativas  [...]  (RELATO  DE 
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EXPERIÊNCIA, ESTHER ROSAS, 2005).

A cultura profissional perpassa pela aquisição de valores fundamentais, em 

que  a  vida,  em  sua  plenitude,  é  a  motivação  de  todos  os  esforços  e 

empreendimentos  realizados  durante  a  trajetória  pessoal/profissional  dessas 

professoras. Portanto, a prática educativa dessas professoras está na dimensão do 

“intercâmbio intersubjetivo”, que Bruner me ajuda a entender:

[...]  O  processo  de  compreensão  é  desenvolvido  por  meio  da 
discussão  e  da  colaboração,  em  que  a  criança  é  incentivada  a 
expressar  melhor seus pontos de vista para que se construa um 
entendimento com outros – ‘um encontro de mentes’ – que podem 
ter outras visões (BRUNER, 2001, p. 62).

Tardif  (2002,  p.  180-182)  defende  também que o  “saber-ensinar”  possui 

uma especificidade prática e que deve ser buscado naquilo que se pode chamar de 

“cultura  profissional  dos  professores  e  professoras”.  Essa  cultura  teria  um triplo 

fundamento,  ligado às  condições da  prática  do  magistério:  1)  na  capacidade de 

discernimento  em  situações  de  ação  contingentes,  com  base  nos  sistemas  de 

referência; 2) na prática da profissão concebida como processo de aprendizagem 

profissional; e 3) numa ética do sentido da educação como responsabilidade diante 

do outro.

Nas narrativas das professoras e das alunas-professoras, observei que os 

grupos-referência,  sobretudo o  grupo familiar  e  o  grupo religioso,  têm um papel 

relevante na perpetuação desses valores. No primeiro, as lembranças da figura dos 

pais realizando esforços surpreendentes para propiciarem a educação escolar aos 

filhos e, no segundo, os ensinamentos bíblicos, especialmente os referentes à figura 

exemplar de Jesus e do seu amor à vida.   

Para Sacristán,  na cultura  da prática educativa  os professores  fazem a 

transposição  de  conhecimentos  pedagógicos  e  tácitos  que  influenciaram  sua 

própria vida, os quais permitem, ainda, a interpretação dos fatos pedagógicos:
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Na  assimilação  cultural  do  pedagógico  há  uma  componente 
idiossincrática  (autobiográfica),  que  afecta  os  professores  e  os 
restantes actores educativos. Neste contexto, a cultura profissional 
codificada deve entender-se, sobretudo, como um meio do jogo de 
influências  educativas  e  como  uma  fonte  privilegiada  de 
interpretação dos factos pedagógicos (SACRISTÁN, 1995, p. 71).

Sendo,  portanto,  a  cultura  da  reflexão,  da  ética,  da  pesquisa  o  objetivo 

principal  “enquanto obrigação moral  autônoma, a profissionalidade docente exige 

dos  professores  sua  consciência  e  desenvolvimento  sobre  o  sentido  do  que  é 

desejável  educativamente”  (CONTRERAS,  2002,  p.  77-78).  Portanto,  é  a 

compreensão  de  educação  que  vai  nortear  o  desenvolvimento  de  habilidades  e 

competências necessárias à prática educativa.  Em relação a essas qualidades e 

competências, Josso (1988, p. 49) elaborou algumas pistas. A primeira refere-se às 

qualidades, como a vontade e a perseverança, a abertura de espírito, a curiosidade, 

a  sociabilidade  e  a  tolerância.  A  segunda  diz  respeito  às  competências,  como 

posturas e atitudes relevantes; à autodisciplina; ao controle das emoções; à reflexão; 

à  capacidade  de  definir  os  interesses;  à  organização;  ao  planejamento;  e  à 

coerência entre o pensamento e a ação.  

As  afirmações desses autores  demonstram que o  processo de reflexão-

sobre-a-ação  esteve/está  presente  na  prática  educativa  das professoras  Ana 

Beatriz, Ana Queiroz e Esther Rosas. 

4.6 Grupo acadêmico: a aprendizagem formal da docência  

Esse  grupo  é  representado  pelos  professores,  alunos  e  técnicos-

administrativo dos cursos de licenciatura. O grupo acadêmico, precisamente – os 

professores e os colegas de curso presentes no processo de profissionalização de 

cada  aluno  –  contribui  para  o  compartilhamento  das  teorias  e  metodologias  de 

ensino, para a construção e a socialização de conhecimentos.

O  ingresso  das  professoras  na  academia  perpassou  por  diferentes 

sentimentos:  satisfação,  status,  heroísmo,  superação,  oportunidade,  expectativas, 
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dentre  outros.  Esses  sentimentos  demonstram  a  importância  desse  nível  de 

formação,  sobretudo quando se  trata  de  formação de professores  no  estado de 

Roraima, que agrega 12,2 % da população de analfabetos e 3.750 professores com 

formação  em  nível  médio.  As  professoras  participantes  da  pesquisa,  em  sua 

totalidade, destacaram a importância do ingresso na universidade para exercerem a 

profissão docente. 

Para a professora Ana Beatriz, o curso superior, primeiramente, representou 

status,  pela  possibilidade de ela  ascender  “de  um grupo de pessoas sem muito 

prestígio” para um grupo reconhecido socialmente. 

Esse sentimento de vitória, de “heroína”, foi motivado por sua história de 

aluna da escola pública,  por  fazer  parte  de um grupo familiar  que mantinha um 

“padrão  de  vida  simples”,  mas  também  pela  estatística  apresentada  acima  em 

relação à formação de professores e ao contingente de analfabetos existente em 

nosso  estado.  Nesse  sentido,  a  inserção  no  grupo  acadêmico  provocou  na 

professora fortes emoções, segurança nas interações pessoais e profissionais, como 

também a percepção de que a formação não se restringe à aquisição de mais uma 

certificação no âmbito da aprendizagem formal, e que, por isso, exige “continuidade”. 

Quando  passei  no  vestibular,  foi  aquela  festa.  Naquela  época 
nossos  nomes  saíam  nas  rádios,  e  isso  era  motivo  de  muita 
satisfação. Sentia-me uma heroína e tinha a impressão de que havia 
conseguido  sair  de  um estágio  ou  grupo  de  pessoas  sem muito 
prestígio  e  agora  estava entre  acadêmicos.  Para  mim,  que  tinha 
estudado sempre em escola pública, tudo aquilo era realmente uma 
conquista, pois meus pais mantinham um padrão de vida simples, 
sem luxo ou fartura. [...] Formar-me foi uma das maiores e melhores 
emoções  que  já  vivi.  Sentia-me  mais  segura,  mas  também 
compreendia  que  minha  formação  necessitava  de  continuidade 
(ANA BEATRIZ, 2005).

Já  para  a  aluna-professora  Jocélia,  o  ingresso  no  grupo  acadêmico 

representou a superação do insucesso vivenciado em uma sua terra natal. Ao migrar 

para Roraima, ela levou consigo o sonho de conquistar “melhores oportunidades 

para estudar e trabalhar”. Para essa  aluna-professora,  a formação continuada na 

área educacional, em nível superior, configurou uma possibilidade de compreensão 

da complexidade da prática educativa e uma oportunidade de encontrar respostas 
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para os questionamentos elaborados em função de suas experiências anteriores no 

exercício  da  profissão  docente.  O  ingresso  no  grupo  acadêmico,  para  a  aluna-

professora, suscitou expectativas no que diz respeito à aquisição de conhecimentos 

teóricos, práticos e metodológicos que a ajudassem na compreensão de sua prática 

educativa.  

No final do ano de 1999, assim como fazem muitos nordestinos e 
pessoas de todas as regiões do país, vim para o Estado de Roraima 
em busca de melhores oportunidades para estudar e trabalhar. Um 
mês depois,  superei  o insucesso da segunda etapa do vestibular 
feito  no  Maranhão,  passando  para  Pedagogia,  pela  Universidade 
Federal de Roraima. 
Enquanto, para muitos, representa status um curso superior, para 
mim era a oportunidade de uma formação pautada na construção de 
conhecimento de forma significativa e a possibilidade de responder 
a  tantos  questionamentos  que  fazia  diante  da  complexidade  da 
prática. 
Mas,  infelizmente,  veio  a  decepção,  pois  essa  prática  foi 
considerada por poucos professores, e a proposta de construção de 
conhecimento restringiu-se praticamente a resumos de apostilas e 
livros  e,  no máximo,  a visitas  a escolas  chamadas de pesquisas 
(JOCÉLIA, 2005). 

Ao testemunhar sua “decepção”, ela se refere à indiferença da maioria de 

seus professores em relação a suas expectativas como aluna e professora detentora 

de um objeto de especulação, de curiosidade, de “tantos questionamentos” sobre o 

exercício da docência. Ela reconheceu que nem todas as vivências, nesse espaço-

tempo de formação, propiciam as respostas para as problematizações acerca da 

“complexidade da prática”. 

4.6.1 A  proposta  reflexiva  da  professora  de  Didática  e  os  ambientes  de 
aprendizagem

Foi  na  disciplina  Didática  que  a  aluna-professora se  sentiu  instigada  a 

refletir sobre seus “pensamentos e ações da prática cotidiana”. A metodologia de 

ensino de sua professora, o sorteio de temas para a elaboração de seminário, o 

compartilhamento  da  aprendizagem  com  sua  amiga  de  sala,  que  resultou  na 

elaboração de um artigo,  foram, aos poucos,  possibilitando-lhe ressignificar  suas 

expectativas quanto à “construção de conhecimentos de forma significativa”.
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Salvo alguns professores, como a professora Gilvete, na disciplina 
Didática Geral, com sua proposta reflexiva, contribuiu para que eu 
me sentisse desafiada a pensar sobre meus pensamentos e ações 
da prática cotidiana.
Acredito que não foi por acaso que a nossa temática sorteada para 
o seminário foi a Abordagem Sociocultural de Paulo Freire, assim 
como não é acaso a presença da colega de curso e amiga Lídia na 
minha vida, com quem muito tenho aprendido e compartilhado boas 
experiências,  pois,  na  sua  necessidade  de  aprender  e  contribuir 
para o aprendizado do grupo, sugeriu que escrevêssemos um artigo, 
e assim o fizemos, como a parte escrita do trabalho. 
Com  o  apoio  da  professora  Gilvete,  que  está  sempre  nos 
incentivando, publicamos o artigo num jornal local de credibilidade. 
Em seguida, ela nos convidou a darmos uma palestra para alunos 
de outras licenciaturas. Nesse período, já fazíamos parte do grupo 
de pesquisa com a temática Formação de Professores no Estado de 
Roraima, coordenado por ela (JOCÉLIA, 2005).

Na vida acadêmica da  aluna-professora,  a escrita do artigo, a publicação 

desse  artigo,  a  palestra  sobre  o  conteúdo  deste  em uma  turma  de  licenciatura 

diferente da sua e a participação no grupo de pesquisa comprovam que “a nova 

compreensão  da  aprendizagem  ao  longo  da  vida  demanda  uma  mudança  de 

paradigma na organização da aprendizagem [...]”  (ALHEIT e DAUSIEN, 2006,  p. 

183),  propiciando ao sujeito  da formação momentos  charneira  (JOSSO,  2004)  a 

exemplo de  “pensar  sobre  [os  seus]  pensamentos  e ações da prática  cotidiana” 

conforme  destaca  a  aluna-professora,  e  que  por  isso  configuram-se  como 

experiências formadoras. 

Os  depoimentos  das  duas  professoras  destacando  o  ingresso  na 

universidade  e  os  sentimentos/percepções  provocados  por  essa  inserção  – 

principalmente a percepção de que a formação não se restringe à aquisição de mais 

uma  certificação  e,  por  isso  exige  continuidade  em  diferentes  ambientes  que 

permitam  aprender  a  aprender  –  indicam,  portanto,  o  compromisso  e  a 

responsabilidade com sua aprendizagem ao longo da vida, conforme alertam Alheit 

e Dausien, 

A  questão  central  da  pedagogia  não  é  mais  saber  como  uma 
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determinada  matéria  pode  ser  ensinada  da  maneira  mais  eficaz 
possível, porém quais são os ambientes de aprendizagem que são 
os melhores para estimular a responsabilização dos processos de 
aprendizagem  pelos  próprios  aprendentes,  ou  seja,  como  o 
aprender pode ser ‘aprendido’  [...]  (ALHEIT e DAUSIEN,  2006,  p. 
183, grifos meus).

Nesse sentido, as experiências das professoras referentes ao ingresso na 

universidade  apontam  a  importância  da  escrita  narrativa,  em  duas  direções:  a 

primeira diz respeito à forma como o aluno assume a responsabilidade com seu 

processo de aprendizagem profissional;  e a  segunda refere-se à forma como os 

professores  universitários  contribuem  para  a  mobilização  do  aprendente para 

aprender,  para pesquisar  e  para identificar  os ambientes de aprendizagem,  que, 

naturalmente,  não se restringem aos limites de uma sala  de aula.  Acredito  que, 

fazendo  assim,  estaremos,  professores  e  alunos,  forjando  uma  “‘revolução 

silenciosa’ da educação” (Id., ibid., p. 183). 

O ingresso no curso superior configurou, para todas as professoras (100%), 

a  possibilidade  de  vivenciar  a  formação  docente  por  meio  do  processo  de 

aprendizagem  formal.  Tomei  como  referência,  especialmente  a  experiência  de 

formação  acadêmica  da  aluna-professora  Jocélia,  que  representa 16,67%  das 

professoras, porque, em sua narrativa sobre a inserção no curso de Pedagogia, ela 

sugere que as vivências nesse curso lhe serviram para diferenciar a “pedagogia 

bancária”  da  “pedagogia  progressista”.  Desse  modo,  foi  esta  última  que  lhe 

possibilitou penetrar em novos “ambientes de aprendizagem” e, assim, ressignificar 

sua formação docente. 

Na  próxima  seção,  analiso  a  repercussão  do  trabalho  biográfico 

desenvolvido no grupo reflexivo e como a ação de re-narrar permitiu a passagem 

desse grupo para o grupo-referência. 
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SEÇÃO 5

O GRUPO REFLEXIVO COMO ESPELHO ATIVO DA CONSTITUIÇÃO 
IDENTITÁRIA DOCENTE 
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O grupo, como cada um de nós, precisa da interpretação do ‘outro’ para encaminhar-se a 
seus valores últimos e para deles fazer uma verdadeira força interior. Não do outro que se 
arroga ‘grande interpretador’ e que nos diria quem somos em função de referentes 
totalmente exteriores a nós. Mas do outro como espelho ativo, capaz de entrar em conflito 
conosco para nos fazer descobrir, na relação humana que não teme o confronto, os valores 
essenciais ao nosso devir [...].

René Barbier, 1993.

Os encontros  com as professoras no grupo reflexivo,  durante a fase  de 

elaboração e socialização das narrativas e dos relatos de experiência, evidenciaram 

que elas  foram se constituindo como docentes  em diferentes  espaços-tempos e 

grupos-referência,  conforme  referi  anteriormente.  Foi  possível  verificar  que  o 

reconhecimento dos “valores últimos” adquiridos nesses grupos representou uma 

“verdadeira  força  interior”  que fez  emergir  a  “unidade  da consciência  do  objeto” 

(RICOEUR, 2006), a prática educativa. 

Nesse sentido, nas narrativas busquei compreender as influências que as 

experiências-referências  exerceram  na  constituição  identitária  docente  das 
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professoras  pesquisadas  e  entender  a  forma  como  elas  fizeram  a  transposição 

desses  conhecimentos  para  sua  prática  educativa.  Dessa  forma,  a  narrativa 

autobiográfica,  ao propiciar  a  reflexão dos professores sobre sua própria  prática 

educativa, confere-lhes os estatutos de ator e de autor, porque mobiliza as múltiplas 

dimensões do seu processo de formação, nos diferentes espaços e momentos em 

que desenvolveram/desenvolvem suas atividades pedagógicas. Assim, entendo que 

quando o foco recai sobre a prática pedagógica, aparece a necessidade de abertura 

a  possíveis  contribuições  teóricas,  metodológicas  e  pedagógicas,  para  a 

compreensão  dessa  prática,  sendo  a  pesquisa  e  a  reflexão-sobre-a-ação 

instrumentos fundamentais nesse processo.

5.1 O exercício da escrita para o reconhecimento de si mesma

A  constituição  do  grupo  reflexivo  como  um  dispositivo  de  formação 

continuada  corresponde  a  esse  apelo  de  criação  de  possíveis  alternativas 

pedagógicas  de  cultura  acadêmica  para  discussão  do  fenômeno  educativo  com 

professores de diferentes escolas e de diferentes níveis de ensino, compreendendo-

se assim, que “[...] a formação enraíza-se na articulação do espaço pessoal com o 

espaço socializado [...]” (CHENÉ, 1988, p. 89) o que permite que o espaço-tempo 

educacional se configure como propulsor de criação de cultura (BRUNER, 1997). 

A  professora  “que  enxerga  as  crianças  como seres  pensantes”  (Bruner, 

ibid.),  quando  recebe uma nova  atribuição pedagógica  e/ou  alguma situação de 

ensino  se  apresenta  como algo  novo  para  si  e  para  os  alunos,  lança um olhar 

investigativo  sobre  o  objeto  de  ensino,  e  o  que  seria  mais  uma mera  atividade 

pedagógica se transforma em um projeto de pesquisa e em uma oportunidade para 

aprender e apreender o contexto da prática pedagógica. Essa aprendizagem se dá 

no âmbito individual e no coletivo, porque envolve seus alunos e seus pares. Aceitar 

um  desafio  é  ter  abertura  para  aprender  a  própria  profissão  e  reconstituir  os 

conhecimentos experienciais/vivenciais e acadêmicos. 

Desse modo, a professora  Esther Rosas no seu depoimento revelou sua 

alegria  em  exercer  a  profissão  docente  dizendo-se  professora  “palhaça”.  Essa 

metáfora expressa a alegria  com que a professora exerce a profissão,  e  é  uma 

peculiaridade  de  sua  prática  para  envolver  o  aluno  no  processo  ensino-
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aprendizagem como também o é, para uma atuação mais eficaz, a aquisição de 

livros e a organização de sua biblioteca particular. 

Sempre  sou  uma  professora  ‘palhaça’  e  muito  séria  ao  mesmo 
tempo [...].
Sempre  procuro,  enquanto  professora,  adquirir  meus  materiais 
pedagógicos  [...].  O  que  motivou  tal  ação  foi  a  preocupação  de 
oferecer  o  melhor  a  minha  turma  e  de  qualificar  minha  prática 
profissional (ESTHER ROSAS, 2005).

Para a  aluna-professora Jocélia,  a formação inicial e o arcabouço teórico-

metodológico adquiridos na academia apresentaram-se como partes importantes, 

mas  não  suficientes  para  possibilitar-lhe  a  compreensão  da  realidade  e  da 

complexidade da prática educativa. Desse modo, a formação continuada em serviço7 

com os pares, com o estudo mais aprofundado sobre o objeto da prática, foi uma 

atitude indispensável, um “convite à negociação e à especulação” para ela atingir o 

objetivo almejado. Nesse sentido, segundo Bruner, cria-se uma nova cultura para o 

ensino, para a educação:

[...] A educação torna-se parte [...] de ‘elaboração de cultura’ quando 
os  materiais  didáticos  são  escolhidos  por  se  prestarem  à 
transformação  imaginativa  e  quando  são  apresentados  de  uma 
forma  que  convide  à  negociação  e  à  especulação  [...]  BRUNER 
(1997, p. 133).

Foi a postura investigativa de Jocélia (2005) frente ao fenômeno educativo e, 

mais especificamente, à alfabetização, que propiciou a ela e às suas parceiras a 

compreensão da aquisição de conhecimentos pelas crianças nesse nível escolar, 

conforme testificam fragmentos de seu relato de experiência abaixo: 

[...]  Inquietas,  quanto a como intervir  para fazer o aluno avançar, 
fomos  buscar  a  resposta  para  tal  questão  no  conhecimento 
pedagógico científico, historicamente construído. 
[...]  começamos a alimentar nossa curiosidade, estudando na sala 
de professores, sobre as propostas de Emília Ferreiro e Paulo Freire 
para  uma  alfabetização  significativa,  na  qual  a  função  social  da 

7 LDB nº 9394/96, artigos 61 e 67 e artigo 87, parágrafo 4º.
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leitura e da escrita pudesse superar a codificação e a decodificação 
mecânicas começando por nós, professoras (JOCÉLIA, 2005.)

E,  no  relato  de  experiência  da  aluna-professora  Ana  Luíza  (2005),  a 

preocupação  com  o  processo  de  aquisição  da  leitura  e  da  escrita  de  forma 

significativa,  ou  seja,  envolvendo  o  sentido  da  função  social  dessa  habilidade 

cognitiva, perpassou todo o projeto pedagógico que a professora desenvolveu. Ao 

identificar  a  situação-problema,  a  falta  de  interesse  dos  alunos  para  estudar,  a 

professora tomou duas decisões importantes: a primeira foi despertar o gosto pela 

leitura, para os alunos conhecerem um mundo diferente; e a segunda, aproveitar 

para  dar  continuidade  a  sua  formação,  enxergando  o  projeto  como  um espaço 

desafiador, mas também um espaço de descobertas e de profissionalização.

[...] Alguns meses depois, querendo fazer alguma coisa para mudar 
o  comportamento  da  turma,  comecei  a  comprar  jornais,  revistas, 
livros e levá-los no dia da minha aula pedagógica. Minha expectativa 
também era despertar o interesse dos meninos pela leitura: sabia 
que isso dependia fundamentalmente de mim. O grande desafio era 
construir um vínculo com a leitura de maneira prazerosa. Comecei a 
ver  o  projeto  como  um  espaço  para  desvendar  também  meu 
trabalho com prazer (ANA LUÍZA, 2005).

Essas  experiências  desafiadoras  se  constituíram  em  experiências 

formadoras, porque estiveram presentes a construção de sentido e a renegociação 

do processo ensino-aprendizagem na constituição identitária docente. 

Ao  “autobiografarem-se”  (DELORY-MOMBERGER,  2006)  e  auto-

identificarem-se, as professoras tiveram a chance de fazer o reconhecimento de si 

mesmas  em  duas  dimensões:  a  pessoal  e  a  profissional.  Na  primeira,  elas 

responderam às perguntas:  Quem sou  eu? O que eu faço? Essa foi  a  fase  de 

prefiguração  do  “si  mesmo”  na  “variedade”  (RICOEUR,  1994).  Na  segunda,  na 

dimensão profissional, as professoras responderam à questão: O que eu sei fazer? 

Foi  exatamente nesse momento de configuração,  que elas realizaram a reflexão 

sobre suas ações, de forma crítica, iniciando, assim, um processo de restituição do 

eu  que  estava  “fraturado”,  atualizando  o  “si”,  ao  refigurarem  as  experiências  e 

vivências da trajetória pessoal e profissional por meio da escrita narrativa, no grupo 
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reflexivo. Assim sendo, a narrativa autobiográfica propiciou a reflexão rigorosa sobre 

a  formação  e  atuação  profissional,  como  também  a  reflexão  sobre  a  própria 

experiência formadora no grupo reflexivo, conforme os relatos abaixo.

No testemunho sobre si mesma, a aluna-professora Jocélia revela, por um 

lado,  a  tomada  de  consciência  sobre  seu  potencial  individual,  propiciada  pela 

“oportunidade de escrever sobre” a sua “história de vida profissional” e, por outro 

lado,  a  compreensão  dos  limites  impostos  por  uma  sociedade  excludente,  “de 

oportunidades para poucos”, sobretudo em relação às chances para se “entranhar” 

(FREIRE, 1995) nos processos de aprendizagem formal da prática educativa: 

Nessa  oportunidade  de  escrever  sobre  a  minha  história  de  vida 
profissional, pude perceber que minha capacidade de superação vai 
além das minhas previsões,  principalmente as deterministas,  uma 
vez  que  muitos  que  fizeram  parte  da  minha  história  não 
conseguiram chegar a uma faculdade, o que faz de mim um dos 
casos isolados do que deveria ser regra geral nessa sociedade de 
oportunidades para poucos, o que não consigo conceber (JOCÉLIA, 
2005).

A escrita provocou a reflexão sobre a função social das professoras.  Para a 

aluna-professora Ana Luíza, a narrativa possibilitou que ela refletisse sobre a função 

social  da  profissão  docente,  alargando  sua  visão  de  mundo,  de  como  ser 

protagonista da história da educação de Roraima. Nesse sentido, Ricoeur (2006) 

pondera  que,  “[...]  sob  a  forma reflexiva  do  ‘narrar-se’,  a  identidade  pessoal  se 

projeta como identidade narrativa” (RICOEUR, 2006, p. 114), como força propulsora 

para a transformação de “si mesma” e da realidade:

Este curso contribuiu muito para uma melhor compreensão do meu 
papel diante do meu aluno. Levou-me a ver sob novas perspectivas, 
de assumir um papel de agente transformador. Quero encontrar e 
enfrentar novas formas de atuação profissional (ANA LUÍZA, 2005).

Agradeço muito a Deus por ter sido convidada para fazer parte do 
nosso grupo reflexivo. [...]  Penso que, além do objetivo específico 
estipulado  pela  tua  pesquisa  de  doutoramento,  esses  encontros 
trouxeram  para  mim [...]  uma espécie  de  ‘sacudida  de  poeira’  e 
‘jogada’  para  outro  ângulo  de  visão.  [...]  Agora  estou  buscando, 
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como sempre fiz, realizar da melhor forma possível o meu trabalho, 
buscando  fortalecimento  em  Deus,  buscando  saídas  quando  as 
‘picuinhas’  insistem  em  sobressair  e  priorizando  a  busca  da 
qualificação (EUCI, 2005).

Os momentos vividos no grupo reflexivo, portanto, marcaram a “passagem” 

para um novo tipo de percepção da profissão docente. As professoras Jocélia, Euci 

e Ana  Luíza destacaram  respectivamente  que  o  processo  de  reflexão  sobre  a 

trajetória  pessoal  e  profissional  propiciou-lhes  o  despertar  sobre  “as  mútuas 

influências da relação professor-aluno”, o reencontro consigo mesmas, a valorização 

e a análise do desenvolvimento profissional e, ainda, “uma espécie de ‘sacudida de 

poeira’ e ‘jogada’ para outro ângulo de visão”. Vygotsky esclarece que essa nova 

forma de percepção de si mesma ocorre porque

[...]  a  passagem para um novo tipo de percepção interior significa 
também  a  passagem para  um  tipo  mais  elevado  de  atividade 
interior, uma vez que uma nova forma de ver as coisas cria novas 
possibilidades  de  manipulá-las  (VYGOTSKY,  2005,  p.  114-115, 
grifos meus).

Nesse sentido o trabalho realizado com o grupo reflexivo de professoras em 

situação de formação inicial e continuada permitiu-lhes o resgate da auto-estima ao 

possibilitar “uma nova forma de ver” a si mesmas à medida que retomavam seus 

projetos de vida. Essa experiência formadora permitiu-lhes, ainda, o reconhecimento 

de  si  mesmas,  o  reconhecimento  da  prática  como  objeto  de  estudo  e  de 

conhecimento  passível  de  ser  socializado;  enfim,  propiciou  uma  mudança 

paradigmática  no  modo  de  ser  profissional,  o  que  repercutiu  na  valorização  do 

desenvolvimento profissional e da trajetória de vida. 

Assim, a escrita foi a potencializadora da tomada de consciência sobre a 

importância  e  a  responsabilidade  da  atuação  profissional  docente  e  da 

transformação de si. A escrita, como ato de configuração, propiciou à professora a 

refiguração (RICOEUR, 2006), porque a análise de sua prática educativa mostrou 
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que, ao “assumir um papel de agente transformador”, ela está/estará em condições 

para “encontrar e enfrentar novas formas de atuação profissional”. Nesse sentido, de 

acordo com Vygotsky, 

A escrita é desenvolvida em toda a sua plenitude, é mais completa 
do  que  a  fala  oral.  A  fala  interior  é  quase  que  inteiramente 
predicativa, porque a situação, o objeto do pensamento, é sempre 
conhecida por aquele que pensa. A escrita, ao contrário, tem que 
explicar  plenamente  a  situação  para  que  se  torne  inteligível.  A 
passagem da fala interior, extremamente compacta, para a fala oral, 
extremamente  detalhada,  exige  o  que  se  poderia  chamar  de 
semântica  deliberada  –  a  estruturação  intencional  da  teia  do 
significado (VYGOTSKY, 2005, p. 124, grifo meu).

Assim  como  por  Vygotsky  (2005),  a  escrita  é  considerada  por  Ricoeur 

(2006) como a identidade do texto narrativo, como uma identidade dinâmica, que 

emerge para a interseção entre o mundo do texto e o mundo do leitor.  O autor 

defende que é no ato de leitura que a experiência é atualizada pela capacidade da 

intriga, da narrativa de transfigurar. É no mundo do leitor que a ação real se desvela, 

pois 

[...] a ação passa-se em uma ‘rede de relações’ no meio das quais o 
agente  é desvelado em palavras  e ações.  É o ‘desvelamento  de 
quem é o atuante’,  que implica um mundo como o  horizonte das 
circunstâncias e das interações que constituem a rede próxima de 
relações de cada agente (RICOEUR, 2006, p. 126). 

A narrativa autobiográfica, como prática de formação inicial  e continuada 

das  professoras,  propiciou-lhes  “uma  responsabilização”  e  uma  percepção  dos 

processos de aprendizagem presentes na dimensão do pessoal e do profissional, 

evidenciando, assim, “a autonomização como escolha existencial”  (JOSSO, 2004, p. 

59).  Assim,  a  escrita  narrativa,  o reconhecimento  de  si  mesma e  a  intervenção 

consciente fazem parte do processo de autonomia das professoras da pesquisa.
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Portanto, a escrita é de fundamental importância no processo de formação de 

professores. Se a compararmos à atividade de um artista que porta um pincel e, 

sobre a tela, vai dando forma a um desenho que não havia imaginado, poderemos 

dizer  que os professores se transformam em artistas e sua escritas no desenho 

“poético”  (RICOEUR,  1994)  de  si  mesmos.  É  o  que  atestam  e  confirmam  os 

depoimentos das professoras abaixo:

Olhando para minha história, percebo que, mesmo tendo feito minha 
opção  profissional  desde  a  infância,  a  vida  me  levou  a  exercer 
outras profissões. Mas sempre acabava voltando para a essência da 
minha  vocação,  desenvolvida  na  convivência  com  minha  mãe, 
fundamental nessa minha escolha (JOCÉLIA, 2005).

Através da reflexão e da análise da trajetória da minha vida e do 
meu percurso profissional, cheguei à conclusão que os pontos mais 
significativos  que  contribuíram  para  a  escolha  dessa  profissão 
foram:  o  fato  de ser  filha  e  irmã de  professora;  a  cobrança  e  o 
acompanhamento de minha mãe nos meus estudos; a facilidade de 
conseguir  logo  o  meu 1º  emprego;  a  aprovação  no concurso  da 
P.M.B.V. e da Fundação Bradesco, que foi justamente no período 
em que eu estava desistindo da profissão (ESTHER ROSAS, 2005).

Essa auto-identificação e essa confirmação da identidade são percebidas 

quando as alunas-professoras Jocélia e Esther Rosas reafirmam que sua opção pela 

profissão docente teve sua gênese no grupo familiar. As narrativas das professoras 

sugerem que sua constituição identitária docente tem ocorrido ao longo de sua vida, 

mas que foi a influência intergeracional, na figura da mãe de ambas, que marcou a 

escolha profissional.

Giddens (2002, p. 54), ao se referir à auto-identidade, destaca o caráter de 

criação  nas  atividades  reflexivas  dos  indivíduos  e  esclarece  que  essa  auto-

identificação não se refere a uma pluralidade de traços no indivíduo, mas no “eu 

compreendido  reflexivamente  pela  pessoa  em  termos  de  sua  biografia”.  Isso 

confirma o que a professora Euci (2005) revela ao fazer a reflexão-sobre-a-ação e 

ao  analisar  seu  percurso  pessoal  e  profissional  “que ocorreu”  antes  do  trabalho 

biográfico,  embora  que  até  esse  momento  ela  não  tivesse  “sistematizado  e 

registrado”.
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A necessidade de vencer os obstáculos foi elaborando um conceito 
mais  lúcido  e  mais  coerente  de  ‘docência’.  E  hoje  entendo  que, 
durante  todos  estes  anos,  paralelo  ao  processo  de  formação 
acadêmica,  houve  o  processo  de  formação  profissional  e 
educacional  resultante  da  minha  prática  reflexiva,  que  ocorreu 
mesmo sem eu ter sistematizado e registrado (EUCI, 2005).

A identificação das influências foi feita por meio da escrita e proporcionou às 

professoras o reconhecimento da riqueza que seu “patrimônio vivencial” (NÓVOA, 

1988)  pôde/poderá  conferir.  As  professoras   insistem no  ato  de  escrever  como 

possibilidade de superação, de compreensão da prática educativa e de conservação 

de sua auto-identificação. 

Nesse sentido, a formação ao longo da vida e a profissionalização têm seu 

ponto de culminância no trabalho biográfico no grupo reflexivo. A reflexão-sobre-a-

ação  possibilitou  às  professoras  transcenderem  e  vencerem  os  obstáculos 

encontrados  na  escrita  de  si.  Como  se  percebe,  foi  a  escrita  narrativa  que 

possibilitou que a professora Euci (2005) entendesse “hoje” os processos formativo 

e performativo presentes na aprendizagem da profissão docente. Conforme Giddens 

(2002,  p.  55),  “[...]  uma pessoa com um sentido razoavelmente estável  de auto-

identidade tem uma sensação de continuidade biográfica que é capaz de captar 

reflexivamente e, em maior ou menor grau, comunicar a outras pessoas [...]”. Essa 

assertiva revela as professoras ao fazerem o reconhecimento de si mesmas em um 

continuum, reportando-se à infância, reafirmaram os “valores” e “crenças” adquiridos 

no grupo familiar, no grupo comunitário e no grupo religioso. Podemos inferir, assim, 

que esses grupos estão na base de sua formação pessoal e profissional, porque 

foram/são as aprendizagens adquiridas nesses grupos que motivaram/motivam suas 

práticas educativas.

5.2  A  configuração  do  grupo  reflexivo:  espaço  jurídico  de  conservação  da 
auto-identificação

Em suas práticas educativas, as professoras têm a cultura de se reunir para 

estudar,  tirar  dúvidas,  pedir  sugestões de atividades a seus pares, mas o grupo 
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reflexivo, por meio da mediação biográfica, ajudou-as a transcenderem, na medida 

em  que  “modelaram  as  experiências”;  ao  sistematizarem  suas  experiências, 

refletiram sobre elas, socializaram-nas entre si, ressignificaram os momentos vividos 

e se “trans-formaram”: 

O exercício  de  escrever  sobre  minha  trajetória  contribuiu  para  a 
reflexão sobre  o  meu  papel  enquanto  educadora,  que  precisa 
desvelar as possibilidades de contribuir para a educação escolar, de 
propor discussões, de atuar de forma crítica diante dos processos 
de formação do indivíduo e provocar o repensar das concepções e 
dos processos de ensino (JOCÉLIA, 2005).

No grupo reflexivo, tive o imenso prazer de me reencontrar. Foram 
momentos  agradáveis  e  emocionantes,  pois  me  incentivaram  a 
valorizar  e  analisar  meu  desenvolvimento  como  profissional  e  a 
registrar essa trajetória, fato que até este momento não tinha vivido 
(ANA BEATRIZ, 2005).

O resgate da memória das experiências formadoras provocou a tomada de 

consciência das atitudes e comportamentos atuais, forjados nos grupos-referência. 

As  professoras,  ao  lançarem um olhar  crítico  sobre  sua  “inconclusão”  (FREIRE, 

1996)  durante  os  encontros  no  grupo  reflexivo  foram  adquirindo  uma  refinada 

consciência do seu processo de constituição identitária docente. Para Freire (1996, 

p.  43-44),  “[...]  o que se precisa é possibilitar,  que, voltando-se sobre si  mesma, 

através da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, 

se vá tornando crítica”. As professoras entenderam que o objetivo da composição de 

um grupo reflexivo atende a esse princípio crítico-reflexivo de formação continuada.

No primeiro encontro, havia um entrave, um medo do desconhecido 
e de que valor teriam para o grupo essas narrativas. 
Depois,  à  medida  que  as  atividades  foram  sendo  realizadas,  as 
máscaras  foram  caindo  e  as  pessoas  foram  se  revelando  como 
realmente  estavam  se  sentindo.  Isso  foi  dando  espaço  para  o 
resgate  da  memória  profissional-pessoal  e  para  a  percepção  do 
valor  dessa  memória  para  a  construção  do  ‘ser’  professora-
pesquisadora de cada uma.
Percebeu-se  que  aquela  menina  da  escolinha  rural,  da  escola 
pública  urbana ou da escola  privada,  continua aqui  com valores, 
com crenças,  com experiências,  com dificuldades  e avanços que 
ajudam a formar a profissional em educação de hoje, mesmo sem 
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elas estarem consciente disso (GRUPO REFLEXIVO, 2005).

As professoras afirmaram que o primeiro encontro provocou um “entrave” e 

“medo  do  desconhecido”.  O questionamento  sobre  o  “valor”  dessa  pesquisa-

formação foi sendo diluído ao passo que as atividades desenvolvidas provocavam a 

compreensão dos fundamentos teóricos e metodológicos que norteiam a pesquisa, 

bem como a sua importância para a formação profissional. 

O grupo reflexivo provocou uma “mudança”, uma transformação no modo 

como as professoras olhavam para si. Para Ricoeur,

[...]  é preciso que a mudança coloque sua marca sobre seres do 
mundo, e do modo mais significativo sobre o ser humano, para que 
se cave uma hesitação, uma dúvida, que dá ao reconhecimento seu 
caráter dramático; será então a possibilidade de desconhecimento 
que dará ao reconhecimento sua plena autonomia [...] (RICOEUR, 
2006, p. 48-49).

Desse  modo,  a  prática  educativa,  por  seu  caráter  histórico-social,  é 

possibilidade, mesmo diante do “desconhecimento” de uma nova prática educativa e 

das  incertezas,  imprevisibilidade  e  da  complexidade  que  uma  nova  experiência 

provoca. Nesse sentido, é importante trazer à memória o que nos ensinou Freire 

(1995) ao deixar seu legado e ao explicitar que a história não é inexorável, ela é 

possibilidade.

A formação continuada por meio do grupo reflexivo estimulou a reflexão 

crítica sobre a constituição da identidade docente e sobre o fazer pedagógico das 

professoras,  envolvendo-as  em  uma  dinâmica  de  “autoformação  participada” 

(NÓVOA, 2002). 

O olhar sobre todas as experiências vivenciadas aqui faz perceber 
que experiência individual não é única, é coletiva.
Esses momentos de reflexão possibilitaram um outro olhar para as 
atitudes dos colegas e dos alunos. Eles também têm uma história e 
são  frutos  dela.  Percebeu-se  que  a  concepção  de  que  se  deve 
separar  a  vida  pessoal  da  profissional  pode  ser  equivocada  e 
merece ser discutida (GRUPO REFLEXIVO, 2005). 
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O “prazer” do reencontro  consigo  mesmas,  a  tomada de consciência  da 

“repercussão de suas ações na vida dos alunos” e a priorização da “qualificação” 

demonstraram que  o  grupo  reflexivo  exerceu  a  função  de  “conservação”, 

identificação  e  reconhecimento  das  mútuas  influências  no  processo  identitário 

docente das professoras e em sua  auto-identificação ao perceberem “que aquela 

menina da escolinha rural, da escola pública urbana ou da escola privada, continua 

aqui com valores, com crenças, com experiências, com dificuldades e avanços que 

ajudam  a  formar  a  profissional  em  educação  de  hoje”. Berger  e  Luckmann 

esclarecem que

A  realidade  subjetiva  depende  assim  sempre  de  estruturas 
específicas de plausibilidade, isto é, da base social específica e dos 
processos sociais exigidos para sua conservação. Só é possível o 
indivíduo manter sua auto-identificação como pessoa de importância 
em  um  meio  que  confirme  esta  identidade  [...]  (BERGER  e 
LUCKMANN, 1985, p. 205).

Nesse sentido a “realidade subjetiva” ou o si  mesmo das professoras foi 

reafirmado no grupo reflexivo, espaço social específico que encontrou no trabalho de 

mediação realizado pela professora-pesquisadora as chaves para a confirmação da 

auto-identificação das professoras, o que as fez expressar que os “anseios e limites” 

de cada uma foram tratados “com liberdade e confiança”.  A transformação de si 

mesmas  ocorreu  quando  as  professoras  perceberam  que  os  outros  com  quem 

convivemos “são frutos” dos grupos de pertença.

Nesse  sentido,  o  grupo  reflexivo configurou-se  como  um  dispositivo  de 

formação  inicial  e  continuada,  no  qual  as  professoras  discutiram  sua  prática 

educativa, trocaram idéias e socializaram as experiências-referências que tiveram 

implicações em sua constituição identitária e, sobretudo, em sua prática educativa. 

O grupo reflexivo configurou-se também como um mecanismo que proporcionou às 

professores a reflexão sobre as limitações que o próprio sistema educacional impõe 

para a concretização de suas atividades cotidianas, afetando até mesmo as relações 
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interpessoais dentro do espaço escolar, mas representou também um espaço-tempo 

para a identificação das experiências bem-sucedidas e a ressignificação daquelas 

experiências  que,  apesar  do  empenho  demandado,  o  êxito  não  ocorreu,  o  que, 

muitas  vezes,  propiciou  o  desânimo  e  até  mesmo  a  dúvida  em  relação  à 

competência,  em  relação  ao  saber-fazer,  em  relação  a  si  mesmas.  Vejamos  a 

análise do grupo reflexivo sobre o trabalho biográfico: 
O referido  grupo,  além de configurar  um momento  de reflexão  e 
formação,  é  um  espaço  onde  as  professoras  são  sujeitos  e,  ao 
mesmo tempo, objetos da pesquisa, procurando compreender cada 
vez mais a sua prática docente por meio do método autobiográfico 
(GRUPO REFLEXIVO, 2005).

Ramalho,  Nuñez  e  Gauthier  (2004,  p.  186)  ao  discutirem  a 

profissionalização no âmbito das agências formadoras esclarecem-nos que uma das 

premissas básicas das pesquisas voltadas para profissionalizar o docente é levá-lo a 

dominar  a  análise  de  sua  prática  visando  “eclodir  a  construção  de  saberes,  de 

competências construídas e adquiridas no contexto da prática”. De acordo com a 

assertiva dos autores e com os fragmentos da reflexão do grupo, essa pesquisa 

propiciou a análise da prática das professoras:

Reviver certas coisas foi um estímulo para analisar as experiências 
individuais e dar uma peneirada para deixar as coisas boas fluírem, 
as coisas negativas serem transformadas em positivas e,  a partir 
daí,  passar  a olhar  cada aluno de maneira mais ampla  (GRUPO 
REFLEXIVO, 2005). 

Percebeu-se que a postura reflexiva diante da própria história  de 
vida profissional propiciou o fortalecimento dos desejos de cada uma 
em relação à profissão,  que resultou numa transformação e num 
acreditar de novo na educação. Algumas reforçaram a certeza da 
escolha  feita,  outras  perceberam  o  valor  dos  desafios  vividos  e 
superados  para  legitimar  a  opção  por  esta  profissão  (GRUPO 
REFLEXIVO, 2005).

A pesquisa-formação,  com seu caráter  reflexivo-crítico,  teve  o mérito  de 

revelar e/ou provocar a tomada de consciência, ao relacionar a teoria com a prática. 

Ao narrarem-se,  as professoras identificaram e reconheceram suas influências e 

motivações em relação à opção profissional e, assim, voltaram a acreditar em si 
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mesmas, o que mostra que a superação dos “desafios vividos” – os quais são uma 

das  características  do  exercício  da  docência  –  ajuda  a  “legitimar  a  opção  pela 

profissão”. Segundo Ferrarotti (1988, p. 32), “[...] o próprio grupo torna-se por sua 

vez – e simultaneamente – o objecto da práxis sintética dos seus membros. Cada 

um deles lê o grupo a partir de sua perspectiva individual [...].

O resgate da memória das experiências formadoras provocou a tomada de 

consciência das atitudes e comportamentos atuais, forjados nos grupos-referência. 

Bosi (1994, p. 413) ressalta a importância do pertencimento a diferentes grupos para 

o reconhecimento mútuo, no sentido de que “[...] pertencer a novos grupos nos faz 

evocar  lembranças  significativas  para  este  presente  e  sob  a  luz  explicativa  que 

convém à ação atual. O que nos parece unidade é múltiplo [...]”.

A socialização das narrativas autobiográficas, de todas, inclusive da 
coordenadora  da  pesquisa,  possibilitou  a  comunhão  das 
dificuldades, dos anseios, da consciência da ‘condição humana’ de 
cada uma e estimulou a busca por continuar a estudar, vencendo 
obstáculos,  separações  geográficas  temporárias,  ultrapassando 
limites,  para  alcançar  os  objetivos  e  a  melhoria  da qualidade  da 
educação (GRUPO REFLEXIVO, 2005).

Ao resgatarem sua auto-identidade no grupo reflexivo, elas tiveram sua vida 

refigurada,  atualizada,  porque encontraram as respostas para as questões:  Para 

quem eu faço? E por que eu faço? Assim, elas entraram em um novo ciclo de vida, 

revigoradas, reconhecendo-se e auto-identificando-se com o que conseguiram ser e 

fazer ao longo de suas trajetórias pessoais e profissionais. Ao terem identificado os 

momentos agradáveis e os desagradáveis da vida, elas puderam filtrar o que mais 

influenciou a formação do seu caráter existencial/profissional, as escolhas feitas e os 

caminhos percorridos. A partir daí, houve o resgate do eu. 

5.3 A passagem da biografia do grupo reflexivo à biografia individual: o grupo 
reflexivo a caminho do grupo-referência

O processo de aprendizagem formal propiciado pela pesquisa permitiu às 
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professoras que elas modelassem as experiências por meio da mimese da formação 

continuada: prefiguração, configuração e refiguração.

A mimese da formação continuada é um processo formativo e performativo 

para  professores  tanto  em situação  de  formação  inicial  quanto  em situação  de 

formação continuada com a intenção de promover a atualização do “conhecimento 

de  si”  mesmos  (RICOEUR,  1997),  do  eu  pessoal  e  profissional,  por  meio  de 

narrativas autobiográficas.  Envolve  um “movimento  pessoal,  social,  profissional  e 

institucional” (EUCI, 2008) como também a alternância da formação nos três níveis 

aludidos por Pineau (1988, 2004):  heteroformação, ecoformação e autoformação. 

Esses  processos  contribuem  conjuntamente  para  a  tomada  de  consciência  do 

processo  de  constituição  identitária  docente  e  de  sua  implicação  na  atuação 

educativa. 

Nesse sentido, a mimese da formação continuada compreende três fases:

1. Na fase da prefiguração, a evocacão do eu biográfico é a primeira escrita 

de si, a qual apresenta a pré-compreensão, o desdobramento do eu, da história de 

vida que corresponde a primeira versão da escrita narrativa. 

2. Na fase de configuração, a narrativa autobiográfica adquire uma forma 

mais organizada. A re-narração do si mesmo, por meio de relatos de experiências 

bem-sucedidas permite a mediação, a interseção entre o eu fraturado e o eu como 

devir, ao modelar a experiência. Nessa fase, a experiência bem-sucedida possibilita 

equilibrar  os  conflitos  suscitados  na  fase  da  prefiguração  pela  tomada  de 

consciência do potencial criativo e inovador que a vida examinada suscita, ao fazer a 

pessoa perceber que aplicou a si mesma as obras da cultura (RICOEUR, 1994, p. 

425),  que  são  os  valores,  princípios  e  saberes  dos  grupos-referência  na 

“situacionalidade”  (FREIRE,  2005)  e  “instantaneidade”  (PINEAU,  2004)  dos 

acontecimentos existenciais “ao longo da vida” (PINEAU, 2004; ALHEIT e DAUSIEN, 

2006).   

 3. Na fase de refiguração, o movimento de “escrita e re-escrita de si” ou re-

narração,  possibilita  a  atualização  e  o  reconhecimento  de  si  mesmo.  A  fase  de 

refiguração revela a professora com o eu pessoal e o profissional cingidos em um 

espaço-tempo existencial, à medida que construiu o “perfil  de si” (ANA BEATRIZ, 

2005). Para RICOEUR (1994, p. 117-118), “[...]  é o ato de ler que acompanha a 

configuração da narrativa e atualiza sua capacidade de ser seguida. Seguir  uma 
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história é atualizá-la na leitura”. Essa fase agrega a segunda versão da narrativa 

autobiográfica,  o  relato  de  experiência  bem-sucedida  e  os  depoimentos  sobre  a 

repercussão do trabalho biográfico na vida pessoal e profissional.

Nesta  pesquisa,  foi  na  atualização  de  si  mesmas  que  as  professoras 

encontraram as chaves para a entrada em “um mundo como horizonte” (RICOEUR, 

1994).   O tempo narrado das histórias de vida das professoras,  que envolveu o 

passado, o presente e o futuro, foi ordenado, e o percurso de vida foi ressignificado 

ao ser analisado e interpretado como um “fio condutor” (EUCI, 2008) na constituição 

da “identidade pessoal” (RICOEUR, 2006), pois “[...] é o  tempo da ação que, mais 

que tudo, é refigurado pela configuração da ação na narrativa” (RICOEUR, 2008, p. 

142). 

A  experiência  formadora  propiciada  no  grupo  reflexivo  oportunizou  às 

professoras distinguir o eu do não-eu, à medida que narravam e re-narravam sua 

trajetória pessoal e profissional, e transcederem, irem “além da realidade da escola, 

das pessoas, dos alunos, da cultura” (EUCI, 2008). Concordo com Ferrarotti (1988, 

p.  34, grifos meus) quando escreve que é chegado o tempo para construção de 

“uma nova teoria da acção social” que permita “a  passagem do mais simples ao 

mais complexo, a passagem da biografia do grupo à biografia individual”.

O grupo reflexivo, portanto, se configurou/configura como um dispositivo de 

promoção do movimento reflexivo em torno da inscrição e re-inscrição do eu pessoal 

e profissional, conforme os depoimentos das professoras, nas dimensões: 

1. do pessoal: 

eu  vim  descobrir  muitas  coisas  importantes  na  minha  família:  a 
importância do meu pai na minha educação... O que eu procuro hoje, 
depois desses estudos, é transmitir os valores aos meus filhos (ANA 
QUEIROZ, 2008) 

[...] Esse trabalho realizado com a professora Gilvete foi de extremo 
valor  devido  a  ter  oportunizado  a  mim  a  organização  dos  meus 
registros  enquanto  educadora.  [...]  eu tive  a  oportunidade  de ter  a 
certeza de que estou na profissão certa e de que gosto do que eu faço 
[...] de reconhecer esse meu caminhar, essa minha trajetória [...] de 
me  sentir  mais  motivada  a  continuar  na  área  da  educação  [...] 
(ESTHER ROSAS, 2008).

[...] este ano eu estou fazendo 20 anos de carreira. Analisar todo esse 
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percurso  e  escrever  sobre  ele,  como  eu  disse  para  Gilvete, 
proporcionou  para  mim  um  reencontro  comigo,  porque  foi  uma 
experiência  ímpar:  foi  uma  experiência  que  eu  não  tinha  passado 
ainda.  Quando  foi  para  colocar  no  papel,  era  como se  eu  tivesse 
construído um mosaico: pedaços de uma história que, ao estar pronta, 
mostrou um perfil meu que eu não conhecia (ANA BEATRIZ, 2008). 

As professoras Ana Queiroz,  Esther Rosas e Ana Beatriz ao relatarem a 

repercussão do trabalho  biográfico  na  vida  pessoal  destacam respectivamente  a 

influência intergeracional na figura do pai e a importância dos valores adquiridos no 

meio familiar para serem transmitidos aos filhos o que sugere que o grupo familiar 

tem um papel relevante na promoção de experiências-referências que contribuem 

para com a constituição da identidade docente. O trabalho biográfico ao possibilitar a 

organização dos registros,  ao modelar a experiência  certificou a  Esther Rosas a 

opção profissional e o reconhecimento da caminhada, da trajetória percorrida em 

função  da  constituição  de  si  mesma  como  educadora  e  a  motivou  também  “a 

continuar na área da educação”. Já Ana Beatriz destaca o reencontro com si mesma 

como um momento  charneira  da  formação,  ao  caracterizar  o  trabalho  biográfico 

como uma “experiência ímpar”. É possível depreender com esse depoimento que a 

força do trabalho biográfico na formação de professores decorre do fato  de que 

nossa profissão exige-nos desafios constantes em função das demandas sociais e 

histórias que nos convocam sempre a repensar nossas práticas educativas, embora 

em  muitas  ocasiões  sejamos  levados  ao  esquecimento  de  nossas  primeiras 

experiências-referências, carregadas de sentido para a constituição da identidade do 

eu pessoal e profissional. Portanto, Josso (2004, p. 59, grifo meu) alerta-nos de que 

o  “[...]  projeto  de  si  auto-orientado,  [se  faz]  necessário  [para]  a  tomada  de 

consciência inerente à passagem de uma compreensão da formação do sujeito para 

o  conhecimento  das  características  da  sua  subjetividade  em  exercício”.  Essa 

assertiva  da autora confirma o sentido que  a professora Ana Beatriz atribuiu  ao 

trabalho biográfico, pois lhe possibilitou a “construção de um mosaico” de si mesma, 

de “um perfil” de si que era desconhecido. 

2. do social: 

Nesse  período,  como  eu  vim  para  o  Rio  Grande  do  Sul, 
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acompanhando  o  cônjuge  para  estudo,  acredito  que  foi 
extremamente importante para minha adaptação aqui, nessa outra 
escola,  o  processo  reflexivo  que  se  estabeleceu  lá,  porque  eu 
cheguei  aqui,  é  uma realidade  completamente  nova:  professores 
com  outra  formação.  Aqui  é  outro  universo:  as  pessoas  têm 
facilidade para formação, mas também com outro olhar. Eu vinha de 
uma  experiência  de  dificuldade  para  formação,  uma  experiência 
muito restrita: dentro da escola, dentro da universidade. Quer dizer, 
se  eu  não  tivesse  começado  esse  processo  de  reflexão,  de 
distanciamento,  de  abertura,  teria  sido  muito  mais  difícil  minha 
adaptação. Sem contar que a natureza da escola é diferente, então 
eu tenho que me adaptar a uma realidade completamente diferente. 
Quando  eu  fui  além  da  realidade  da  escola,  das  pessoas,  dos 
alunos, da cultura, da minha formação diferenciada, eu tive a outra 
experiência aqui,  dentro do curso da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (EUCI, 2008).

Em relação à dimensão social que o trabalho biográfico atingiu, a professora 

Euci  destaca a importância  das reflexões realizadas ao considerar  sua migração 

para outro estado brasileiro e consequentemente a necessidade de adaptação a um 

novo contexto sócio-cultural. Essa vivência a fez reconhecer que “os processos de 

reflexão,  de  distanciamento  e  de  abertura”  possibilitados  no  grupo  reflexivo 

permitiram-lhe ultrapassar os limites da realidade social, da cultural e de sua própria 

experiência  de formação ao se permitir  ter  uma nova experiência  formadora,  no 

âmbito da Universidade do Rio Grande do Sul.

3. do profissional: 

Para  mim,  depois  dessa  experiência  com  o  relato,  depois  da 
construção  desse  perfil,  de  ver  toda  a  minha  história  escrita  ali, 
posso dizer que me tornei mais corajosa. Mais corajosa para contar 
a minha história,  mais  corajosa para mostrar  aos  meus alunos o 
prazer que eu tenho de ser professora, mais corajosa para expor a 
minha  concepção  de  educadora,  de  educação  e,  principalmente, 
para  reforçar  o  meu  compromisso  profissional  com  aqueles  com 
quem eu trabalho. [...] Foi muito marcante para a gente ao longo dos 
estudos. Ouvindo os relatos das colegas, os relatos do grupo, como 
nós tínhamos histórias  que eram semelhantes,  mas também que 
vinham de ambientes diferentes, né? Desafios diferentes que nos 
tornavam profissionais bem ecléticas, profissionais que precisavam 
sempre superar-se a cada momento (ANA BEATRIZ, 2008).

[...] o que eu queria que ficasse realmente como importante que se 
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saiba  é que essa reflexão  que começou naquele  dia  em que fui 
convidada para entrar no grupo, não parou mais. E o mais legal é 
que, se o método autobiográfico é um método de reflexão sobre o 
processo  educativo  da  gente,  comigo  está  acontecendo.  Eu  não 
parei  mais  nesse  processo  reflexivo,  e  aí,  a  cada  novo 
acontecimento  na  minha  vida,  é  como  se  eu  retomasse  e 
ressignificasse aquela reflexão que foi feita em Boa Vista, aquela 
que foi feita na UNED, aquela que foi feita na sala de aula da Cida 
Mara, na sala de aula do Rafael. E assim vai sendo o processo, que 
eu espero não pare mais (EUCI, 2008).

Ao  “modelar  a  experiência”,  as  professoras  identificaram  as  práticas 

educativas  que  contribuíram  para  a  constituição  de  sua  identidade  docente, 

identificaram as que têm relação com sua visão de mundo, com sua concepção de 

educação e as que estão na contramão de seus ideais educacionais. Obtiveram, 

assim, clareza sobre as diferentes tendências pedagógicas e sobre os discursos que 

direcionam a prática educativa em diferentes espaços-tempo, inclusive as teorias 

que  estavam  direcionando  suas  próprias  práticas  educativas.  Essa  clareza 

demonstra  que  as  professoras  estão  em melhores  condições  de  redimensionar, 

ressignificar, o objeto de investigação, de especulação, e, assim, de aproximar-se 

via estudos teóricos e metodológicos, da compreensão do objeto que lhe provocou a 

atenção  consciente.  Acredito  terem  sido  esses  os  sentidos  atribuídos  pelas 

professoras Ana Beatriz e Euci ao afirmarem respectivamente a confiança adquirida 

em si mesma e a percepção de que o processo de reflexão sobre a prática educativa 

é  uma  necessidade  de  primeira  ordem  para  a  ressigniicação  do  processo 

educacional.  

4. do institucional: 

[...] nós, professoras da Escola de Aplicação, estávamos passando 
por  uma  crise  dentro  da  escola,  da  instituição,  uma  crise  de 
identidade. Eu socializei isso com a professora Gilvete [...] após uma 
reunião do Grupo de Pesquisa, que ela coordenava. Aí ela me falou 
que o método autobiográfico é um método de reflexão [...]. Logo em 
seguida, ela nos convidou para participarmos do Grupo de Pesquisa 
do  seu  doutorado  [...].  Com  as  reflexões,  com  as  reuniões 
acontecendo  e com as  técnicas  que foram sendo utilizadas  para 
viabilizar isso, eu fui conseguindo perceber que havia um processo 
de  reflexão  pessoal  a  partir  de  nossas  histórias,  que  acabavam 
interferindo na vida profissional de cada uma de nós. Durante esse 
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processo  eu já  conseguia  perceber  ...  assim...  uma diferença na 
minha postura dentro da escola. Inicialmente era muita emoção. Eu 
entrava de cabeça. Achava que as coisas tinham que acontecer e 
queria que todo mundo pensasse e entendesse mais ou menos da 
mesma forma como eu entendia. Depois, comecei a conseguir um 
distanciamento.  Comecei  a  olhar  um  pouco  mais  afastada,  daí 
conseguindo fazer uma reflexão sobre o que estava acontecendo, e 
conseguindo  perceber  que  as  pessoas  eram  diferentes,  com 
histórias  diferentes e que ali  não era  assim como eu queria  que 
fosse. Comecei a perceber esse outro lado da profissão, esse outro 
lado  do  ser  humano  que  estava  ali,  dos  sujeitos  que  estavam 
compondo aquele grupo de trabalho. Então, em outras palavras, eu 
acho que consegui tirar um distanciamento, e me tornei um pouco 
mais crítica, mais profissional (EUCI, 2008).

A formação continuada por meio de um grupo reflexivo tem em potencial 

propiciar  a  tomada  de  consciência  dos  limites  e  possibilidades  encontrados  na 

resolução de problemas da prática educativa e a promoção da autonomia “como 

valor profissional”. De acordo com Nóvoa (2002, p. 38), “a formação contínua deve 

contribuir para a mudança educacional e para a redefinição da profissão docente 

[...]”.  A mudança na vida profissional  das professoras foi  viabilizada pela análise 

crítica,  pela  “reflexão  pessoal”  dos  condicionamentos  herdados  socialmente  que 

estavam “interferindo na vida profissional”.  Essa reflexão permitiu a  passagem  da 

percepção do si mesmo para “perceber que as pessoas eram diferentes” e tornou a 

professora Euci “um pouco mais crítica, mais profissional”.

5. do educacional: 

O entendimento do método autobiográfico me provocou para buscar 
práticas mais significativas, no que se refere à articulação do sentido 
do  conhecimento  na  vida  dos  educandos  como  justificativa  e 
motivação para a contínua aquisição do saber.  Percebi  que esse 
sentido  depende  da  história  de  vida  de  cada  um,  dos  seus 
costumes, concepções e crenças. Para mim, são esses fatores que 
nos  levam  à  necessidade  de  superação  pessoal,  profissional  e 
social, o que, conseqüentemente, nos estimula a novas descobertas 
teóricas  e  metodológicas  em prol  do  enriquecimento  das  nossas 
competências e habilidades para lidar com as constantes mudanças 
históricas (JOCÉLIA, 2008).

Logo  após  o  relato  da  experiência,  eu  tive  a  oportunidade  de 
trabalhar  numa área em que  eu não  tinha  atuado  ainda,  de  ser 
professora de professores. Ser professora formadora de professores 
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em nível superior, para mim, em seguida àquele momento do relato 
de vida foi surpreendente. Primeiro porque eu me via num papel de 
uma responsabilidade muito grande. Tudo aquilo que eu queria fazer 
na sala de aula com meu aluno, na minha escola, eu tinha agora a 
oportunidade  de  fazer  isso  como  formação  das  pessoas  que 
estavam sob minha responsabilidade,  durante  um semestre,  dois 
semestres (ANA BEATRIZ, 2008).

A professora Ana Beatriz destaca a importância do trabalho biográfico para 

sua  nova  experiência  educacional  ao  se  tornar  formadora  de  formador.  Nesse 

sentido a professora destaca “a oportunidade” que essa experiência lhe propiciou de 

tornar realidade seus anseios e desejos como educadora, desta vez de professores 

que “estavam sob [sua] responsabilidade”.

O que esses depoimentos sugerem em relação à dimensão educacional do 

trabalho biográfico é sua relevância como paradigma teórico e metodológico para a 

formação  de  professores,  pois  alertam  para  a  necessidade  de  conhecermos  a 

“história de vida de cada um” dos envolvidos no processo ensino-aprendizagem para 

“buscar práticas mais significativas”,  visando assim a articulação do processo de 

“aquisição do saber” com a urgência de estarmos mais preparados para “lidar com 

as constantes mudanças históricas”.

6. da reflexão-sobre-a-ação: 

Em relação ao meu trabalho, acredito que dou mais atenção ao que 
faço. Sempre fui uma professora que procurava fazer algo diferente, 
trabalhar com os alunos procurando fazer com que eles buscassem 
o conhecimento e não refletia muito sobre o que eles faziam. Hoje 
em dia, procuro mais essa reflexão, anoto, registro as coisas que eu 
faço  para  ver  que  importância  têm  e  reflito  sobre  elas  (ANA 
QUEIROZ, 2008).

[...] se eu me inscrevi para este processo, se estou refletindo sobre o 
processo a partir da minha história, e coisa e tal, estou continuando 
a  história,  continuando  a  contar  a  história  e  a  refletir.  Contar  e 
refletir, contar e refletir... E, como eu havia dito, por algum motivo 
isso tem sido proporcionado a mim. Quer dizer, eu poderia continuar 
trabalhando o resto da vida sem refletir: pode acontecer. Mas eu fui 
sendo puxada pela história, a história foi criando aqueles aquele... 
aquele fio condutor foi sendo preso em outro, em outro, em outro, 
em outro, construindo... (EUCI, 2008).
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Esses depoimentos apontam o registro, a escrita como a potencializadora 

da  passagem (VYGOTSKY, 2005) do nível de compreensão da prática educativa 

como  mero  ativismo  para  a  compreensão  reflexiva  do  processo  ensino-

aprendizagem que exige distanciamento, reflexão e intervenção.

A  narrativa  autobiográfica  configura-se  como  um  importante  instrumento 

teórico e metodológico para a profissionalização docente. A opção por esta teoria e 

metodologia em um projeto de pesquisa-formação propicia ao professor formador 

uma atenção consciente (JOSSO, 2004) do processo de formação como processo 

de instrumentalização e de autonomização (ALHEIT e DAUSIEN, 2006), por meio do 

processo  de  compreensão  da  alternância  da  formação  (PINEAU,  2004),  dos 

processos de aprendizagem em grupos-referência e, da ressignificação das teorias 

do eu (WELLER, 2007), forjadas nos grupos-referência.

Nesse sentido os depoimentos das professoras participantes da pesquisa 

são um testemunho de que o grupo reflexivo transformou-se em um grupo-referência 

na vida pessoal e profissional delas pelos seguintes motivos:

a) por  sua  singularidade  na  mediação  biográfica,  proporcionada  pela 

professora-pesquisadora;

b) por sua intencionalidade na promoção da experiência formadora;

c) por  ter  contribuído  para  o  enfrentamento  de  novas  experiências 

desafiadoras, nas dimensões do pessoal, do social e do profissional;

d) por ter contribuído para a intervenção pedagógica consciente;  

e) por ter  contribuído também para com a revitalização do compromisso 

com a educação do povo brasileiro, compromisso este, vale ressaltar, 

forjado no grupo familiar e que se reafirmou em outros grupos-referência;

f) e  por  ser  um espaço-tempo  de  reflexão  sobre  as  dimensões  do  eu 

pessoal e do eu profissional.

Portanto,  a  identidade  pessoal  configura-se  como  identidade  narrativa 

(RICOEUR, 2006), revelada na construção do eu pessoal e profissional, em grupos-

referência.  Paul  Ricoeur  (2006,  p.  11)  questiona:  “Não  é  em  minha  identidade 

autêntica que peço para ser reconhecido? E se, por sorte, me reconhecerem como 

tal,  minha gratidão não será dirigida àqueles que,  de uma maneira ou de outra, 
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reconheceram minha identidade ao me reconhecer?”

Desse modo, por sua característica singular, que é processual, a identidade 

da  professora  corresponde  ao  conjunto  dos  percursos  da  sua  vida,  e  ao 

reconhecimento de que o eu não é fragmentado. Ricoeur (Ibid. p. 271), mais uma 

vez alerta: “É no modo ético da interpelação que o eu é chamado à responsabilidade 

pela voz do outro”. A identidade está presente no eu pessoal e no eu profissional 

com vivências e experiências, e permite que se acolha o tempo passado, o presente 

e o futuro,  em um movimento contínuo e dialético.  Acolher  as dimensões do eu 

profissional  das  professoras,  a  identidade,  é  possibilitar-lhes  identificar  um lugar 

onde  possam habitar  e  “partilhar  com  outro  uma  nova  experiência”  (RICOEUR, 

1994, p. 119). 

Ora, pensar a formação sob o prisma da construção da identidade é pensar 

que “[...]  toda relação com o  saber  (com o aprender)  é  também relação com o 

mundo, com os outros e consigo [...]”  (CHARLOT, 2003, p. 33). Essa relação com o 

saber  pressupõe  a  existência  da  alternância  da  formação:  autoformação, 

heteroformação  e  ecoformação  (PINEAU,  2004).  Conforme  as  narrativas 

autobiográficas das professoras mostraram, a formação inicial tem sua gênese no 

grupo familiar por meio dos processos de aprendizagem informais. Nesse sentido, é 

possível inferir que a entrada no grupo escolar é a continuação dessa formação por 

meio dos processos de aprendizagem formais (ALHEIT e DAUSIEN, 2006), sendo o 

grupo escolar  mais um grupo-referência  na vida do aprendente.  A identidade se 

constitui  de modo processual  em grupos-referência.  Já a formação continuada é 

fruto da “finitude do ser humano” e “da consciência que ele tem de sua finitude” 

(FREIRE, 1995, p. 20) de sua incompletude (CHARLOT, 2003, p. 23).

Freire e Charlot concordam em que a infinitude, a incompletude, do sujeito é 

a  razão  de  sua  mobilização  em  busca  do  saber  mais.   Ora,  essa  tomada  de 

consciência  da infinitude,  da incompletude em direção à  mobilização para saber 

mais,  significa que o sujeito já detém um saber.  Esse saber é forjado no grupo-

referência, o grupo familiar. Freire (1996, p. 33) discute a importância de a escola 

considerar  os  saberes  de  diferentes  grupos-referência  (grupo  familiar,  grupo 

comunitário, grupo religioso, grupo de trabalho informal dentre outros) que os alunos 

carregam  consigo,  ressaltando  que  é  preciso  relacionar  esses  saberes  com  os 

conteúdos escolares, ou seja, com os saberes do grupo escolar. 

Desse modo, é possível afirmar que a formação do aluno acontece antes de 
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sua entrada na escola. Estou entendendo formação aqui como “[...]  a dinâmica em 

que se vai construindo a identidade de uma pessoa. Processo em que cada pessoa, 

permanecendo ela própria e reconhecendo-se a mesma ao longo da sua história, se 

forma, se transforma, em interacção” (MOITA,1995, p.115).

Nesse  sentido,  identifiquei  que  a  formação  das  alunas-professoras e 

professoras da  pesquisa  no  grupo  reflexivo  apresentou  as  características  da 

formação que me referi na seção dois. Primeiro, o caráter formativo porque ocorreu 

em uma  instituição  de  ensino  superior,  com direito  a  certificação  e  o  segundo, 

performativo  porque  as  alunas-professoras e  professoras à  medida  que  se 

formavam  desenvolviam  sua  ação  educativa  em  um  movimento  entre  a 

heteroformação,  ecoformação  e  autoformação.  Portanto,  o  grupo  reflexivo  é  um 

dispositivo de formação inicial e continuada para a configuração e atualização de si 

mesmo.
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SEÇÃO 6 

A REPERCUSSÃO DO TRABALHO BIOGRÁFICO: O QUE A PESQUISA-
FORMAÇÃO POSSIBILITOU COMPREENDER E INTERPRETAR E O QUE 

INDICOU PARA INVESTIGAÇÕES FUTURAS?

Como o tempo, além de ser algo físico, é uma vivência subjetiva, devemos ter interesse em 
saber como os sujeitos o vivem. [...] Quando na sucessão cíclica de períodos nada muda, o 
tempo é vivido como monotonia; se, ao contrário, são introduzidas ou ocorrem novidades 
atraentes, então temos a sensação de que o tempo físico passa mais rapidamente; mas, 
quando esses momentos passam, o tempo mais intensamente vivido se dilata na 

consciência sobre o ocorrido [...].

José Gimeno Sacristán, 2005.
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6.1 O que a pesquisa-formação possibilitou compreender e interpretar?

Do total de seis professoras, só uma não migrou para o estado de Roraima, 

mas saiu da zona rural  para a zona urbana, onde deu continuidade aos estudos 

escolares. 

Em  junho  de  1975,  meu  pai  vendeu  sua  propriedade  e,  viemos 
morar na capital.
Somente em 76 consegui passar para a 2ª série. Assim fui indo, 3ª, 
4ª... Não demorei muito para perceber que havia coisas inteiramente 
absurdas, iguais às que aconteciam na escola do interior: só mudou 
o local.  E ainda apareceram a mais os testes de leitura e o Hino 
Nacional. Eu não consigo nem avaliar quanto a escola estava longe 
da  minha  realidade  prática:  simplesmente  eu  não  conseguia 
produzir,  nas  minhas  séries  iniciais.  Isso,  aos  olhos  dos  meus 
professores.
Como  estudei  em  escola  tradicional,  os  professores  eram  mal 
orientados: partiam de um pressuposto enganoso, de que os alunos 
não sabiam; então, se perdiam nas decorebas e nos conceitos (ANA 
LUÍZA, 2005).

Essa aluna-professora chamou-me particularmente a atenção por causa de 

sua história de superação do fracasso escolar nas primeiras séries.  Sua escolha 

pela  docência,  que  não  se  efetivou  por  influência  de  experiências  de  docência 

consideradas exemplares, sugere que ela deseja romper, por meio de sua prática 

educativa, inclusiva e reflexiva, com a tradição do fracasso escolar. Fragmentos de 

seu relato de experiência como docente é um testemunho de si: 

[...]  Em 2003, já havia emprestado para os meninos mais de 100 
livros.  Mesmo correndo o risco de perdê-los, emprestava-os,  pois 
não  queria  desmotivá-los  nem  limitá-los.  Pelo  contrário,  através 
dessa minha prática,  os meninos começaram a estabelecer  laços 
afetivos,  criando-se  assim,  uma  oportunidade  de  repassar-lhes 
conceitos e valores éticos. Eles entenderam realmente que o mundo 
da leitura vai  muito além dos olhos,  que é possível  lidar  de uma 
forma mais concreta com plantas, animais, com as pessoas, com as 
tristezas e alegrias  que a vida  proporciona e que cada problema 
pessoal tem uma solução. 
Essa  experiência  foi  desenvolvendo  também  a  confiança  no 
relacionamento e promoveu também a auto-estima dos meninos. O 
ambiente se tornou agradável.
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Em 2004, as coisas continuaram acontecendo sem um projeto bem 
definido:  foram  acontecendo  ao  sabor  da  vontade  de  fazer  a 
diferença na vida daqueles meninos.
Tenho  prazer  de  fazer  coisas  simples,  mas  que  tenham  um 
significado  concreto,  a  fim  de  permitir  a  construção  de  mundo 
simples, mas real. 
No  final  de  2004,  perdi  a  conta  de  quantos  livros  já  havia 
emprestado.  Outra  coisa  gratificante  ocorria  quando  chegava  um 
feriadão prolongado: aconteciam disputas para levarem as melhores 
obras. Uns chegavam a pedir emprestados 3, 4; levavam até mesmo 
5 obras. Um fato interessante! Nunca deixavam de me devolver um 
livro. Hoje possuo mais de 200 obras.
Hoje já não estou mais no projeto, mas tenho plena certeza de que 
uma semente foi plantada na vida daqueles meninos (RELATO DE 
EXPERIÊNCIA, ANA LUÍZA, 2005).

Freire  esclarece  que  nossa  disponibilidade  permanente  à  vida  é  que 

possibilita a construção de nosso perfil: 

[...] É na minha disponibilidade permanente à vida a que me entrego 
de corpo inteiro,  pensar  crítico,  emoção,  curiosidade,  desejo,  que 
vou aprendendo a ser eu mesmo em minha relação com o contrário 
de mim. E quanto mais me dou à experiência de lidar sem medo, 
sem preconceito,  com as diferenças,  tanto melhor  me conheço e 
construo meu perfil (FREIRE, 1996, p. 152).

A constituição das professoras deu-se pela influência dos grupos-referência, 

que foram forjando o eu pessoal e o eu profissional delas. Nos diferentes papéis que 

elas assumiam em cada grupo-referência, é possível afirmar que sua constituição 

identitária  docente  foi  sendo forjada por  uma influência  intergrupal  que forjou  “a 

pessoa e a profissional da educação de hoje” (GRUPO REFLEXIVO, 2005).

As  professoras  demonstraram,  desde  a  formação  acadêmica,  uma  forte 

inclinação para as práticas de professores inovadores e de teorias que têm como 

foco o sujeito histórico-social e a construção de conhecimento. Essa opção teórica, 

por conseguinte, propiciou uma atuação pedagógica mais problematizadora.

Desse modo, acredito que a cultura da reprodução pode ser substituída pela 
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cultura da reflexão,  da ética, da pesquisa, com o objetivo de formar professores 

capazes  de  lidar  com  seres  humanos  em  processo  de  formação  continuada. 

Segundo Contreras,

Apenas  reconhecendo  sua  capacidade  de  ação  reflexiva  e  de 
elaboração de conhecimento profissional em relação ao conteúdo de 
sua profissão, bem como sobre os contextos que condicionam sua 
prática e que vão além da aula, os professores podem desenvolver 
sua  competência  profissional,  entendida  mais  como  uma 
competência  intelectual  que  não  é  somente  técnica  [...].  É 
necessário  destacar,  de  qualquer  modo,  que  a  atenção  a 
competências profissionalizadoras que requerem um distanciamento 
dos contextos imediatos para entender os fatores de determinação 
da  prática  educativa  há  de  ser  compensada  e  simultaneamente 
sustentada com a atenção e cuidado às pessoas concretas que se 
deduz da obrigação moral (CONTRERAS, 2002, p. 84).

Para alcançar esse nível de obrigação moral, a inclusão de narrativas de 

professoras no conjunto das narrativas que compõem o currículo (SILVA, 1996) é 

um passo relevante  para  a reflexão sobre  os  conteúdos da profissão docente  e 

sobre a história de quem faz a história da educação, em diferentes níveis de ensino. 

Nesse sentido, vejamos abaixo, mais alguns testemunhos das professoras e alunas-

professoras participantes da pesquisa sobre a repercussão do trabalho biográfico na 

vida pessoal e profissional.

As  alunas-professora Ana Luíza, Esther Rosas e Jocélia fizeram curso de 

pós-graduação  lato  sensu após  a  conclusão  da  licenciatura  em Pedagogia  que 

ocorreu no segundo semestre de 2005. Além dessa formação Ana Luíza submeteu 

um projeto de uma prática educativa bem-sucedida a concurso no âmbito estadual 

obtendo  primeiro  lugar  e  ainda  registrou  em  revista  científica  essa  experiência 

formadora; Esther Rosas que também registrou sua prática educativa bem sucedida, 

concorreu  a concurso  no âmbito  nacional  obtendo premiação em primeiro  lugar, 

também. Essas informações foram obtidas no mês de abril de 2008, em conversas 

informais  com as professoras.  Embora  elas  não tenham testemunhado em seus 

depoimentos  esses  processos  formativos,  achei  importante  considerá-los  para  o 

contexto da pesquisa porque, conforme já referi,  satisfaz ao critério de formação 

continuada.  Diferentemente de Ana Luíza e Esther Rosas, a professora Jocélia em 
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seu  depoimento  pontuou  que colocou  em  prática  com  seus  pares,  “parte”  do 

“exercício realizado” na experiência formadora do grupo reflexivo: 

Com esse entendimento [método autobiográfico], construído a partir 
de  leituras  de  textos  que  fundamentaram  a  análise  da  minha 
narrativa  autobiográfica,  bem  como  a  das  demais  discutidas  no 
grupo reflexivo, passei a propor junto às professoras com as quais 
trabalhei  na  coordenação  pedagógica,  do  segundo  semestre  de 
2006  ao  primeiro  semestre  de  2008,  registros  sistemáticos  das 
atividades  realizadas  com  seus  alunos,  para  que  nos  encontros 
pedagógicos  pudéssemos  discutir  as  dificuldades  e  avanços  do 
processo, com o objetivo de ao término de cada etapa elaborar um 
relato de experiência da equipe. 
Minha  intenção  era  analisar  e  fundamentar  teoricamente  esses 
relatos junto com as professoras, com intuito de articularmos teoria e 
prática no nosso fazer pedagógico, para que nossas ações fossem 
refletidas e socializadas com nossos pares de modo que houvesse 
um intercâmbio de saberes pedagógico  e a construção de novos 
conhecimentos.  Essa proposta visava praticar, em parte, o exercício 
realizado no grupo reflexivo, no qual escrevemos nossa história de 
vida e relatos de experiências profissionais,  o que nos possibilitou 
compreender  o  porquê  das  nossas  escolhas  teóricas  e  práticas 
(JOCÉLIA, 2008).

Esse testemunho da aluna-professora Jocélia mostra o potencial da mimese 

de formação continuada, para a reflexão e “construção de novos conhecimentos” 

sobre o saber e o fazer pedagógicos visando assim, “compreender o porquê das 

nossas escolhas teóricas e práticas” como educadoras.

Em relação às professoras Ana Queiroz e Ana Beatriz, estas  encontram-se 

na espera da promoção, pela UFRR, de um curso de pós-graduação stricto sensu 

em suas áreas de  interesse e  de  atuação profissional  e  a  professora  Euci  está 

realizando mais um curso de especialização na Universidade Federal do Rio Grande 

do  Sul,  para  em  seguida  submeter-se  à  seleção  do  mestrado  na  mesma 

universidade. 

Em  um  novo  ambiente  sociocultural  e  profissional,  primeiramente  as 

professoras depararam-se com situações desafiadoras, que as levaram a refletir e a 

fazer a transposição deliberada dos conhecimentos adquiridos em sua trajetória de 

vida,  na formação acadêmica e  na atuação profissional.  Para compreenderem o 

novo quadro que se apresentava, as professoras participantes da pesquisa tomaram 

como  referência  práticas  educativas  anteriores  e  fizeram  a  mobilização  dos 

184



conhecimentos  tácitos  para  possibilitarem  ao  aluno  uma  especulação  e  uma 

negociação em seu processo de aprendizagem. 

Diante das dificuldades, as professoras buscaram reflexivamente reverter o 

quadro da escolarização dos alunos considerados difíceis, situados em contextos e 

cenários  educacionais  que  limitavam  a  aprendizagem  significativa.  Mas  a 

insurgência diante de tais desafios possibilitou uma atitude clínica na resolução dos 

problemas. Cifali ressalta que

[...] Ser clínico é precisamente partir de algo dado, de expectativas, 
de  referências  prévias  e,  mesmo assim,  aceitar  ser  surpreendido 
pelo outro, inventar na hora, ter intuição, golpe de vista, simpatia: 
inteligência  e  sensibilidade  do  momento,  trabalho  na  relação, 
envolvimento transferencial  de onde um dia,  nesse minuto,  nesse 
acompanhamento,  poderá  emergir  uma palavra  ou um gesto que 
terá  efeito,  podendo  ser  apreendida  pelo  outro,  porque  ele  está 
pronto  para  ouvi-la;  isto  ocorre  por  força  de  confiança,  de 
perseverança  e  sem  abandonar  a  crença  nas  pulsões  da  vida 
quando a destrutividade parece impor-se (CIFALI, 2001, p. 106).

Um dos dados relevantes da pesquisa é que a compreensão do significado 

da  educação  foi  forjada  mais  especificamente  no  grupo  familiar.  As  professoras 

revelaram que membros da família, como o pai e a mãe, por exemplo, lutavam pela 

educação dos filhos, o que nos revela que o fato de não terem recebido a educação 

escolar  e  de  sofrerem  com  as  dificuldades  provenientes  de  um  analfabetismo 

funcional e/ou absoluto, foi o motor que os impulsionou a permanecerem firmes no 

projeto para a vida dos filhos e na obstinação de vê-los escolarizados. O testemunho 

da professora Ana Queiroz (2005) corrobora minhas inferências:

[...] a pessoa decisiva em minha vida, que possibilitou um futuro de 
descobertas e conhecimentos foi o meu pai,  que, mesmo em sua 
ignorância de homem simples, agricultor, de poucos conhecimentos 
e contrariando a cultura local de que mulher não precisa estudar, 
possibilitou  a  todos  nós,  meninos  e  meninas,  as  mesmas 
oportunidades.
Quando  meus  irmãos  mais  velhos  terminaram  a  4ª  série  e  não 
tinham como continuar os estudos, meu pai vendeu o pouco gado 
que tinha e comprou uma casa na cidade, onde fomos morar com 
parentes, que cuidaram de nós. [...]
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Devido ao pouco estudo do meu pai, e considerando a idade e o 
local de poucas oportunidades, não foi possível para ele conseguir 
emprego.  Dessa  forma,  começamos  a  trabalhar  muito  cedo,  por 
volta dos 12/13 anos. Fizemos de tudo: casa de família, pequenos 
comércios,  lembro  do  meu  irmão  vendendo  picolé...  Porém,  em 
momento algum,  desistimos de estudar.  Aprendemos desde cedo 
que a educação era a nossa única possibilidade de mudar o roteiro 
de nossas vidas.
Foi  em casa que recebemos praticamente  toda a  formação não-
formal para nosso desenvolvimento pessoal e ético. A igreja também 
contribuiu  para  nossa  formação,  apesar  de  não  ter  sido  a  mais 
significativa.  Somos  católicos,  porém  nunca  fomos  de  freqüentar 
muito  a  igreja  (apesar  de termos feito  a  primeira  comunhão  e  a 
crisma). Dessa forma, o respeito ao próximo, a formação do caráter, 
herdamos  fundamentalmente  de  nossa  família,  assim  como  a 
vontade de mudar a nossa história (ANA QUEIROZ, 2005).

Ficou  patente  nesta  pesquisa  que  a  formação  continuada  tem,  para  as 

professoras com quem trabalhei,  um duplo sentido: de “instrumentalização” e de 

“emancipação”. 

Formar-me foi uma das maiores e melhores emoções que já vivi. 
Sentia-me  mais  segura  mas  também  compreendia  que  minha 
formação necessitava de continuidade. Estudar, para mim, sempre 
foi  motivo  de  prazer  e  necessidade.  Buscar  conhecimentos  e 
aprofundar  minhas  descobertas  sempre  foram  incentivos  para 
continuar  minha  formação.  Adquirir  meus  livros,  montar  minha 
biblioteca,  tudo  fazia  parte  de  conquistas  e  de  autonomia  (ANA 
BETRIZ, 2005).

Foi possível observar, no decorrer do trabalho, que, desde o início 
até  hoje,  minha  mãe  acompanha  o  meu  desenvolvimento 
profissional. Também conto com a ajuda dos meus filhos, esposo, 
amigos e parentes. Acredito também que o fato de fazer parte do 
meio social urbano e a facilidade de contatos com livros acabaram 
contribuindo para o meu percurso profissional, além das ações que 
fiz  enquanto  adolescente  e  jovem:  dar  aula  de  reforço,  ser 
catequista, participar de grupo de jovens, estagiar na biblioteca do 
SESC e realizar mini- cursos.
Este  trabalho  também  está  contribuindo  para  a  minha  profissão, 
pois, observando esses registros, tenho agora a convicção de que 
estou na profissão certa e pretendo continuar  contribuindo com a 
educação no Brasil realizando minha função com responsabilidade e 
prazer (ESTHER ROSAS, 2005).
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A formação continuada, para as professoras,  foi  associada ao prazer de 

estudar  e  de  pesquisar,  mas  também  à  necessidade  de  emancipação  e  de 

instrumentalização, competências incentivadas no contexto do grupo familiar.

Em minha casa, o discurso de meus pais,  principalmente comigo, 
era de que eu não precisaria ter pressa para namorar, sair de casa, 
ou  mesmo  me  casar.  A  prioridade  em  minha  vida  deveria  ser 
sempre estudar, estudar, estudar. E eles estariam sempre comigo 
apoiando no que fosse possível e no que eu quisesse fazer. Acho 
que  tudo  isso  deu  certo,  pois  só  me  casei  após  concluir  a 
Licenciatura e até hoje adoro estudar (ANA BEATRIZ, 2005).

Era para ter realizado da 5ª à 8ª série na Escola Adventista (rede 
particular),  porém  reprovei  em  Matemática  por  faltar  em  dois 
décimos  para  completar  a  nota,  precisava  de  6,0  e  tirei  5,8  na 
avaliação. 
Dos onze professores que tive, apenas lembro do professor e pastor 
Márcio,  da  disciplina  de  Matemática.  Levei  uma  surra  de  panela 
quando  minha  mãe  descobriu  que  fui  reprovada,  pois  acabei 
também  perdendo  a  ‘bolsa  de  estudo’  que  o  governo  distribuía 
naquela época. Hoje compreendo perfeitamente das boas palmadas 
de minha mãe, caso ela não tivesse se importado, com certeza eu 
não seria quem sou profissionalmente (ESTHER ROSAS, 2005).

Desse modo,  a  identificação das experiências-referência  no processo de 

constituição docente, na educação formal e/ou na informal, nos grupos-referência de 

pertença dos sujeitos da pesquisa revelaram-se imprescindíveis para a discussão, a 

compreensão da aprendizagem e a assunção da profissão docente por parte das 

professoras participantes da pesquisa.

O que os dados demonstram é que os questionamentos e a compreensão 

sobre a educação surgem/aparecem no grupo familiar e que a formação continuada, 

aqui compreendida como a formação ao longo da vida (escolarização, magistério, 

formação acadêmica, estratégias de formação, pós-graduação  stricto sensu  e lato 

sensu), possibilitou a reflexão sobre a ação ao construir sentido em torno do objeto 

da formação – a prática educativa. Segundo Contreras (2002, p. 82), “temos que 

falar de competências profissionais complexas que combinam habilidades, princípios 

e consciência do sentido e das conseqüências das práticas pedagógicas”.

Já  o  grupo  reflexivo,  por  se  constituir  em  um  dispositivo  de  formação 
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continuada, configurou um espaço-tempo de criação de cultura (BRUNER, 1997), 

propiciando a construção de conhecimento e a trans-formação de si, objetivos estes 

de todo projeto educativo. 

Nesse  sentido,  é  perceptível, por  um  lado,  a  relevância  da  abordagem 

biográfica  para  que as  professoras  identifiquem em suas práticas  as  teorias,  os 

conhecimentos tácitos, as posturas, as ações e os discursos que direcionam seu 

fazer pedagógico; e, por outro, se reconheçam como sujeitos e, ao mesmo tempo 

objetos dessa prática. Nessa perspectiva é que as professoras da pesquisa foram 

convidadas a relembrar os fatos importantes de sua trajetória pessoal e profissional 

para  compreendermos  como  elas  foram  construindo  seus  comportamentos, 

pensamentos e sentimentos em meio aos diferentes contextos e, enfim, como se 

formaram e como dão continuidade à sua formação.

Vale  ressaltar  que  a  orientação  e  o  acompanhamento  às  professoras 

debutantes, em sua prática educativa inicial, é uma necessidade de primeira ordem, 

para evitar o mal-estar docente e a desistência da profissão.  

Dese  modo,  a  formação  dos  professores  perpassa  a  “assunção”  da 

reaprendizagem de sua própria prática, por meio da formação continuada, a qual, 

por sua vez, resulta na reconstituição de sua identidade pessoal/profissional. 

Ao olhar para os dados referentes à caracterização dos sujeitos,  percebi 

que  as  alunas-professoras  e as professoras são  todas  casadas.  Esse  dado  me 

pareceu relevante devido ao fato de o trabalho biográfico ter possibilitado a reflexão 

e a análise da auto-identidade desses sujeitos. Para Giddens,

[...]  Uma pessoa com um sentido razoavelmente estável de auto-
identidade  tem  uma  sensação  de  continuidade  biográfica  que  é 
capaz  de  captar  reflexivamente  e,  em  maior  ou  menor  grau, 
comunicar a outras pessoas. Pelas primeiras relações de confiança, 
essa pessoa também estabeleceu um casulo protetor que ‘filtra’, na 
condução prática da vida diária, muitos dos perigos que em princípio 
ameaçam a integridade do eu. Finalmente, o indivíduo é capaz de 
aceitar  essa  integridade  como  positiva.  Há  suficiente  auto-
apreciação para sustentar um sentido do eu como ‘vivo’ – dentro do 
âmbito do controle reflexivo – em vez de ter a qualidade inerte das 
coisas no mundo-objeto (GIDDENS, 2002, p. 54-55).

Essa  passagem explica  o  porquê  de  algumas  professoras  convidadas a 
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participar  da  pesquisa  terem encontrado  dificuldade  na  escrita  de  sua  narrativa 

autobiográfica: é que essa atividade coincidiu com um processo de desestruturação 

familiar enfrentado por elas, no período da pesquisa-formação. Giddens (Ibid., p. 54-

55) alerta de que “a melhor maneira de analisar a auto-identidade na generalidade 

dos casos é por contraste com os indíviduos cujo sentido do eu está fraturado ou 

desativado [...].  O autor apresenta três características de uma pessoa com o “eu 

fraturado”  tornando-se  assim  ontologicamente  insegura.  A  primeira  é  a 

descontinuidade na experiência temporal; a segunda é a inércia, em termos de ação 

prática;  e  a  terceira  é  a  falta  de  confiança  em sua  auto-integridade,  devido  ao 

sentimento de esvaziamento moral e de carência afetivo-amorosa.

Acredito terem sido essas as razões que impediram a essas professoras, 

que  não  participaram  da  pesquisa,  de  sustentarem  sua  auto-identidade  em  um 

trabalho de “continuidade biográfica” por meio desta pesquisa-formação com a teoria 

da abordagem biográfica. 

Outra percepção que a pesquisa possibilitou foi o resgate do passado, o 

reconhecimento  de  si  e  do  outro  e,  por  conseguinte  a  reapropiação  das 

aprendizagens “política,  social,  profissional  e  escolar”  (LINHARES,  2004).  Essa 

autora ao discutir  a  Formação Continuada de professores,  chama nossa atenção 

para  que  sejamos  cuidadosos  quanto  aos  processos  de  desapropriação  dos 

docentes de sua memória política: 

[...]  Com  um  e  outro  processo  vão  se  desapropriando  desses 
docentes  e  discentes  memórias  políticas  das  aprendizagens 
escolares, descarregando-os não só das experiências enfrentadas 
historicamente, mas, sobretudo, da busca de justiça e de dignidade 
com que as impregnam (LINHARES, 2004, p. 20). 

A  reapropriação  das  “aprendizagens  escolares” conforme  referi 

anteriormente,  também  encorajou  as  professoras,  especialmente  as  alunas-

professoras, a submeterem seus projetos de ensino a concursos nos âmbitos local e 

nacional, tendo seus trabalhos reconhecidos socialmente, ao serem premiadas com 

os primeiros lugares. Esse reconhecimento também se deu com a publicação de 

artigo em revista científica. 

Nas  narrativas  autobiográficas  das  professoras  e  em  seus  relatos  de 
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experiências bem-sucedidas, foi possível depreender que a assunção da formação 

continuada,  inclusive  a  participação  nesta  pesquisa-formação  de  forma  crítica  e 

ética, sinalizam o desejo das professoras de  socializar  as experiências-referências 

dos diferentes  espaços-tempos  da  trajetória  pessoal  e  profissional,  ou  seja,  dos 

grupos-referência  que  contribuíram  em  sua  constituição  identitária  docente.  De 

acordo com Linhares (Ibid., p. 23),

Bem mais ético do que distribuir  culpas  é socializar,  expandir  as 
discussões da vasta problemática educacional e escolar como uma 
das  temáticas  públicas  de  mais  alta  relevância,  para  que,  com 
teorizações  compartilhadas  e  responsabilizações  mais  claras, 
possamos  sustentar  politicamente  nossas  ações  [...]  (LINHARES, 
2004, p. 23).

Desse  modo,  o  trabalho  biográfico,  ao  conferir  às  professoras  o 

reconhecimento  da  autoria  em  relação  aos  feitos  pedagógicos,  devolveu-lhes  a 

consciência de “sua capacidade”. Segundo Ricoeur,

[...] Ao inaugurar a idéia de capacidade pelo poder dizer, conferimos 
de  saída  à  noção  de  agir  humano  a  extensão  que  justifica  a 
caracterização como homem capaz do si que se reconhece em suas 
capacidades [...] (RICOEUR, 2006, p. 110).

Portanto,  é  possível  responder  à  pergunta  de  “Para  que  o  trabalho 

biográfico?”,  tendo  como  referência  a  tríplice  mimese de  Ricoeur  (2006): 

prefiguração, configuração e refiguração. O trabalho biográfico ajuda à professora a 

identificar  as  experiências  formadoras  (JOSSO,  2004).  Na  escritura  de  si,  o 

professor tem a chance de fazer uma reflexão sobre o que foi formador em sua vida 

pessoal  e  profissional.  Esse  é  o  momento  da  prefiguração.  É  a  mediação  do 

formador,  pela  orientação  e  pelo  acompanhamento,  que  ajudará  o  professor  a 

separar  o  essencial  do  secundário  em  sua  trajetória  de  vida.  Ao  fazer  o 

reconhecimento  do  que  foi  formador,  são  revelados  os  grupos-referência  que 

estiveram/estão influenciando a constituição de sua identidade e de sua visão de 

mundo. Esse é o momento da configuração. Em terceiro lugar, o reconhecimento de 

si  é  o  momento  também  da  ressignificação  das  vivências  que  consistiram  na 
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“memória de um tempo ruim” (ESTHER ROSAS, 2005) e a tomada de consciência 

de  que  é  desnecessário  “provar”  algo  a  “alguém”.  Nesse  momento,  é  feito  o 

reconhecimento  dos  saberes  da  docência;  da  construção  de  conhecimento;  das 

habilidades e competências; dos limites e possibilidades e de onde são provenientes 

– ou seja, a refiguração ou a atualização de si mesma. 

É importante destacar  que,  ao  acompanharmos as professoras em seus 

relatos de experiência de atividades pedagógicas – que elas consideravam bem-

sucedidas – escutando/lendo suas histórias de vida, depreendi que suas escolhas 

pedagógicas  e  a  formação  continuada  visavam  minimizar  lacunas  educacionais 

vivenciadas tanto no campo pessoal quanto no social:

Sou roraimense. Nasci em 1967, no interior do estado, oriunda de 
família muito pobre: pai e mãe agricultores e analfabetos.
Entendo que o trabalho na agricultura e a distância impediram meus 
pais  de freqüentar  uma escola.  Hoje  meu pai  tem 93  anos,  não 
escreve mais nem seu próprio nome, e minha mãe, com 59 anos 
faz,  a  quinta  e  a  sexta  séries,  participando  de  um programa de 
alfabetização de adulto (ANA LUÍZA, 2005).

[...] O fato de ser filha de um casal de agricultores que mal sabia ler 
e escrever, mas que não se conformou com esta situação, parece 
ter sido o embrião de minha escolha pela docência (EUCI, 2005).

Com  o  resultado  do  meu  trabalho  na  escola,  fui  convidada  a 
trabalhar no NTE, como professora multiplicadora do PROINFO – 
Programa Nacional  de  Informática  na Educação–,  onde  fiquei  de 
2001 a 2004.  Esse foi o espaço onde mais senti necessidade de 
uma  formação  contínua, pois  é  uma  tecnologia  que  sofre 
modificações constantemente, e eu precisava também estudar mais 
os teóricos, visto que trabalhava com capacitação de professores, 
utilizando a pedagogia de projetos.
Dessa  forma,  fiz  o  curso  de  especialização  em  Informática  na 
Educação, concluído em 2003 (ANA QUEIROZ, 2005).

[...]  surgiu  o  convite  para  eu  ser  supervisora  da  escola  em  que 
comecei minha carreira. Formei-me e dediquei 12 anos de serviço a 
essa escola, sendo 5 destes como supervisora pedagógica.
Ser supervisora era um novo desafio, que ultrapassava os limites de 
minha  sala  de  aula  e  alcançava  um  número  maior  de  pessoas, 
ações  e  resultados.  Eu  tinha  muita  vontade  de  fazer  e  acertar, 
contudo não tinha muitos conhecimentos específicos na área.
Estudei  mais  do  que  nunca.  Precisava  compreender  melhor 
legislações, programa curricular, teorias de aprendizagem, PCN, etc. 
Enfim,  surgiu  a  oportunidade  de  um  curso  de  pós-graduação  à 
distância.  Não tive dúvidas em fazê-lo,  pois,  até aquele momento 
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meu Departamento  na UFRR não oferecia  nada  (ANA BEATRIZ, 
2005).

Esses relatos permitem inferir que a tomada de consciência dessa prática 

propiciou às professoras a busca pela formação continuada, o que nos faz perceber 

um lançar-se para o futuro à medida que elas organizavam as experiências vividas, 

nas dimensões pessoal/profissional. Essa formação tornou-se intencional a partir do 

momento em que um objeto da prática educativa provocou a curiosidade e/ou a 

tomada  de  consciência  de  que  a  investigação  mais  aprofundada  do  objeto  da 

formação,  por  meio  do  processo  de  reflexão-sobre-a-ação  e  da  permanente 

vigilância  teórica,  metodológica  e  autobiográfica  permitiriam  que  elas 

compreendessem  o  fenômeno  educativo.  Conforme  Contreras  (2002,  p.  81),  as 

experiências das professoras “[...] não possuem somente um significado individual, 

mas representam perspectivas sobre o sentido tanto público como privado da vida e 

do social”. 

Nesse  sentido,  nas  narrativas  das  professoras  a  revelação  do  outro 

apresenta  como  referência  da  busca  de  si  mesmas.  Portanto,  a  escrita  é  de 

fundamental importância no processo de formação. Souza (2006, p. 135) esclarece 

que “a escrita da narrativa potencializa no sujeito o contato com sua singularidade e 

o mergulho na interioridade do conhecimento de si [...]. O ato de escrever possibilita, 

portanto,  ao  sujeito  ir  encontrando  as  possíveis  saídas  para  os  problemas  que 

surgem, e as escolhas profissionais contribuem para minimizar lacunas pessoais e 

sociais.

6.2 O que a pesquisa-formação indica para investigações futuras?

Neste  item,  elenco  um  conjunto  de  eixos  temáticos/atividades  que  a 

pesquisa-formação indica para futuras investigações:

1. grupo reflexivo com o gênero masculino;

2.  acompanhamento  e  orientação  de  grupos  reflexivos  coordenados  pelas 

professoras que participaram desta pesquisa-formação em seus locais de trabalho;
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3. o impacto da primeira experiência como docente;

4. trabalhar com professores que não apresentam as características: compromisso, 

responsabilidade e afetividade;

5 . trabalhar com professores que apresentem o eu fraturado;

6. influência do processo migratório na formação docente;

7. grupo reflexivo com gestoras e coordenadoras pedagógicas;

8. grupos de professoras que trabalham com a educação especial;

9. Narrativas de alunos repetentes e de alunos que foram excluídos da escola;

10. grupo reflexivo de pais (para criar uma cultura de reflexão sobre a instituição 

escola).

Nessa  perspectiva,  entendo  que  a  compreensão  do  processo  de 

formação por meio da narrativa autobiográfica é uma das alternativas de formação 

para  esclarecer  as  tensões  presentes  entre  os  saberes  adquiridos  em  grupos-

referência  e  a  ação  propriamente  dita,  entre  a  necessidade  de  o  professor 

desenvolver-se autonomamente e o desafio de trabalhar coletivamente. 

Considerações finais

Ao analisar  as  narrativas  autobiográficas  das  professoras  e  das  alunas-

professoras ficou evidente que a sua constituição identitária docente foi forjada nos 

grupos-referência,  em especial,  o  grupo  familiar.  Nesse  sentido,  foi-me  possível 

perceber  também  que  na  vida  de  uma  pessoa  surgem  as  mais  diversificadas 

situações-problema que são um convite ou uma provocação para que o projeto de 

vida de si mesmo seja comprometido. 

Ao fazer analogia das situações-problema que as professoras enfrentaram 

em sua formação continuada que contribuíram para algumas quase desistirem da 

profissão docente, percebo que o mundo atual é cheio de novidades atraentes, com 

inúmeras  possibilidades  de  penetração  no  desconhecido,  principalmente  pelo 

advento da internet. Os desejos, vontades e necessidades forjados nessa sociedade 

de  consumo,  capitalista  e  excludente  propiciam  a  busca  pelo  supérfluo  e,  por 

conseguinte,  o  esquecimento  do  verdadeiro  sentido  da  vida.  Tudo  isso  nos  faz 
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mergulhar em um mundo estranho a nós mesmos, o qual nos descaracteriza, nos 

desvirtua, de modo que nosso projeto de vida fica comprometido. Ficamos a olhar 

para nós mesmos, para nossa desfiguração. Valeria a pena perguntar: “O que vou 

fazer com esse eu desfigurado?”

Na  situação  das  professoras,  a  desfiguração  exprime  contornos  mais 

agravantes com a multiplicidade de problemas enfrentados no dia-a-dia da escola, 

anos  após  anos  de  exercício  profissional.  O  avanço  tecnológico,  a  crise  de 

paradigmas, as exigências do sistema educacional, as estatísticas de evasão e de 

repetência,  a proletarização da profissão docente,  os alunos vítimas de violência 

sexual,  psicológica  e  do  assédio  para  se  tornarem  usuários  de  drogas,  a 

desestruturação das famílias,  a desorganização social  provocada pelo acentuado 

processo migratório são algumas situações que nós, professoras, temos enfrentado 

em nossos locais de trabalho, especialmente na sala de aula. 

Quem sou eu? O que eu faço? O que eu sei fazer? Para quem eu faço? Por 

que eu faço? –  são questionamentos  com base nos quais  o  trabalho  biográfico 

pautado na mimese de Ricoeur (1994) – prefiguração, configuração e refiguração – 

permitiu ajudar as professoras a resgatarem suas auto-identidades. Esse trabalho 

visou propiciar a tomada de consciência das professoras sobre si mesmas, por meio 

de uma reflexão-sobre-a-ação, e teve como foco o reconhecimento da constituição 

identitária  docente,  visando  à  restituição  do  projeto  de  vida  e  à  projeção  da 

professora. Para, 

[...] às questões que podem ser classificadas em questões sobre ‘o 
que’, o ‘por que’, o ‘quem’, o ‘como’, o ‘com’ ou o ‘contra quem’ da 
ação. Mas o fato decisivo é que empregar de modo significativo um 
ou outro desses termos, numa situação de questão e resposta, é ser 
capaz  de  ligá-los  a  qualquer  outro  membro  do  mesmo conjunto. 
Nesse sentido, todos os membros do conjunto estão numa relação 
de intersignificação. Dominar a trama conceitual no seu conjunto, e 
cada termo na qualidade de membro do conjunto, é ter competência 
que se pode chamar de compreensão prática (RICOEUR, 1994, p. 
89).

Considerando-se que a estratégia de trabalhar com a abordagem biográfica 

como meio de investigação e como instrumento pedagógico tem o foco no conjunto 

dos  termos  referidos  acima  e  na  “relação  de  intersignificação”  para  elucidar  o 

processo  de  formação  de  professores,  os  trabalhos  desenvolvidos  têm  sido 

relevantes  para  a  discussão  da  formação  de  professores  na  perspectiva  da 
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autobiografia.  A  reflexão  rigorosa  dos  processos  de  formação,  em  diferentes 

dimensões, vem propiciando mudanças paradigmáticas nas agências de formação 

de  professores,  conforme  apontam  os  trabalhos  de  Josso  (1988,  2004),  Nóvoa 

(1988, 1995,), Moita (1995), Bueno, Catani e Souza (1998), Souza (2004), Passeggi 

(2001, 2002, 2003, 2006), dentre outros.

Nesta pesquisa-formação, minha opção por trabalhar com dois grupos de 

professoras – as alunas-professoras e as professoras – revelou que a formação 

continuada  é  um  processo  indispensável  para  a  constituição  da  identidade 

profissional. 

Ao analisar o processo de formação desses dois grupos de professoras, foi-

me possível inferir que ambos estão em processo de formação continuada ou de 

construção da identidade docente. Percebi que tanto as alunas-professoras quanto 

as professoras realizaram o Magistério em nível de Ensino Médio. Nesse sentido, a 

formação inicial, compreendida como a entrada em um curso profissionalizante, teve 

sua  gênese  nesse  nível  de  ensino,  que  “certifica”  os  formandos  conforme 

compreensão  de  Alheit  e  Dausien  (2006),  ao  referirem-se  aos  “processos  de 

aprendizagem formais”.

Vale ressaltar que, nas narrativas das professoras, as primeiras vivências 

com a prática da docência iniciaram-se no grupo familiar e se prolongou em outros 

espaços-tempos,  em outros  grupos-referência,  como  o  grupo  escolar  e  o  grupo 

religioso.  Desse  modo,  evidencia-se  a  familiaridade  com  algumas  das 

especificidades em torno do exercício da docência, antes mesmo que o ingresso no 

curso de Magistério  ou no de licenciatura se concretizasse.  Por  isso,  é possível 

inferir, ainda, que os processos de aprendizagem não formais e os processos de 

aprendizagens  informais  (ALHElT  e  DAUSIEN,  2006)  estiveram  no  cerne  da 

formação continuada das professoras e na constituição de sua identidade, forjando 

seu modo de ser e de estar na profissão docente. 

A formação continuada não se restringe aos “processos de aprendizagem 

formais”, proporcionados pelas instituições de ensino, as quais conferem certificação 

aos  formandos,  mas  inclui:  os  “processos  de  aprendizagem  não  formais”,  que 

ocorrem  em  espaços-tempos  “fora  dos  estabelecimentos  de  formação 

institucionalizados”, como, por exemplo, a feira, a associação comunitária e a igreja; 

e  também  os  “processos  de  aprendizagem  informais”,  ou  aprendizagem  que 
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acontece sem uma intenção, mas que acompanha o eu pessoal e o eu profissional, 

como a experiência obtida ao lidar com um problema de saúde que aflinge um dos 

membros do grupo familiar, com o analfabetismo ou até mesmo com a constatação 

da “finitude da vida” (SANTOS, 2008).

Ao considerarmos que a formação envolve as dimensões pessoal, social, 

profissional  e  institucional,  depreendi  que  esse  grupo  de  professoras  está  em 

formação continuada, entendo por esta um processo performativo que envolve os 

três processos de aprendizagem acima aludidos.  Esse processo performativo  de 

formação continuada e de construção da identidade torna-se intencional por ocasião 

da primeira experiência profissional. São as estratégias de formação, a participação 

em grupos de estudo, em eventos científicos e também a aquisição de referenciais 

teóricos e metodológicos,  culminando na organização de um acervo  bibliográfico 

particular,  o  que  confere  à  formação  um  caráter  de  continuidade,  visando  à 

compreensão  do  fenômeno  educativo,  com  suas  “incertezas,  imprevisibilidade  e 

complexidade” (ZEICHNER, 1993) vivenciando a alternância da formação (PINEAU, 

2008)  em  grupos-referência.  Destacam-se  aqui  o  grupo  profissional  e  o  grupo 

acadêmico.

O  grupo-escolar  configura-se  como  um  espaço-tempo  da  formação 

continuada em torno da aprendizagem do ato de ensinar. É na relação aluno-aluno, 

aluno-professor,  aluno-conteúdo,  professor-professor  que  os  processos  de 

aprendizagem não-formal vivenciados no grupo familiar são percebidos como tendo 

uma forma,  um propósito.  Em outras  palavras,  ao  ter  acesso  ao  grupo  escolar, 

espaço-tempo de desenvolvimento dos processos de aprendizagem formal, o aluno 

tem  a  oportunidade  de  aproximar-se  das  especificidades  da  profissão  docente, 

como, por exemplo, postura profissional dos docentes, métodos de ensino, dentre 

outras situações pedagógicas. Essas interações pessoais ocorridas no âmbito do 

grupo escolar são provocadoras da aprendizagem por  mimese.  Segundo Macedo 

(2006, p. 154), o aprender por  mimese é um “processo de identificação ativa e de 

extrema mobilização afetiva, ética e cognitiva” do “aprendente”.

Ao mudar de posição no grupo escolar, ou seja, ao sair da posição de aluno 

para a posição de docente, o aluno é instigado, é despertado para prestar atenção 

às  situações-problema  da  prática  educativa,  o  que  faz  com  que  o  estado  de 

vigilância tenha um foco, o da epistemologia da prática. Essa tomada de consciência 

propicia a passagem (RICOEUR, 1994, VYGOTSKY, 2005) da percepção empírica 

196



para a busca de compreensão teórica e metodológica dos processos de ensino e de 

aprendizagem, por meio da pesquisa, da formação continuada. Nesse momento, o 

grupo  profissional  e  o  grupo  acadêmico  se  constituem em interlocutores  de  um 

movimento dialógico de ação-reflexão-ação para os professores, e as interações que 

estes  estabelecem  com  os  demais  grupos-referência  propiciam  o  movimento 

transacional da alternância da formação (PINEAU, 1988). 

Nesse movimento de alternância da formação continuada e de constituição 

da identidade docente, o exercício orientado e acompanhado da escrita de si, da 

narrativa  de  formação,  por  uma  professora  que  tenha  partido  do  princípio 

deontológico da escrita de si  também, é uma das chaves de entrada no mundo 

complexo do eu profissional,  visando à reflexão sobre as  ações e  à tomada de 

consciência das implicações que a alternância da formação continuada em grupos-

referência  propicia  à  constituição  identitária  docente  e,  sobretudo,  à  atuação 

docente. 

Proporcionar às professoras formação continuada num grupo reflexivo, em 

que  a  reflexão  sobre  o  processo  de  formação  docente  e  a  socialização  das 

experiências no grupo permearam a pesquisa-formação, permitiu-me perceber que a 

orientação às professoras para a organização de grupos reflexivos em suas escolas 

é uma das alternativas para a promoção da formação continuada no espaço-tempo 

escolar, visando à apropriação “[...]  da formação temporal como condição de sua 

evolução [...]” (PINEAU, 2004, p.19) e de sua autonomização.

O grupo reflexivo constitui-se em um espaço-tempo de formação continuada 

de  grande  importância  para  o  estado  de  Roraima  porque  a  universidade  – 

especialmente o Centro de Educação – ainda não estruturou um programa de pós-

graduação para oferecer aos professores a oportunidade de realizar os cursos de 

mestrado e doutorado, níveis de formação imprescindíveis para o desenvolvimento 

de pesquisas que contribuam para a compreensão da educação e do complexo e 

diversificado mosaico cultural existente no Estado. 

O trabalho biográfico possibilitou às professoras da pesquisa olhar para a 

sua  prática  educativa,  questionando-a  e  buscando  “explicações”  para  o  trabalho 

educativo que desenvolveram/desenvolvem com os alunos. Essa imersão propiciou 

a identificação dos equívocos, das contradições e das atitudes que as aproximavam 

ou as distanciavam de seus objetivos, além de permitir-lhes identificar os fatores 

intervenientes  do  próprio  sistema  escolar  que  limitam  ou  favorecem  o  alcance 
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desses  objetivos  pedagógicos. Para  Josso  (2004,  p.  121),  “um dos  desafios  da 

abordagem biográfica é,  pois,  uma prática epistemológica do sujeito cognoscitivo 

que sirva de referência prévia a toda e qualquer aprendizagem intelectual”.

Nesse  sentido,  as  professoras  participantes  da  pesquisa-formação 

entendem  por  formação  o  processo,  a  continuidade  da  aprendizagem  prática  e 

teórica  para  a  organização e  integração dos  conhecimentos.  Nessa dinâmica,  é 

mobilizada a vontade de conhecer, de se aprimorar, por meio de investimento de 

tempo, de estudo, de reflexão, de interação e de cooperação, para  compreender a 

prática  educativa,  visando  à  superação  das  experiências  desafiadoras  nas 

dimensões pessoal e profissional (GRUPO REFLEXIVO).

Portanto,  diante  do  surgimento  de  novos  paradigmas  educacionais,  que 

buscam a compreensão das práticas educativas no âmbito escolar, a abordagem 

biográfica  apresenta-se  como  uma  contribuição  importante  para  a  formação  de 

professores, porque envolve as dimensões pessoal e profissional. 
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PERFIL DOS SUJEITOS DA PESQUISA

(ANEXO I)

Nome:                                                             Pseudônimo:

Estado civil:                                                    Nº de filhos: 

Procedência:

Data de Nascimento:

Idade:

Instituição/Escola onde atua: 

Tempo de atuação docente:

Curso superior: 

Curso de pós-graduação: 

Outras experiências: 
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ANEXO II

DE: GILVETE DE LIMA GABRIEL

PARA:

Prezada Professora,

Venho  convidá-la  para  participar  de  minha  pesquisa  de  campo  do 

doutorado em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a 

tese  Sistematizando  o  conhecimento  da  prática  educativa  de  professoras-

pesquisadoras em Boa Vista, Roraima: construindo uma Pedagogia de Fronteira.

Contando com sua colaboração, agradeço antecipadamente

Professora Gilvete de Lima Gabriel
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ANEXO III
DE: GILVETE DE LIMA GABRIEL

PARA: 

Prezada Diretora, 

A  Universidade  Federal  de  Roraima  tem  como  meta  o  ensino,  a 

pesquisa e a extensão.  Faço parte do quadro de docentes desta universidade e 

estou desenvolvendo pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no 

programa  de  doutorado  em  Educação,  na  linha  de  pesquisa  Formação  e 

Profissionalização Docente, com a tese de doutoramento  Sistematizando a prática 

educativa de professoras-pesquisadoras em Boa Vista, Roraima: construindo uma 

Pedagogia de Fronteira.

Com essa pesquisa, meu objetivo é identificar, nas histórias de vida 

das  professoras,  o  que  possibilitou  e  o  que  limitou  sua  prática  educativa  e, 

sobretudo,  as  influências  recebidas  para  uma  atuação  como  professora-

pesquisadora.  Para  isso,  formei  um  Grupo  Reflexivo  (Passeggi,  2003)  com  a 

participação de 10 professoras visando discutir suas práticas, projetos e formação 

continuada.

Desse modo, esse Grupo Reflexivo, além de configurar um dispositivo 

de reflexão e formação, é um espaço onde as professoras são sujeitos e, ao mesmo 

tempo,  objetos  da  pesquisa,  na  tentativa  de  compreender,  cada  vez  mais,  sua 
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prática educativa.

Assim,  é  de  fundamental  importância  que  a  professora 

______________________________continue  contribuindo  com  seus  relatos  de 

experiência durante os 28 meses em que a pesquisa será desenvolvida.

Contando  com  sua  compreensão  e  colaboração,  agradeço 

antecipadamente

Professora Gilvete de Lima Gabriel.

Boa Vista, 29 de abril de 2005

ANEXO IV

CARTA DE CESSÃO

Eu,_________________________________, estado civil, ____________,carteira de 

identidade n.  __________________C.P.F._____________________,  declaro,  para 

os  devidos  fins,  que  cedo  os  direitos  da  narrativa  autobiográfica,  relatos  de 

experiência e das análises reflexivas realizados no período de  17/02 a 29/04/2005, 

nos  encontros  do  grupo  reflexivo  vinculado  à  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-

Graduação  e  à  Pró-Reitoria  de  Extensão,  na  Coordenação  de  Educação 

Continuada, para a Professora Gilvete de Lima Gabriel,  do Centro de Educação, 

curso de Pedagogia, da UFRR, matrícula n. 1058720, usá-los integralmente ou em 

partes, sem restrições de prazos e citações, para a sua tese de Doutorado, para 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CENTRO 

DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
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efeitos de apresentação em congressos e/ou publicações, desde a presente data. 

Abdicando direitos meus e de meus descendentes, subscrevo a presente. 

______________________

Assinatura

Natal, 29 de abril de 2005

PERFIL DOS SUJEITOS DA PESQUISA

(ANEXO V)

Nome:                                                              Pseudônimo: 

Estado civil:                                                    N. de filhos: 

Procedência:

Data de Nascimento:

Idade:

Instituição/Escola onde atua: 

Tempo de atuação docente:

Curso superior: 

Curso de pós-graduação: 

Outras experiências: 

Título da Narrativa: Trajetória de vida e percurso profissional

Eixo temático Narrativa e relato de experiência Comentários da pesquisadora
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Família
Grupo-referência

Dedicatória

Ofereço com amor e carinho este aos meus 
eternos filhos Gabriel Lyra Rodrigues e Luísa 
Lyra Rodrigues, de modo que possa contribuir 
para a vida de vocês, seja sentindo orgulho da 
minha trajetória ou como estímulo para 
construírem a trajetória de vocês.

Nessa dedicatória aos filhos, a 
professora demonstra grande 
satisfação pela profissão e a assunção 
evidencia-se quando expressa o 
desejo de que os filhos sintam orgulho 
por sua trajetória e que tenham nesta 
uma fonte de inspiração para 
construírem seus projetos de vida.

GRUPO-REFERÊNCIA 
ANEXO VI

Nome:                                                                 PSEUDÔNIMO: Ana Queiroz

Estado civil: casada                                                                Nº de filhos: 02

Procedência: Caraúbas–RN

Data de Nascimento: 29/09/1969

Idade: 36 anos

Escola  onde atua:  Escola Monteiro  Lobato  – Secretaria  de Educação/Divisão de 

Educação Especial/

Tempo de atuação docente: 17 anos

Curso superior: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Curso de pós-graduação: Especialização em Informática na Educação

Outras experiências: Professora multiplicadora do Núcleo de Tecnologia, tutora de 

curso a distância–EAD
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Para formular o quadro abaixo, levantei alguns questionamentos, a partir da questão 

fundante:  Como a professora foi  compreendendo o significado da educação 
durante  sua  trajetória  de  vida,  sua  formação  acadêmica  e  sua  atuação  na 
escola pública?

1 – A compreensão da importância da educação começou exatamente quando e/ou 

em que grupo-referência?

2  –  Qual  a  referência  teórica  que  influenciou/influencia  a  prática  educativa  da 

professora ou que foi o marco?

3 – Qual a categoria e a parte da narrativa que melhor demonstram a motivação da 

professora para permanecer na profissão e buscar formação continuada?

4 – Qual a influência da formação inicial, o Magistério, no exercício da docência?

5 – Qual a experiência da prática educativa que acompanha a professora em toda a 

sua trajetória profissional no sentido de transposição didática?

• ANA QUEIROZ

CONSTRUÇÃO  DA  IDENTIDADE  DOCENTE/  DO  GRUPO-
REFERÊNCIA

FORMAÇÃO CONTINUA/REF. SOBRE A AÇÃO

INFLUÊNCIA INTERGERACIONAL 

• Grupo familiar – formação do caráter
• Grupo religioso – aquisição de valores
• Grupo escolar – gosto da leitura (D. Rita)
• Grupo comunitário – 1ª. escola (casa da avó)

Escolarização

Grupo profissionalizante – 1ª. Experiência Magistério

MOMENTOS CHARNEIRAS 
 

• Grupo de trabalho informal – 
• Grupo acadêmico – grupo reflexivo – construção de 

conhecimento e trans-formação de si mesmo
• Grupo profissional – Escola Audiocomunicação/INES - 

Ensino  Médio  (superou  o  medo  de  trabalhar  com 
adolescentes)

Formação acadêmica (Licenciatura em Letras)

Pós-graduação (especialização)
Estratégias de formação Estudo em grupos

Biblioteca particular
Participação  em  eventos  científicos  e  cursos  de  curta 
duração

Compreensão da educação – motivação – consciência de classe Relato de experiência (construção de conhecimento)
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ANEXO VII

Narrativa autobiográfica - 21º fragmento
Análise (Jocélia) – Linhas: 163 -169 

3º passo 2º passo 4º passo – Análise do conhecimento
“Trajetórias” Evocação 

indexada
Evocação não-indexada Palavras-

chave
   (D) e 
(A)

Síntese
analítica

(D)

Síntese
analítica

(A)

Eixo temático
(D) e (A)

Descritiv
a (D)

Argumentativa 
(A)

 (D) 

 (A)
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