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RESUMO 

GASPAR, Mônica Maria Gadêlha de Souza. Acompanhamento da escrita do memorial de 
formação: entre formar e formar-se. Tese de Doutorado do Programa de Pós-Graduação 

em Educação - PPGed.UFRN. 2014.  

A tese tem como objeto de estudo o acompanhamento da escrita de memoriais de 
formação, elaborados como trabalho de conclusão do curso de graduação em 
Pedagogia (PROGRAPE). A pesquisa organizou-se em torno das seguintes 
questões norteadoras: Como se entrecruzam experiência profissional das 
professoras-formadoras e suas práticas de acompanhamento da escrita dos 
memoriais; Quais as inquietações das professoras e alunas sobre o processo de 
biografização? Que procedimentos possibilitam o acompanhamento dos memoriais 
de formação sem perder de vista sua dimensão formadora? O pressuposto que 
embasa esta investigação baseia-se na compreensão de que acompanhamento da 
escrita do memorial de formação constitui-se das dimensões de ensinar e aprender 
ao longo de um processo de coinvestimento nas práticas de orientação em grupo. 
Participaram da pesquisa duas professoras-formadoras e um grupo de sete alunas -
formandas. Como fontes de pesquisa foram utilizados: dois ensaios autobiográficos 
escritos pelas professoras-formadoras e seus diários de acompanhamento das 
alunas elaborados durante o ano letivo de 2011; a transcrição da interação entre as 
professoras-formadoras e a pesquisadora em dois grupos reflexivos, realizados para 
a discussão e o aprofundamento das questões orientadoras da pesquisa. Do ponto 
de vista conceitual, três categorias teóricas fundamentaram as análises: (i) a noção 
de experiência, compreendida como auto(trans)formadora da pessoa que narra e faz 
uma reflexão sobre a própria experiência (LARROSA, 2002, 2004, 2010; JOSSO 
2010, 2012); (ii) aprendizagem que resulta do trabalho de escrita para dar sentido à 
experiência vivida (CHARLOT, 2000, 2001, 2008; JOSSO, 2004, 2010, 2012) e  (iii)  
identidade, que é (re)construída durante o processo de biografização, na interação 
social com o outro  (NÓVOA, 1992; DUBAR, 1997; LAWN, 2001; PIMENTA 1997). A 
análise dos dados revela a importância do trabalho no grupo reflexivo com as 
professoras-formadoras fortalecendo, por um lado, a dinâmica do coinvestimento 
biográfico para o desenvolvimento da compreensão delas mesmas e de sua 
identidade docente e, por outro lado, para que saíssem de uma visão individual de 
acompanhamento e adotassem uma prática coletiva mais profícua para o processo 
de biografização. Observou-se, ainda, que experiências, saberes e práticas 
profissionais entrecruzam-se na dimensão do cuidar do outro e repercutem para 
além das injunções institucionais às quais devem responder um memorial de 
formação. Os registros realizados nos diários pelas professoras-formadoras sobre a 
prática do acompanhamento oportunizaram reflexão, reorientação e avaliação no 
percurso de escrita de cada aluna, ao tempo em que apontaram para as 
possibilidades da continuidade da formação das professoras-formadoras. Conclui-se 
que as dimensões da autoformação, heteroformação e ecoformação estão 
imbricadas no acompanhamento do processo de biografização e confirmam que o 
acompanhamento é uma prática de aprendizagens mútuas e complexas que põe em 
diálogo a subjetividade das pessoas envolvidas, sem deixar de atentar para os 
elementos contextuais e institucionais nos quais estão inseridos.  
PALAVRAS-CHAVE: Acompanhamento. Memoriais de formação. Formação de 

professores. Experiência. Aprendizagem. Pesquisa (Auto)biográfica. 
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ABSTRACT  

 
As a conclusion research-study in the course of Pedagogy (PROGRAPE), the 
objective of the thesis it to follow up and monitor teachers’ and students’ memory 
diaries, about their educational experience. The study was organized along the 
following premises: How do the trainer teachers' educational experience intersects 
their practices of following up and monitoring the memory diaries? What are the 
worries of teachers and students about the process of biografication? Which 
procedures allow the follow up and monitoring of the memory diaries without losing 
sight of the educational dimension? The basic idea of this investigation is the 
understanding that the follow up and monitoring of the memory diaries is made up of 
the dimensions of teaching and learning, along a co-investment process of group 
orientation practices. Two teachers participated in the research study as well as a 
group of seven students. Two autobiographical essays written by the teachers, and 
their monitoring diaries of the students during the school year of 2011, were used; 
the study also used the transcription of the interaction between the teachers and the 
researcher, in two reflexive groups, organized to discuss and better understand the 
questions approached in the study. From the conceptual point of view, the analyses 
were based on three theoretical categories : (i) the notion of experience, understood 
as auto(trans)formative of the person who narrates and reflects about their own 
experience (LARROSA, 2002, 2004, 2010; JOSSO 2010, 2012); (ii) learning, 
resulting from the work of writing to give sense to the experience lived (CHARLOT, 
2000, 2001, 2008; JOSSO, 2004, 2010, 2012); (iii) identity, which is (re)constructed 
during the biografication process, in the social interaction with the other (NÓVOA, 
1992; DUBAR, 1997; LAWN, 2001; PIMENTA 1997).  The data analysis reveals that 
the work of the researcher together with the teacher strengthened, on one hand, the 
dynamics of the biographical co-investment, being important for the teacher’s own 
development and understanding of themselves as educators. On the other hand, it 
also contributed to their moving away from a restricted vision of individual following 
up and monitoring, through the adoption of a collective practice more appropriate for 
the biografication process. Moreover, the study showed that experiences, knowledge 
and professional practices are interrelated in the dimension of taking care of the 
other, and have an influence on the follow up and monitoring, beyond the institutional 
injunctions. The registrations carried out in the diaries by the teachers about the 
practice of following up and monitoring allow reflection, reorientation and evaluation 
during the writing process of each student, and also point to the possibilities of 
educational continuity of the teachers. The conclusion of the study is that the 
dimensions of auto-education, hetero-education and eco-education are imbricated in 
the following up and monitoring of the biografication process, and confirm that 
following up and monitoring is a practice of mutual and complex learning, which 
opens the dialogue about the subjectivity of the people involved, including the 
contextual and institutional elements in which they are found. 
 

KEY-WORDS: follow up and monitoring. Educational Memories. Teacher training. 

Experience. Learning. (Auto)biographical Research 
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RESUMÉ  

Cette thèse a pour objet d´étude l´accompagnement de la rédaction de mémoires de 
formation élaborés comme travaux de conclusion du cours de Pedagogie 
(PROGRAPE). La recherche s´est organisée autour des questions directrices 
suivantes: Comment l´expérience professionnelle des professeurs-formatrices et 
leurs pratiques de l´accompagnement de la rédaction de mémoires s´entrecroisent-
elles?; Quelles sont les préoccupations des professeurs et des étudiantes quant au 
processus de biographisation? Quels procédés rendent possible l´accompagnement 
des mémoires sans en perdre la dimension formatrice? Le pré-supposé à l´origine de 
cette étude se base sur la compréhension de ce que l´accompagnement de la 
rédaction du mémoire de formation est constitué des dimensions d´enseigner et 
apprendre au cours d´un processus de co-investissement dans les pratiques 
d´orientation en groupe. Deux professeurs-formatrices et un groupe de sept 
étudiantes-stagiaires ont participé à cette recherche. Comme source d´étude, ont été 
utilisés : deux essais autobiographiques écrits par les professeurs-formatrices et 
leurs journaux d´accompagnement des étudiantes élaborés au cours de l´année 
universitaire 2011; la transcription de l´interaction entre les professeurs-formatrices et 
la chercheuse en deux groupes de réflexion, réalisés pour la discussion et 
l´approfondissement des questions directrices de la recherche. Du point de vue 
conceptuel, tróis catégories théoriques ont fondé les analysees : (1) la notion 
d´expérience, entendue comme auto(trans)formeuse de la personne qui narre et fait 
une réflexion sur sa propre expérience (LARROSA, 2002, 2004, 2010; JOSSO 2010, 
2012); (ii) apprentissage, qui résulte du travail d´écrit pour donner du sens à 
l´expérience vécue (CHARLOT, 2000, 2001, 2008; JOSSO, 2004, 2010, 2012); (iii) 
identité, qui est (re)construite durant le processus de biographisation, dans 
l´interaction sociale avec l´autre (NÓVOA, 1992; DUBAR, 1997; LAWN, 2001; 
PIMENTA, 1997). L´analyse des données révèle que le travail de la chercheuse 
auprès des professeurs-formatrices, d´une part, a renforcé la dynamique de 
coinvestissement biographique et a été important pour le développement de leur 
compréhension d´elles-mêmes et de leur qualité d´enseignante et,  d´autre part, a 
permit qu´elles sortent d´une vision individuelle de l´accompagnement et adoptent 
une pratique collective plus fructueuse pour le processus de biographisation. Il a de 
plus été observé que les expériences, savoirs et pratiques professionnelles 
s´entrecroisaient dans la dimension du prendre soin de l´autre et avaient une 
répercussion au-delà des injonctions institutionnelles auxquelles doit répondre un 
mémorial de formation. Les enregistrements fait dans les journaux des professeurs-
formatrices sur la pratique de l´accompagnement ont favorisé la réflexion, la 
réorientation et l´évaluation dans le parcours de la rédaction de chaque étudiante 
quand elles ont mis en évidence les possibilités de continuité de la formation des 
professeurs-formatrices. On en conclut que les dimensions d´autoformation, 
hétéroformation et écoformation sont imbriquées dans l´accompagnement du 
processus de biographisation et confirment que l´accompagnement est une pratique 
d´apprentissages mutuels et complexes qui met en dialogue la subjectivité des 
personnes impliquées, sans pour autant manquer de prêter attention aux éléments 
contextuels et institutionnels dans lesquels ils s´insèrent.  
MOTS-CLÉS : Accompagnement. Mémoires de formation. Formation de professeurs. 

Expérience. Apprentissage. Recherche (Auto)biografica. 
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INTRODUÇÃO 

 

NARRATIVA DA EXPERIÊNCIA: ENTRECRUZANDO PERCURSOS 

FORMATIVOS  

 
Não é que vivo em eterna mutação, com novas adaptações a meu 
renovado viver e nunca chego ao fim de cada um dos modos de 
existir. Vivo de esboços não acabados e vacilantes. Mas equilibro-
me como posso, entre mim e eu, entre mim e os homens, entre 
mim e o Deus.  
                                                                   Clarice Lispector (1978)  
 



18 

 

Entrego-me, aqui, ao exercício de escrever uma história. Como Clarice, 

trago esboços experienciais inacabados que vacilam, oscilam entre o mim e o eu. 

As experiências, entre acompanhar e ser acompanhada, foram movimentos que 

se entrelaçaram/entrecruzaram continuamente.  

Nesse momento em que me debruço sobre essas páginas, ainda 

iniciando um desenho inacabado, rabiscado, redesenhado em vários momentos 

em que me aventurei a falar sobre mim, dou-me conta da dificuldade em 

selecionar as experiências que foram significativas como aluna e como docente. 

O que resgatar em minha memória? Que lembranças posso/devo invocar para 

desenhar esse retrato e fazer com que os meus interlocutores compreendam os 

caminhos traçados pela aluna-professora-formadora?  

Tentadora é a vontade de não fazer, de calar-me! Mas, não vou fazê-lo. 

Nem sei dizer quantos traços fiz e refiz e quanto tempo fiquei na angústia de 

contemplar a folha, ainda, sem vida. Iniciar a escrita dessa pesquisa foi uma 

tarefa inquietante, pois a sua construção tem relações com a própria vida. Posso 

dizer, hoje, que ao mesmo tempo em que escolhi o objeto de estudo, fui por ele 

escolhida.  

Entre um rascunho e outro, os traços vão tomando forma e percebo que 

não posso falar de minha trajetória profissional sem traçar o percurso da minha 

formação anterior, das relações estabelecidas que me moldaram durante o 

percurso em que fui acompanhada e que acompanhei como docente. Josso nos 

diz (2012, p.115)1 que as  

 

relações formadoras, fundadoras, deformadoras ou 
transformadoras, elas são vividas, de fato, num acompanhamento 
escolhido ou recebido, oferecido, mais ou menos bem acolhido, 
recíproco ou unívoco, vivido conscientemente com tal, ou não.  
 
 

Assim, para revisitar a minha história, interpretar as minhas relações com 

a vida, com o mundo, busquei o equilíbrio entre o mim e o outro, vacilando, é bem 

verdade, no contar e calar, em um rabisco e outro, no escrever, copiar, deletar; 

ensaiando-me como contadora de uma história ainda inacabada. Farei como 
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Clarice, tentarei "equilibrar-me" e contarei essa história, encontrando-me e unindo 

os traços/desenhos, realizando um caminhar para si (JOSSO, 2012) e, assim, 

tornar-me/sentir-me capaz para caminhar com o outro.   

 Neste momento, trago a escola (1973-76) como cenário de descoberta de 

um espaço de relações entre professores e alunos; dos movimentos 

socioculturais; dos diferentes contextos educacionais.  

  A escola de minha infância situava-se no mesmo bairro em que morava. 

Era uma escola pública no mesmo terreno da igreja católica que todos do bairro 

frequentavam. Nesta escola, o prazer mesmo estava nas atividades extraclasses, 

com jogral, apresentações de peças teatrais, o convívio com as professoras dos 

anos iniciais (antigo primário), mais tarde (no ensino ginasial), essas atividades 

foram evidenciadas nas aulas de educação física: jogos e danças proporcionaram 

momentos de descoberta com o corpo e a mente, integração com os colegas e 

aprendizagem no respeito com o outro com o espírito de equipe.  

Há sons inesquecíveis que sinalizam esse período. Os badalos dos sinos 

da igreja chamando os fiéis e alunos para a missa; o toque da sineta da escola 

comunicando os intervalos e a entrada e saída de professores, mas um me é 

especial, pois ouvia-o continuamente: o apito do moinho de trigo - Moinho 

Pernambucano -, o aviso para o almoço dos funcionários. Esse som das 12h era 

o alerta para a caminhada até a escola. À medida que caminhava, distanciava-me 

de casa, encontrava-me com os colegas e, assim, o nosso grupo de alunos 

aumentava a cada passada.  

Correr, conversar, brincar, parar na casa de um colega, esperando-o para 

a caminhada, cumprimentar as pessoas que ficavam à porta observando todo 

esse movimento, eram momentos de alegria. As festividades na escola eram, na 

realidade, um grande encontro com os pais, alunos, professores, funcionários e 

diretores. Este cenário tem um colorido todo especial, e ele se repetiu durante o 

período dos anos iniciais do ensino fundamental.   

 Os sentimentos pela escola foram mudando quando iniciei nos anos finais 

do ensino fundamental e com ele a adolescência aflorou (1981). As lembranças 

desse período (1977-1981) evidenciaram as práticas dos professores como 

detentores do saber que se preocupavam em ensinar e nós, alunos, em aprender. 
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Segundo Freire (1987, p. 58), não havia diálogo entre os sujeitos envolvidos 

nesse processo (professores e alunos), pois "Em lugar de comunicar-se, o 

educador faz “comunicados” e depósitos [...] o 'saber' é uma doação dos que se 

julgam sábios aos que julgam nada saber". 

Para onde foi a alegria da convivência do espaço escolar? O toque do 

moinho não tinha mais o som que antes ouvia. O sino da igreja não ecoava com a 

mesma vibração. Onde estavam meus companheiros de caminhada? A vida nos 

levou por caminhos diferentes e com ela outras relações foram estabelecidas, 

outros laços foram construídos, acompanhando a nossa jornada. Éramos 

adolescentes e com essa, fase veio toda uma carga de responsabilidade, 

inquietação e descobertas.   

 Na escola da adolescência, as atividades extraclasses de antes deram 

lugar a outras não tão prazerosas. As disciplinas curriculares eram trabalhadas 

isoladamente, por área de conhecimento, sem a preocupação de estabelecer 

relações entre os conteúdos disciplinares e as vivências dos alunos. 

Demonstrava-se, assim, o isolamento das áreas de conhecimento, bem como a 

maneira formal como os professores se relacionavam com ele. Para Freire (ibid, 

p. 66), éramos depósitos do saber do outro, "a educação se torna um ato de 

depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante". 

Tinha que prestar conta dos conteúdos trabalhados em cada disciplina, 

tanto no decorar as regras e normas que eram impostas, quanto pela forma como 

esse ensino era conduzido. A postura de aluno era de procurar adequar-se à 

prática do professor e dominar os conteúdos que eram o centro do ensino; a nós, 

alunos, cabia aceitar sem contestar.   

Acredito que a minha escolha profissional aconteceu naquele período da 

escola da alegria, do encantamento: quando imitava minhas professoras nas 

brincadeiras com as colegas. Essa relação simbólica estabelecida com a escola 

de minha infância se tornou símbolo de um sentido profundo para minha 

identidade e futuro profissional, das minhas escolhas de como ser docente 

(JOSSO, 2012).  
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E, assim, inicio a minha formação inicial para a docência no curso de 

magistério2 (1982-84), no Instituto de Educação de Pernambuco (IEP), em horário 

integral. Foi um período de muitas discussões no campo educacional voltadas 

para o ensino e a aprendizagem, porém nem sempre as teorizações faziam parte 

dos discursos dos professores, quando muito, aos mestres de ensino, a crítica era 

acirrada com o velho discurso 'a teoria é diferente da prática'.  

Nessa formação, havia um misto de posicionamento de professores que 

situavam desde a prática tradicional à construtivista, apesar desta ter pouco 

espaço, aquela estava centrada com criticas, embora ainda muito presente no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Notadamente, o curso, em grande parte, trazia as técnicas para melhor 

ensinar. Na realidade, havia uma preocupação em instrumentalizar os 

profissionais com métodos e técnicas de ensino 3. A grande preocupação era 

preparar os jovens para se tornarem profissionais, técnicos em diversas áreas, e 

foi com essa visão de formação que surgiram as escolas técnicas estaduais e o 

curso de magistério. A instrução do curso estava amparada na Lei nº 5.692/714, 

da década de 70.  Nessa década, acentuou-se uma perspectiva de ensino e de 

aprendizagem fundamentada pelo tecnicismo, a partir do qual a execução, a 

eficiência e o controle ditavam os objetivos e as metas a serem alcançadas pela 

educação. Essa perspectiva coadunava-se ao momento socio-histórico e 

econômico do país, definido pelo "milagre econômico" e pela vigência do regime 

ditatorial militar que mantinha, de certa forma, a escola como aparelho reprodutor 

do estado (BOURDIEU; PASSERON, 1975). 

 Assim, no ensino, os meios passam a ser o foco, como forma de garantir 

os resultados do processo ensino-aprendizagem; e os métodos de ensino tornam-

                                                             
2
 Curso direcionado à formação de professores para a educação infantil e os anos iniciais do 

ensino fundamental, hoje, denominado Normal Médio. 
3
 A Constituição de 1937 trata pela primeira vez do ensino técnico e profissional e transforma as 

Escolas de Aprendizes Artífices em Liceus Industriais. Em 1941 a Lei Capanema reformou todo o 
ensino nacional e passou a considerar o ensino profissional como de nível médio. Em 1971, 
aprovada a segunda versão da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), todo o currículo do então segundo 
grau, hoje ensino médio, se tornou técnico-profissional. Só na terceira LDB, de 1996, ensino 
básico e profissional foram desvinculados. 
(http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/centenario/historico_educacao_profissional.pdf)   
4
 Oficialmente pela promulgação da Lei nº 5.692/71 para o ensino de 1º e 2º Graus (denominação 

da época).   



22 

 

se sofisticados, pois o "aprender é uma questão de modificação do desempenho: 

o bom ensino depende de organizar eficientemente as condições estimuladoras, 

de modo que o aluno saia da situação de aprendizagem diferente de como 

entrou" (LIBÂNEO, 1989, p. 30). 

 Se por um lado o curso nos preparava com técnicas para preparação de 

aulas, com uso de recursos didáticos como mimeografo, flanelógrafo, álbum 

seriado; por outro, trouxe-me prazer no desenvolvimento de habilidades artísticas 

e culturais com as aulas de arte, educação física e de recursos audiovisuais. 

Essas disciplinas, bem como as demais (Língua Portuguesa, Matemática, 

Estudos Sociais, Ciências), centravam-se na docência, a forma como ensinar aos 

alunos. Muito embora situadas em um modelo de escola que não dava conta de 

ensinar tudo a todos, como propunha Comenius na Didática Magna, ainda se 

promulgava um ensino-aprendizagem voltado para punições aqueles alunos que 

não conseguiam alcançar a aprendizagem: de castigos, de reprovação, de 

autoritarismo, produzindo, por assim dizer, um fracasso escolar.  

 O período integral do curso estabeleceu uma relação de companheirismo 

muito forte com as colegas de sala. Passávamos o dia juntas e essa convivência 

criou laços em que sonhos, emoções e a realidade de cada professoranda5 eram 

divididos. Predominava o pensamento do professor sacerdotal. A orientação que 

recebíamos era de se apresentar sem exageros: unhas cortadas e cores claras, o 

uso de maquiagem podia, mas em tons claros, perfumes não muito fortes, 

lavandas de preferência, "as professoras são exemplos para crianças", dizia-nos a 

orientadora educacional6 no último horário da sexta-feira.   

No último ano de curso, o ensino de Língua Portuguesa foi um divisor de 

águas. Encantei-me pelas aulas da nova professora, cheia de entusiasmo pela 

literatura, apresentando diferenciados gêneros textuais7 e, ao mesmo tempo, nos 

estimulando a escrever, o que me fazia não ter medo de ousar com as palavras. 

Sobre essa influência e aprendizagem, Arroyo (2000, p. 125), diz que  

 

                                                             
5
 Identificação de alunas no curso de magistério.  

6
 Orientadora educacional - uma profissional que fazia parte do Serviço de Orientação Educacional 

- SOE, função extinta da secretaria de educação.  
7
 Nesse período a nomenclatura utilizada era tipos de texto 
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Se todos os ex-alunos lembram de maneira especial de alguns 
dos seus mestres, os que optamos por esse ofício guardamos 
mais do que lembranças. Sua imagem nos acompanha e 
contamina nossa forma de ser no presente.   

 

Retomando, comecei a perceber a disciplina e a observar o que estava 

sendo apresentado. Iniciei o gosto pela escrita de crônicas atreladas às situações 

vivenciadas no percurso para escola (Instituto) e no estágio supervisionado nas 

escolas, esses eram meus temas preferidos.  

O ensino de Língua Portuguesa, embora encantador por permitir viajar 

com os textos e, ao mesmo tempo, sermos o piloto dessa viagem, estava 

direcionado para o estudo da gramática estruturalista, ou seja, a identificação das 

partes da estrutura em uma oração apoiava-se na exploração da gramática 

normativa (KOCH, 2002; POSSENTI, 2000).  

E foi assim, do encantamento de aluna do ensino médio que passei a ser 

aluna da graduação no curso de licenciatura em Letras, na Universidade Católica 

de Pernambuco - UNICAP (1985-88).  

Muda-se o cenário, mas não os protagonistas e as ações. O curso de 

graduação não foi muito diferente da formação no ensino médio. O diferencial 

entre um curso e outro estava no tempo de convivência com os colegas. Se antes 

o curso de formação inicial era o espaço de relações de amizade, 

companheirismo, confidências de adolescentes e de sonho profissional, o de  

graduação trouxe outras formas de convivência. Assim, tive que me adequar ao 

ritmo do curso noturno que, como a maioria de seus alunos, dividia-me entre o 

campo profissional em uma escola da rede particular de ensino e a formação no 

curso superior.  

No curso de Licenciatura em Letras, predominava a visão estruturalista do 

ensino de língua, o importante era preparar os futuros professores para se 

apropriarem das normas cultas gramaticais. A linguagem era vista e trabalhada 

como instrumento de comunicação, pois aprender a língua é dominar um código. 

Nesse sentido, ela é reduzida a um sistema de sinais; o texto não possui 

interlocutor, não se configura em uma relação dialógica. A redação e 

interpretação ficavam reduzidas ao processo de decodificação e codificação.  
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Mesmo com as discussões que surgiam sobre as ideias bakhtinianas, 

essas não ultrapassavam as paredes das salas de aula e, assim, realizar uma 

prática cuja única preocupação fosse trabalhar as normas gramaticais não foi 

novidade.  

 Foi com esse pensamento que iniciei minha docência em Língua 

Portuguesa (década de 90) em uma escola da rede pública de ensino do Estado 

de Pernambuco, nas turmas do ensino fundamental II. Trabalhava em dois turnos 

nesta escola, tarde e noite. O meu grande desafio foi com os alunos do horário 

noturno, as quintas séries. Esses alunos, em sua maioria, eram trabalhadores 

que, muitas vezes, chegavam cansados após um longo dia de trabalho, em sua 

maioria envolvendo esforço físico; isso me incentivou a investir na aprendizagem 

deles.  No início, o meu planejamento para esse grupo era o mesmo do turno da 

tarde, mas percebi que não estava caminhando no mesmo ritmo. 

 O entusiasmo inicial, juntamente com as dificuldades peculiares a todo 

recém profissional em atuação, foram se transformando em inquietações e 

questionamentos, pois o trabalho realizado diariamente com meus alunos, não 

correspondia bem ao que tinha planejado fazer como profissional, e daí passar a 

perseguir uma atuação mais condizente com os objetivos anteriormente 

construídos exigia pensar em uma prática docente que estivesse mais próxima 

aos alunos e oportunizasse discussões, questionamentos, e a possibilidade de 

tornar o ato de estudar em algo prazeroso e significativo. 

 A dificuldade na escrita e na leitura foi desanimadora; diziam sempre que 

não estavam entendendo o assunto, que os termos eram difíceis tamanha a falta 

de entendimento que existia entre o que eu ensinava e a minha falta de habilidade 

de lidar com essa questão. Com o tempo, me dei conta de que não adiantava 

trabalhar conteúdos de acordo com a série, tive que buscar formas para incentivar 

a prática de leitura e escrita. Foi assim que me aproximei das narrativas 

autobiográficas, me aventurando em um trabalho que buscasse uma escrita em 

que fosse mais fácil de se realizar, afinal, a história pertencia a eles, não estavam 

nos livros, eram eles, alunos-autores que iriam contar.   

 Esta foi minha primeira aproximação com narrativas autobiográficas. 

Lógico que, nesse período, foi só um tipo de texto mais fácil para os alunos 
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escreverem, não fazia ideia da dimensão formativa, autoformativa, que essa 

escrita poderia proporcionar. Esses escritos, bem como o processo de 

reelaboração, muito mais voltados para a correção gramatical e a coerência 

textual, me fez conhecer melhor os meus alunos. Com esse material, trabalhava 

leitura e escrita com a turma, individualmente e no coletivo. Muito do que foi dito 

nessas narrativas, encontrava-se na história de cada um e de todos: a 

comunidade onde moravam, a busca de sonhos; dificuldades e esperança. Hoje, 

compreendo a importância dessas narrativas para a nossa aprendizagem - dos 

alunos e minha, pois "o trabalho biográfico sobre si mesmo dá início à 

aprendizagem da implicação permanentemente em jogo, no trabalho individual e 

no trabalho coletivo” (JOSSO, 2004, p. 219). 

 Assim, o acesso a essas histórias não ficou restrito a um único 

interlocutor, a professora, mas a todos, nos momentos de leitura e escrita no 

quadro com atividades voltadas para os objetivos das aulas. Além disso, tive 

oportunidade de divulgar esse trabalho na Secretaria de Educação do Estado de 

Pernambuco (SEDUC/PE), o que motivou ainda mais meus alunos, pela 

valorização de seus escritos e a mim, na credibilidade de um trabalho que estava 

só começando.  

 Escrever sobre essas experiências me traz lembranças que estavam 

contidas no baú de minha memória, não porque as quisesse esquecer, mas por 

nunca haver me aventurado a refletir sobre elas.  

 Ao visitar essas lembranças, cheia de aprendizagens e compreendidas 

como momento importante de indagações sobre a docente que fui/vou 

constituindo, trago uma história narrada em meio a tantas outras que desejavam 

se dizer, que expressam as experiências de uma aluna da turma de 5ª série 

(sexto ano) do turno da noite: Moreninha Sonhadora, título dado pela aluna 

Maria8, empregada doméstica desde os 10 anos de idade. Entre o sabor do sal e 

do açúcar, Maria revelava a vontade de aprender e o prazer em cozinhar. Dizia-

nos a sonhadora aluna que o retorno à escola foi a conquista de um grande sonho 

acalentado na cozinha das casas dos bairros "nobres" de Recife e a educação 

dos cinco filhos que teve ainda na adolescência. A viagem da cidade do interior 

                                                             
8
 Nome fictício para identificar a aluna.  
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de Pernambuco para "cidade grande", das aprendizagens do forno e fogão. Da 

infância roubada à mulher precoce que viveu, como tantas outras Marias em 

busca de um emprego (ou de sonhos) nas capitais dos estados, das medalhas 

conquistadas pela batalha do dia a dia, do orgulho em conseguir colocar uma filha 

na universidade.  

 Ao expressar essas experiências, a aluna fez uma interpretação de sua 

história, identificando o que hoje é: Mãe, profissional (cozinheira), mulher 

sonhadora, pois  

O trabalho biográfico faz parte do processo de formação; ele dá 
sentido, ajuda-nos a descobrir a origem daquilo que somos hoje. É 
uma experiência formadora que tem lugar na continuidade do 
questionamento sobre nós mesmos e de nossas relações com o 
meio. Este mesmo trabalho evidencia também que o processo de 
formação é balizado por acontecimentos sobre nós mesmos e de 
nossas relações com o meio (JOSSO, 2004, p. 130). 
 
 

  Nesse período, o campo teórico da educação estava chamando a 

atenção para as diversas práticas sociais de leitura e de escrita – os múltiplos 

letramentos - existentes na escola. Com esse acompanhamento, pude entender 

que reconhecer a voz dos meus alunos só era possível se reconhecesse o lugar 

de fala desses alunos, isto é, as esferas de produção e circulação do discurso. É 

preciso sinalizar que essa reflexão sobre a linguagem eu faço hoje. 

  Mesmo buscando diversificar nas atividades, a minha prática estava 

ligada a uma concepção de linguagem que traduzia a expressão do pensamento, 

buscando capacitar meus alunos a organização lógica com as regras gramaticais;  

como instrumento de comunicação com a gramática normativa e descritiva, e com 

a dominação dos códigos, ou seja, tinha uma visão de ensino que estava 

centralizada na mesma visão em que fui formada. Essas variantes demonstravam 

minhas inquietações e a busca para aprimoramento de minha prática. Nóvoa 

(1995) nos diz que ensinar requer um conhecimento da realidade dos sujeitos 

envolvidos, dessa forma, o ato de ensinar representa opções pessoal e 

profissional do professor.  

 A partir dessa atividade, fui convidada a trabalhar na formação continuada 

de professores com a disciplina de Língua Portuguesa, direcionada aos 
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professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental das escolas publicas 

estaduais. Assim, nasce o interesse pela formação de professores.  

 Nestes encontros de formação de professores, discussões e reflexões 

acerca do ensino fragmentado/interdisciplinaridade, professor transmissor/ 

professor pesquisador, conhecimento como produto/conhecimento como 

processo, aula centrada/aula descentrada, passaram a fazer parte do universo 

teórico-prático dos professores.  

 Essas inquietações foram se apaziguando na prática pedagógica com o 

grupo de docentes da instituição e no aperfeiçoamento nos cursos lato sensu e 

stricto sensu. As experiências vivenciadas me levaram à busca de respostas às 

inquietações construídas acerca da formação de professores no aperfeiçoamento 

nos cursos.  

 Durante o curso lato sensu, muitas questões sobre a formação docente 

foram emergindo com mais força, principalmente aquelas voltadas para os 

docentes dos anos iniciais. Nesse percurso, a realização do mestrado na mesma 

universidade teve, como foco, a pesquisa sobre A Competência Interacional de 

Professores das séries iniciais: a organização sequencial da conversa nas aulas 

de ciências (GASPAR, 2008), sob a orientação da professora Dra. Rosane 

Alencar. O financiamento da bolsa Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia 

de Pernambuco (FACEPE), em convênio com a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), possibilitou meu 

afastamento das atividades docente durante dois anos, tempo que dediquei 

exclusivamente à investigação. Essa pesquisa foi realizada na perspectiva 

dialógica da linguagem e do interacionismo, tomando as aulas de ciências da 

natureza como campo investigativo, com o olhar sobre a prática docente. Assim, o 

objetivo geral foi analisar como se expressa a competência interacional do 

professor das séries iniciais nas aulas de ciências. Já os objetivos específicos 

foram: (i) identificar a organização sequencial da conversa característica da 

competência interacional; (ii) descrever a trajetória discursiva dos conceitos 

trabalhados e relacioná-la aos processos de interatividade e significação 

expressos nas aulas de ciências.   
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 Para o estudo, adotei a análise conversacional como metodologia 

analítica e interpretativa da prática dos professores nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental das escolas públicas municipais da cidade do Recife. A investigação 

revelou que o papel “professor” é, preferencialmente, exercido pelo indivíduo 

oficialmente designado como tal, mas, na dinâmica de interações particulares de 

aulas específicas, algumas atribuições típicas desse papel, como o dever de 

direcionar a trajetória da aula, podem ser desempenhadas por outro participante 

do evento, como os alunos.  

 Assim, pude também concluir que, embora aos alunos não seja atribuído 

o dever de direcionar a trajetória da aula, alguns deles, efetivamente, o fizeram 

como um direito proporcionado pelos procedimentos dos sujeitos participantes do 

evento, particularmente pelos procedimentos do professor de favorecer a tomada 

de turnos por parte dos alunos.  

 A conclusão dessa pesquisa viabilizou um convite para trabalhar na 

Faculdade de Formação de Professores da Universidade de Pernambuco (UPE) 

no campus da Mata Norte, situada em Pernambuco. É sobre essa nova 

experiência que sigo com meus esboços inacabados. 

 

 

1. Docência no Ensino Superior - acompanhar o outro na escrita 

autobiográfica 

 

 Na faculdade de Formação de Professores da Universidade de 

Pernambuco  vivenciei novas e fecundas experiências e foi o lugar onde realizei 

esta pesquisa.  Nesse contexto de ensino, iniciei acompanhando alunos do Curso 

de Pedagogia nas disciplinas de Estágios Supervisionados, ao tempo em que 

essa prática foi orientando meu fazer docente. Nesse movimento, no acompanhar 

e aprender, fui constituindo-me docente no ensino superior.  

 O início dessa minha trajetória ocorre quando a universidade não se 

encontrava na categoria de campus, mas como Faculdade de Formação de 

Professores de Nazaré da Mata (FFPNM), situada no centro da cidade de Nazaré 

da Mata.  
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 Este lugar me traz um certo encanto em função dos moradores que 

circundavam o prédio da faculdade, pela sua estrutura física, pelo aroma da 

rapadura e da cachaça que emanava desde a entrada na cidade e do cheiro forte 

da queima das folhas de cana que o vento se encarrega de espalhar, deixando a 

fuligem em nossa pele, na sala, no prédio, em toda a cidade.  

 No curso de Pedagogia, a primeira dificuldade que tive de enfrentar foi em 

relação à visão dos alunos, colegas e a minha, devido à experiência como aluna, 

com o componente curricular que fui lecionar: Estágios Supervisionados nas 

turmas do quarto, sexto e oitavo períodos do referido curso. 

  O estágio é um componente curricular obrigatório no curso e corresponde 

a um espaço de vivência da relação teoria/prática, na realidade o estágio para 

maioria da comunidade acadêmica - professores e alunos - é “identificado como a 

parte prática dos cursos de formação de profissionais, em contraposição à teoria” 

(PIMENTA; LIMA, 2008, p. 33). As primeiras observações com o desenvolvimento 

de trabalho, nesta disciplina, demonstrou essa desvalorização. A visão 

aplicacionista, adquirida ao longo dos anos, situou o Estágio Supervisionado 

como um componente curricular secundário, visto que, para alguns, esse é o 

momento de aplicação de todo conhecimento adquirido durante os cursos de 

formação. Essa concepção fica clara no modelo de formação 3 + 1 quando as 

disciplinas específicas eram oferecidas por três anos e as pedagógicas somente 

no último ano, juntamente com o estágio (BATISTA NETO; SANTIAGO, 2006).  

 É nesse contexto em que a proposta de investigação toma corpo no 

decorrer do trabalho com essa disciplina. Iniciei as atividades com os alunos, mas 

inquieta de como orientar as atividades, estabelecendo uma relação entre os dois 

contextos: a universidade e as escolas campo de estágio. Procurei, então, 

colegas mais experientes para me auxiliar nessa empreitada. Fui informada de 

que as alunas elaboravam um relatório acerca das experiências nas escolas de 

estágio. Tive acesso a esses relatórios: um relatório com modelo já estruturado, 

uma escrita impessoal em que não expressa uma escrita autoral, era como quem 

havia vivenciado esses momentos fosse um eu distante, ausente, não implicado 

com o contexto, tampouco com os sujeitos que o observou.  
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 Iniciei o trabalho ainda pensativa sobre o registro dessa experiência por 

parte dos alunos. Havia, na realidade, uma inquietação que estava em minha 

memória de estudante. Nos estágios durante a graduação, os trabalhos eram os 

mesmos, sem nenhuma singularidade, cópias dos diversos relatórios 

acompanhados de fichas preenchidas automaticamente.  

 É nesse espaço que surgem os questionamentos sobre a formação 

docente. Surgiam à medida que discutíamos sobre a prática dos professores das 

escolas-campo de estágio. Nesses momentos, objetivava identificar as 

impressões e inquietações dos alunos, porém seus discursos adquiriam um 

sentido de julgamento dos professores em substituição à análise dos fenômenos 

didáticos observados em sala de aula.  

 Com a intenção de direcionar a reflexão para a complexidade da prática 

docente e a diversidade de culturas que fazem parte do cotidiano escolar, as 

discussões foram se constituindo em espaços de investigação, onde os estudos 

realizados em outras disciplinas se fizeram presentes ao longo das aulas de 

estágio.   

   Assim, o trabalho pedagógico se realizava em diferentes movimentos 

com leituras, discussões e reflexões teóricas, bem como análises sobre a vivência 

de sala de aula. Essas discussões, além de nos possibilitar uma reflexão acerca 

da prática pedagógica de professores das escolas campo de estágio, 

oportunizam-nos estabelecer relações entre a formação e a atuação docente no 

espaço de trabalho. Percebia, então, em diversos relatos orais dos alunos, a 

profissionalização como elemento desencadeador da memória, na relação entre 

lembrar e esquecer, as motivações, as escolhas ora prazerosas, ora dolorosas, 

ora reconfortantes.   

 As experiências contidas na memória e expressas em narrativas, a 

principio orais, e registradas pela escrita foram se desenhando em objeto reflexivo 

da história de vida e de profissão desses alunos. Assim, a escuta desses relatos 

fez-me perceber que precisava, além de escutar suas vozes no processo de 

formação inicial, propor uma atividade que possibilitasse momentos de reflexão e 

formação, com idas e vindas, com retomadas e recontextualização daquilo que foi 

dito. 
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 Para dar continuidade ao trabalho desenvolvido, optei pelo recurso do 

memorial de formação, acreditando que essas vozes não são formuladas 

autonomamente, que este dizer possui uma história, marcada pelas posições 

sociais que estes sujeitos ocupam/ocuparam, pelas relações sociais e 

interpessoais das quais participam. Se antes minha inquietação com os alunos do 

ensino fundamental estava em proporcionar recursos para leitura e escrita através 

de suas histórias de vida e formação, neste momento, busquei a reflexão sobre o 

espaço escolar e a formação universitária, lançando mão da escrita do memorial 

de formação.  

 Para dar andamento do trabalho, dividi a sala em dois grupos com 

encontros quinzenais para discussão sobre o estágio e, consequentemente, a 

escrita do memorial. Uma vez por semana, permanecia, durante o turno tarde, na 

faculdade para orientação de pesquisas e andamento do projeto de monitoria. 

Este horário foi, também, disponibilizado para quem necessitasse de encontros 

individuais.   

 A atividade proposta buscava convidar os alunos, em sua maioria 

professores em formação, a se expressarem sobre suas práticas e trajetórias 

profissionais a partir de suas vivências socioculturais, através da discussão oral e 

escrita narrativa. Para Souza (2006), o trabalho com narrativas autobiográficas 

oferece um campo fértil para compreender  

 

[...] o passado, o presente e, de forma singular, as dimensões 
experienciais da memória de escolarização. Entender as 
afinidades entre narrativas (auto)biográficas, no 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 uso da narrativa autobiográfica dos memoriais9 possibilitou o ato de 

reflexão do eu: ator, narrador e espectador de experiências que permitiu, aos 

alunos, momentos para além da mera observação, interpretando e interagindo 

com espaço e sujeitos de diferentes culturas.    

                                                             
9
 O trabalho desenvolvido com essas narrativas foi apresentado no CIPA 2010, com o título "O 

estágio supervisionado nas narrativas autobiográficas de professores em formação", nele, 
proponho uma reflexão sobre as narrativas autobiográficas nos estágios supervisionados. 
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 Retomar a memória era, antes de tudo, rever um passado com olhar do 

presente. Como nos alerta Ecléa Bosi, (2009) “por muito que deva à memória 

coletiva é o indivíduo que recorda. Ele é o memorizador, e das camadas do 

passado a que tem acesso pode reter objetos que são, para ele, e só para ele, 

significativos dentro de um tesouro comum” (p. 411).  

 O primeiro olhar nas produções escritas enunciava os valores culturais, 

as sensações de alegria, tristeza. As lembranças emergiram com os sentidos, os 

cheiros, o convívio com os amigos; incentivo e repreensão; com as práticas 

vivenciadas em sala de aula, criticadas e enaltecidas; com a escolha profissional. 

 Me chamou atenção o fato de que, em alguns momentos, recorrer à 

memória levou a um silenciamento, ao não dito nos memoriais, pois “era melhor 

não lembrar”. Histórias que foram tecidas através de outras histórias. Me via como 

interlocutora de um processo inicialmente doloroso para meus alunos. 

 As dificuldades iniciais para escrita são comuns por requerer escolhas, 

ainda mais quando se trata de uma atividade para atender a uma injunção 

institucional. O narrador questiona se há uma história. Se existe, o que contar? Se 

contar, como narrar? Esses questionamentos fazem parte de um trabalho que 

considera a dimensão temporal (passado, presente e futuro), porque o narrador 

busca capturar pela palavra sua vida e, assim, compreendê-la. Segundo Pineau 

(2006),  

 

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 e fazê-la ou refazê-la e compreendê-la um pouco. 
Operações vitais que não são tão fáceis [...] (PINEAU, 2006, p. 
43) 
 
 

  Passeggi (2006, 2008) tem demonstrado que, no percurso da escrita de 

memoriais de formação, os alunos identificam esse momento inicial como uma 

"luta" travada na elaboração de percurso da escrita, o que e como contar. Nesse 

momento, as metáforas são a melhor forma de expressarem essa luta: "bicho de 

sete cabeças", "bicho papão". Embora as histórias pertençam ao narrador, o fato 

de escrevê-la para atender a uma exigência institucional instaura uma tensão, 
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deixando para segundo plano a dimensão autopoiética dessa escrita e 

sobressaindo a avaliativa (PASSEGGI, 2008).  

 Como o texto deve ter características de um texto acadêmico cientifico, 

aspecto bem evidenciado pelos meus colegas professores que orientavam essa 

escrita, fica difícil para quem escreve tratar as experiências de vida atentando à 

cientificidade, à objetividade do texto escrito.  

 A minha formação permitia compreender as dificuldades próprias de 

quem vai transformar em texto sua história, o que ainda se encontrava envolto no 

pensamento, mas sobressaia a ideia de que essa escrita era apaixonante. Uma 

escrita da paixão, no dizer de Larrosa (2002), é dialética por envolver sentimentos 

contraditórios: liberdade e escravidão, prazer e dor, felicidade e sofrimento.  

 Essa situação de acompanhamento era recente na minha experiência 

profissional, os meus antigos alunos da escola pública não haviam demonstrado 

esse tipo de dificuldade, visto que, naquele período, eu tinha objetivos diferentes 

dos atuais. Considerando o contexto atual em que me encontro - o campo 

acadêmico-, penso no dizer de Larrosa (2003) sobre a escrita na academia. 

Segundo o autor, a universidade é um território que problematiza o método e não 

a escrita, visto que  

 

A imagem dogmática do conhecimento e do pensamento oculta 
que o que fazemos na maior parte do tempo é ler e escrever. E 
oculta, supondo que já sabemos ler e escrever que: ler não é 
senão compreender o pensamento, as idéias, o conteúdo ou a 
informação que há no texto, e escrever não é senão esclarecer o 
que já se havia pensado ou averiguado, ou seja, o que já se 
pensa e se sabe.(p.108) 

  

 Para Larrosa (ibid), muitas vezes, os conhecidos 'modelos acadêmicos' 

levam a uma especificidade de escrita que, de certa forma, engessa o autor que 

se aventura a escrever. Talvez tenha pesado essa situação em meus alunos, 

afinal eles tinham que atender ao instituído, as normas da escrita acadêmica as 

quais tinham sido preparados.  

 Para a escrita do memorial, não indiquei nenhum modelo quanto à forma, 

mas situei que o conteúdo seria estabelecer relações entre suas experiências e o 

contexto observado, as escolas campo de estágio. Nos encontros com os alunos, 
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vivenciávamos inquietações, dificuldades e, também, momentos de emoção, de 

transposição das barreiras impostas pelo processo de imersão em si. Nesses 

momentos, ficava pensativa diante dessa ebulição de sentimentos aflorados nas 

discussões.  

 Li os memoriais de meus alunos na lentidão da leitura, como nos fala 

Larrosa (2003, p. 109), tomando suas narrativas como "uma força que nos leva 

além de nós mesmos, além do que o texto diz, do que o texto pensa ou sabe". 

Assim, mergulhar nessas narrativas tão individuais e, ao mesmo tempo, coletivas, 

levou-me a refletir sobre os discursos por trás desses discursos que se 

manifestam através da história, da formação, da atuação enquanto professores, a 

pensar como se deu essa escrita e, ao mesmo tempo, perceber quão complexa é 

a profissão docente.  

 No entanto, essa complexidade não é vista como obstáculo para a 

pesquisa, mas como possibilidade de olhar a formação docente de forma ampla, 

refletindo sobre a diversidade de significações e, nesta, os diversos contextos aos 

quais a profissão docente está relacionada.  

 Neste percurso, alimentada pelas indagações sobre a escrita do 

memorial, bem como pelo Estagio Supervisionado, tenho compartilhado com 

meus pares e em encontros acadêmicos científicos, minhas inquietações e 

descobertas a partir de projetos de iniciação científica (UPE) voltados para a 

escrita de narrativas autobiográficas, bem como publicações de artigos acerca 

dessa problemática.  

 Em busca de diálogo e da compreensão sobre esse processo de escrita, 

busquei interlocutores que me permitissem aprimorar minha prática docente. Foi 

com essa ideia que, em 2010, iniciei o doutorado em Educação, no Programa de 

Pós-Graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGed-

UFRN). Como revela Gatti (2002, p. 10), busquei na pesquisa "um conhecimento 

que ultrapasse nosso entendimento imediato na explicação ou na compreensão 

da realidade que observamos”.   
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2. Acompanhar e ser acompanhada - a inserção na pesquisa  

 

A história de nossos laços e dos acompanhamentos que os 
caracterizaram orienta nossa maneira de acompanhar os outros 
como também orienta nossa maneira de receber o 
acompanhamento proposto por outrem (JOSSO, 2012, p. 122)  

 

 Josso (2012) nos fala que o acompanhante é um ser habitado de 

sensibilidade, experiência acumulada e conhecimentos teóricos. Ele sabe, ou 

melhor dizendo, tem um feeling (sutileza), um modo ser construído pela sua 

experiência.  

 No período de doutoramento, fui acompanhada por profissionais que 

partilharam suas experiências, acompanhando passo a passo minhas 

inquietações, descobertas e embarcaram nessa viagem, seja durante todo o 

percurso, seja em alguns períodos. Contei, assim, com o Amante, o Veterano, o 

Animador e o Balseiro (JOSSO, 2010, 2012), que me orientaram na construção 

dessa tese.  

 As disciplinas realizadas durante o curso de doutorado, aliadas às 

orientações e discussões com o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, Formação, 

Auto.Biografia e Representações (GRIFAR) da UFRN, coordenado pela 

professora Drª Maria da Conceição Passeggi, foram fortalecendo o meu olhar 

sobre o trabalho com narrativas autobiográficas na formação de professores, seja 

inicial ou continuada. Essas experiências trouxeram aprofundamento sobre a 

escrita do memorial de formação, acerca do papel do professor-formador com 

questões pontuais sobre esse papel. 

 A percepção sobre essas narrativas autobiográficas e a formação de 

professores tiveram aprofundamento em dois intercâmbios acadêmicos realizados 

em 2010 e 2012.  

 O primeiro em novembro de 2010, na Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (FEUSP-USP), no Programa Nacional de Cooperação 

Acadêmica (PROCAD-NF-2008/CAPES) e do Projeto Pesquisa (auto)biográfica: 

docência, formação e profissionalização, coordenado por pesquisadores dos 

Programas de Pós-Graduação de Educação de três universidades: o Professor 

Drº Elizeu Clementino de Souza, da Universidade do Estado da Bahia; Professora 
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Drª Paula Perin Vicentini da Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo (FEUSP) e a Professora Drª Maria da Conceição Passeggi da Universidade 

Federal do rio Grande do Norte (UFRN).  

 O segundo, no Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), no 

período de março a setembro de 2012, na Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade do Porto (FPCEUP) em Portugal, sob a orientação da 

professora Drª Fátima Pereira.  

 As experiências nos intercâmbios abriram espaço para refletir sobre as 

perspectivas teórico-metodológicas assumidas até então, bem como buscar 

interlocuções a partir de outros olhares.   

 Desse modo, reiterar a perspectiva do diálogo foi fundamental para 

adentrar nas produções e perceber a expansão da abordagem (auto)biográfica no 

contexto brasileiro. O levantamento realizado por Bueno et al (2006) traz as 

produções científicas que versam pela história de vida e autobiografia no Brasil. 

As autoras analisaram teses de doutorado, dissertações do banco da CAPES, 

além de periódicos de 2004 a 2008, resultando no artigo "Histórias de Vida e 

autobiografia de professores e profissão docente" (BRASIL, 1985-2003). O 

levantamento realizado pelas autoras constatou que, em 1995, houve um 

aumento nas produções, pois, nos anos 1990, os debates sobre a 

profissionalização docente, redefinição do perfil e da formação do professor 

contribuíram para renovar as pesquisas educacionais "com estudos sobre 

profissão, profissionalização e identidades docentes" (BUENO et al, 2006). É 

perceptível que a formação de professores tem se evidenciado nas pesquisas 

acadêmicas, tanto na formação inicial, quanto na continuada. Talvez isso se deva 

às constantes inquietações que surgem no contexto educacional devido à 

complexidade em que a temática se insere. Entre essas inquietações, a busca de 

compreensão de quem são os sujeitos que fazem parte desse contexto formativo 

tem colocado as abordagens biográficas no centro das atenções acadêmicas, 

emergindo enfoques como a subjetividade e a historicidade dos sujeitos.  

 Essa constatação vai ao encontro aos achados de Souza (2010), quando 

se reporta ao desenvolvimento das histórias de vida nas produções acadêmicas. 

Para o autor, as produções evidenciam que, desde o início dos anos 1990, 



37 

 

experiências desenvolvidas com histórias de vida que abordam a memória e o 

desenvolvimento profissional têm se destacado como práticas de formação ou 

pesquisa-formação, contribuindo, dessa forma, para a consolidação da pesquisa 

(auto) biográfica.  

 Como parte significativa dessa trajetória, destaco os Congressos 

Internacionais de Pesquisa (Auto) biográficas – CIPA. Segundo Delory-

Momberger (2012), o primeiro intitulado, A aventura (auto)biográfica: teoria e 

empiria, em 2004, oportunizou a formação de uma rede de pesquisa oriunda do 

trabalho com as (auto)biografias, "A gênese desse primeiro Congresso estava 

marcada por concepções epistemológicas e metodológicas a respeito das 

pesquisas" (p. 10-11); com o  segundo, Tempos, narrativas e ficções: a invenção 

de si, em 2006, temos a continuidade do trabalho, ampliando ainda mais as 

pesquisas, abordou seis eixos, buscando "integrar a grande diversidade de 

experiências e de práticas criativas, segundo as quais os seres humanos se 

constroem social e historicamente, em tempos e espaços diversos." (p. 11); no 

terceiro, (Auto)Biografia: formação, territórios e saberes, em 2008, percebe-se 

"em particular o cuidado de, sob o ângulo da pesquisa (auto)biográfica, favorecer 

a interface das Ciências da Educação com outras Ciências Sociais e Humanas" 

(p. 12), com o quarto, Espaço (auto)biográfico:artes de viver, conhecer e formar, 

em 2010, objetivou "explorar os diferentes lugares de investimento de um espaço 

biográfico em suas dimensões sócio-histórica, psicológica e estética" (p. 12); e, 

por fim, o quinto com a temática Pesquisa (auto)biográfica:lugares, trajetos e 

desafios, em 2012, evidencia-se pela "continuidade daqueles que o precederam 

mas como ele afirma a intenção de avançar, de assumir referências para o 

amanhã e de se dar os meios para responder aos desafios do futuro"(p. 13).  

 Essas produções demonstram a expansão das pesquisas nessa 

abordagem no campo de educação, delineando novos olhares sobre o trabalho 

com a formação docente. Baseada nesses estudos, Passeggi (2010) destaca que 

essa consolidação toma ênfase a partir de 2000 com a expressa publicação de 

teses e de dissertações que utilizam autobiografia, tanto no âmbito nacional, 

quanto internacional. Para André (2000), o fato dos pesquisadores buscarem 

vincular as experiências em formação com as práticas em sala de aula trouxe 
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avanço "pois mostra uma concepção da formação docente como um continum, ou 

um processo de desenvolvimento profissional, o que condiz com a literatura 

recente da área." (p. 179)  

Na perspectiva de formação evidenciada por esses trabalhos, o gênero 

narrativo autobiográfico - Memorial de Formação se insere como uma 

metodologia que, embora institucionalizada, assume uma natureza mais subjetiva, 

na medida em que instaura a problemática da invenção de si mesmo em um 

contexto institucional.       

 Como instrumento autoformativo, o memorial possibilita a transformação 

de práticas profissionais com a reinvenção do si, ao mesmo tempo em que, 

escreve, compreende a si mesmo e a seus processos formativos, e realiza, assim, 

a autoformação (PASSEGGI, 2006, p. 12)(grifos da autora), pois   

 

Enquanto prática autobiográfica, os memoriais de formação são 
elaborados graças à capacidade humana de re-configurar, através 
de narrativas, a experiência, o si mesmo e o mundo, como um 
projeto de compreensão de si para o outro (face institucional) e de 
si para si (face autobiográfica)  

 

  

 O papel do professor-formador é orientar essa atividade, tornando, para 

ele, uma experiência formadora à medida que articula saberes além dos 

apreendidos nas instituições formadoras, colocando, em prática, conhecimentos 

científicos aliados à sensibilidade e à afetividade para compreender o percurso de 

escrita de seus alunos, desde a iniciação à conclusão. Segundo Carrilho (2007, p. 

257), o professor-formador (re)constrói seus "saberes teóricos e práticos no 

exercício da orientação articuladamente".  

 Durante o acompanhamento que fiz às minhas alunas, procurei orientá-

las direcionando procedimentos para contribuir da melhor forma possível o 

desempenho na escrita de seus memoriais e, assim, minimizar as dificuldades 

apresentadas. Nesses momentos, lutava comigo mesma para não fixar um olhar 

em questões mais objetivas de uma boa escrita em detrimento da dimensão 

autopoiética.  

 Estava consciente de que a avaliação é uma dimensão complexa da 

atividade docente por ser permeada de subjetividade que acompanha o processo 
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de formação do outro, ao intervir mostrando as lacunas, indicando caminhos, 

oferecendo meios pelos quais os desafios vivenciados pela aprendizagem 

pudessem ser superados. Sobre isso, Vasconcelos (2000, p. 44) defende que a 

avaliação implica reflexão crítica sobre a prática, no sentido de capturar os 

avanços diante das dificuldades e uma tomada de decisão sobre o que fazer para 

superação dos obstáculos. 

 Em se tratando do ensino superior, a avaliação da aprendizagem é pouco 

discutida/refletida (HOFFMAN, 1999) principalmente quando esta abarca 

situações de uma escrita que compõe as dimensões (auto)formativa e 

(auto)avaliativa.  

 Busquei ir ao encontro a uma orientação que se preocupasse "mais 

efetivamente com os aspectos ortográficos, gramaticais e textuais da escrita, 

explorando de forma limitada o poder formativo da escrita autobiográfica" 

(PEREIRA, 2010, p.95). Perguntava-me como relacionar múltiplas experiências ali 

narradas, detendo-me para além da dimensão objetiva dessa escrita. Segui na 

trilha apontada por Passeggi (2007, p,37) buscando perceber como o aluno 

"internaliza e objetiva o mundo, os conhecimentos adquiridos e os procedimentos 

úteis" por eles encontrados para que continuem aprendendo. 

  As relações estabelecidas durante minhas experiências no acompanhar, 

demonstram que estamos sempre nessas situações e nelas aprendemos a ser 

quem somos: professores-formadores. Assim, diante da duplicidade de sentidos 

que envolvem o acompanhamento do professor, questiono: Como se entrecruzam 

experiência profissional das professoras-formadoras e suas práticas de 

acompanhamento da escrita dos memoriais; Quais as inquietações das 

professoras e alunas sobre o processo de biografização? Que procedimentos 

possibilitam o acompanhamento dos memoriais de formação sem perder de vista 

sua dimensão formadora?  

 Para realizar este trabalho, fez-se necessário adentrar no universo da   

formação de professores através do Programa de Graduação em Pedagogia – 

PROGRAPE. Este possui um caráter hibrido: ao mesmo tempo em que é 

formação inicial,  por seu público - professores efetivos nas redes públicas - não 

ter formação de nível superior, também acaba assumindo de formação 
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continuada, pois seus participantes - alunas-formandas -  ocupam lugar de aluno 

e de professor em processo de formação em serviço. Nele, o memorial de 

formação assume o papel de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

 Os sujeitos participantes da pesquisa foram duas professoras-formadoras 

em exercício no Programa de Graduação em Pedagogia (PROGRAPE) e o grupo 

de suas alunas-formandas. Como procedimentos metodológicos e seus 

respectivos instrumentos, lancei mão da formação de dois grupos reflexivos, 

compreendidos como espaço dialógico onde as pessoas do grupo "reconhecem o 

seu engajamento num projeto comum de pesquisa-formação através da prática de 

narrativas autobiográficas" (PASSEGGI, 2008, p. 44); coleta de informações dos 

seus perfis pelo preenchimento de uma ficha de identificação; ensaio 

autobiográfico e diário de acompanhamento escritos pelas professoras-

formadoras. 

A realização do grupo reflexivo como procedimento para discussão e 

aprofundamento das temáticas que compunham a questão central da tese, os 

referentes encontros foram videogravados e transcritos posteriormente com a 

anuência das participantes. O ensaio autobiográfico foi escrito pelas professoras-

formadoras após as discussões realizadas no grupo reflexivo, e, também, o diário 

de acompanhamento é um instrumento que faz parte da prática das professoras 

que acompanham suas alunas.   

 Estes procedimentos foram utilizados em diferentes momentos da 

pesquisa empírica e trabalhados, ora com o coletivo das participantes, ora de 

forma individualizada de acordo com os grupos – professoras e alunas.  

 Após a realização dos encontros dos grupos reflexivos e da coleta dos 

ensaios autobiográficos e diários de acompanhamento, a etapa seguinte do 

trabalho fora composta pela transcrição e análise dos dados. Como toda pesquisa 

de natureza social, os cuidados éticos para com a participação dos sujeitos foram 

mantidos e expressos pelo conhecimento de aceitação do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

 Meus objetivos na realização deste trabalho foram: (i) compreender os 

processos do acompanhamento do professor-formador para a escrita do memorial 

de formação; (ii) descrever e analisar a prática do acompanhamento no ensino 
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superior enquanto modo específico de mediação biográfica para escrita do 

memorial de formação; (iii) identificar as inquietações referentes ao 

acompanhamento e a escrita do memorial de formação, tanto das professoras-

formadoras, quanto das alunas; (iv) compreender como as experiências docentes 

das professoras-formadoras configuram e se manifestam no acompanhamento do 

memorial de formação.  

 Para o alcance desses objetivos, o trabalho de construção conceitual 

tomou por base as  categorias teóricas: experiência, compreendida como 

transformadora e formadora dos sujeitos que por ela é tocada, sentida, 

compreendida (LARROSA, 2002, 2004, 2010; JOSSO 2010, 2012); 

aprendizagem, entendida como parte significativa do trabalho docente no  

acompanhamento da escrita do memorial de formação, conforme Charlot (2000, 

2001, 2008) e Josso (2004, 2010, 2012); identidade, construída e moldada 

através dos processos e relações sociais dos sujeitos, de acordo com Nóvoa 

(1992), Dubar (1997), Lawn (2001) e Pimenta (1997).  

 A pesquisa centra-se na perspectiva autobiográfica da pesuisa-ação-

formação (PINEAU, 2005). Fazem parte dessa investigação duas professoras-

formadoras e sete alunas-formandas do Programa de Graduação em Pedagogia 

(PROGRAPE) da Universidade de Pernambuco, campus mata norte do estado de 

Pernambuco.  

 Para o desenvolvimento deste trabalho, tornou-se fundamental não me 

afastar da perspectiva que assumi ao olhar/ler a realidade que se descortinava a 

cada encontro com as participantes no grupo reflexivo, bem como durante a 

leitura dos outros instrumentos – ensaio autobiográfico e diário de 

acompanhamento, qual seja: o acompanhamento da escrita do memorial de 

formação constitui-se das dimensões de ensinar e aprender ao longo de um 

processo de coinvestimento nas práticas de orientação em grupo.  

 Com base neste pressuposto, a análise realizada atentou para os 

elementos subjetivos das múltiplas formas de narrativas pelas quais os sujeitos se 

mostram, se dizem, uma síntese da leitura que eles têm de si, em um movimento 

de formação que abre outras possibilidades de leitura e imagens sobre si mesmos 

e sobre os contextos que interagem.  
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 Assim, esta pesquisa, intitulada Acompanhamento do memorial de 

formação: entre formar e formar-se, organizou-se em cinco capítulos e nas 

considerações. Para orientar o leitor na compreensão do estudo, apresento a 

organização estrutural do trabalho.  

 No primeiro capítulo, intitulado O acompanhamento na escrita 

autobiográfica, apresento os pressupostos que nortearam e delimitaram a 

problematização do trabalho. Os referenciais são colocados para o diálogo com 

os dados empíricos, em uma busca constante da reflexão entre teoria e empiria, 

realizando o arremate das práticas reveladas no campo empírico e que conduzem 

as análises.   

 No segundo capítulo, intitulado Percurso teórico-metodológico da 

pesquisa, apresento o campo empírico selecionado. Em seguida, detenho-me na 

apresentação das participantes que colaboraram com a pesquisa e, finalmente,  

descrevo os meios e os modos pelos quais desenvolvi a investigação. 

 No terceiro capítulo, Aprender pela experiência formadora, busco  

compreender os percursos formativos das professoras-formadoras na relação 

com as suas experiências do acompanhamento da escrita dos memoriais das 

alunas, utilizando, como instrumentos, seus ensaios autobiográficos 

  O quarto capítulo, intitulado Acompanhar o outro - vozes que ecoam 

no ser e no escrever, está constituído em duas partes. Na primeira, A escrita da 

experiência e a experiência da escrita:  a prática  na mediação biográfica, analiso 

no grupo reflexivo de mediação biográfica (GRMB), o diálogo entre as 

participantes sobre a escrita do memorial de formação. Na segunda, em 

Expressões do singular/plural no grupo reflexivo - com e sem palavras, a análise 

tem, como foco, os painéis construídos, expressando os sentidos sobre o 

acompanhamento e a escrita do memorial,  onde me debruço no discurso de 

apresentação dos painéis, bem como nos próprios painéis 

 No quinto capitulo, Formar formando-se - a voz da formação, me detive  

nas experiências formadoras vivenciadas no Grupo Reflexivo de Formação de 

Formadores (GRFF) no que concerne às relações entre ensinar, aprender e 

formar-se. Para tanto, lancei mão do diário de acompanhamento e das discussões 

desenvolvidas no grupo. 
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 Na última parte, Considerações Finais, realizo uma síntese das 

inferências e interpretações acerca do percurso da investigação e dos resultados 

alcançados, como apropriações possíveis para o momento, inacabadas em suas 

conclusões e abertas a novas proposições para continuidade da caminhada.  
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CAPÍTULO 1 

 

O ACOMPANHAMENTO NA ESCRITA AUTOBIOGRÁFICA  

 
 
 
O adulto em formação é portador de uma história de vida e de uma 
experiência profissional; as suas vivências e os contextos sociais, 
culturais e institucionais em que as realizou são fundamentais para 
perceber o seu processo de formação. Mais importante do que pensar 
em formar este adulto é reflectir sobre o modo como ele próprio se forma 
[...]. (NÓVOA, 1988) 
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 Neste capítulo, enuncio os pressupostos teóricos que possibilitam 

estabelecer um diálogo com os dizeres e os fazeres dos sujeitos desta pesquisa 

acerca do acompanhamento da escrita autobiográfica do memorial de formação 

para conclusão do curso de graduação em Pedagogia. Na busca de articular as 

relações entre a teoria e a empiria que se movimentam no campo da formação de 

professores no ensino superior, objetivo indicar os pressupostos da problemática 

dessa investigação que subsidiaram a leitura dos dados produzidos no campo da 

pesquisa para compreender o movimento contínuo entre hipóteses e 

interrogações construídas e evidências capturadas.  

 A busca de respostas às inquietações sobre o acompanhamento da 

escrita do memorial de formação no campo de atuação de professores-

formadores que orientam a escrita do memorial exigiu um olhar mais atento para 

as relações que se estabelecem entre o formar e o aprender, escrever e ser, 

orientar e avaliar.  

 Por se tratar de uma narrativa autobiográfica exigida como trabalho de 

conclusão de curso, o memorial de formação, como gênero discursivo de 

natureza híbrida, encontra-se em duas dimensões, a formativa do sujeito - 

reflexividade - e a avaliativa - exigência institucional, que se situa entre o instituído 

e o instituinte. Dois desafios são expressos nessa prática: o primeiro diz respeito 

ao acompanhamento da escrita, em que o professor deve estar aberto para a 

pessoa em formação, percorrendo os caminhos no processo de biografização, 

desde o momento de imersão - olhar para si- à compreensão de sua 

aprendizagem pela escrita, caminhos não tão fáceis para acompanhar a 

reinvenção do outro em um texto autobiográfico; e o segundo, é quem 

acompanha ter experiência na escrita do seu memorial para entender o processo, 

seus riscos, desafios e benefícios.  

 Assim, busco articular as relações entre a teoria e a empiria que se 

movimentam no campo da formação de professores para o ensino superior, cujo 

objetivo é indicar os pressupostos da problemática do presente estudo que 

subsidiaram a leitura dos dados produzidos no campo da pesquisa para 

compreender o movimento contínuo entre hipóteses e interrogações construídas e 

evidências capturadas.  
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 Assim, fez-se necessário, em um primeiro momento, explicitar a 

constituição do ensino superior ao longo do tempo, atentando para os 

desdobramentos acerca das concepções e práticas que povoam esse universo. 

Em seguida, apresento os fundamentos teóricos dos elementos constitutivos da 

escrita autobiográfica que se voltam para reflexões do autor/narrador sobre sua 

história de vida e de formação, situando os sentidos atribuídos às experiências 

das professoras-formadoras, especialmente nos cursos de formação inicial de 

professor, ao atuarem no acompanhamento de suas alunas na escrita do 

memorial de formação. 

 Penso que a prática do professor no conduzir, estar ao lado, respeitando 

o processo de idas e vindas na escrita de uma história e na própria consciência 

do sujeito em formação, como alerta Nóvoa (1988, 128), é que "Mais importante 

do que pensar em formar este adulto é reflectir sobre o modo como ele próprio se 

forma".  

 Acompanhar traz a perspectiva de caminhar para si e com o outro. O 

cuidar de si é cuidar do outro, respeitando sua singularidade, um olhar sensível 

que requer uma experiência e múltiplos saberes. Nesse acompanhar, o professor 

ensina e aprende. Aprende com o tempo e no tempo, com a experiência que se 

torna formadora. Concebo essas reflexões, aqui partilhadas, como construções 

teóricas que permitem ler e refletir sobre a realidade investigada.  

 

 

1.1 Docência no ensino superior  

 

   Este texto apresenta, numa perspectiva histórica, o universo sociocultural 

e educacional a partir do qual discuto o acompanhamento e seus 

desdobramentos, enquanto elemento estruturante da atividade docente: o ensino 

superior.   

  Para compreender o presente, trago o passado da história do ensino 

superior no Brasil. O desenvolvimento do sistema de educação superior no Brasil 

iniciou-se no século XIX. Até então, os estudantes portugueses, nascidos no 

Brasil, recebiam o ensino formal dos jesuítas que se dedicavam desde a 



47 

 

educação religiosa dos indígenas à educação dos filhos da classe dominante 

portuguesa. O objetivo desse ensino era desenvolver uma hegemonia cultural 

avessa a questionamentos da fé católica e da superioridade da colônia.  

 Essa educação formal era, na realidade, uma preparação para os 

estudantes frequentarem a Universidade de Coimbra, em Portugal. Primeira 

universidade em que graduaram muitos jovens nos cursos de Teologia, Direito 

Canônico, Direito Civil, Medicina e Filosofia. Sobre essa educação, Cunha revela 

que foi em 1550 criado, na Bahia, o primeiro estabelecimento de ensino superior. 

Segundo o autor (2003, p. 152),  

 

Os jesuítas criaram, ao todo, 17 colégios no Brasil, destinados a 
estudantes internos e externos, sem a finalidade exclusiva de 
formação sacerdotes. [...] Nesses colégios era oferecido o ensino 
das primeiras letras e o ensino secundário. Em alguns, acrescia o 
ensino superior em Artes e Teologia. O curso de Artes, também 
chamado de Ciências Naturais ou Filosofia, tinha duração de três 
anos. Compreendia o ensino de Lógica, de Física, de Matemática, 
de Ética e de Metafísica.  
 

 Com a chegada da família Real Portuguesa em 1808, surge, não a 

primeira universidade como solicitada pelos comerciantes que viviam na colônia, 

mas um  curso de cirurgia anatômica e obstetrícia em Salvador. A transferência 

da realeza para o Rio de Janeiro não apenas possibilitou a criação de uma Escola 

de Cirurgia, na cidade, como, também, a criação de Academias Militares e a 

Escola de Belas Artes, além do Museu Nacional, a Biblioteca Nacional e o Jardim 

Botânico. 

 É neste período que se instaura o marco de referência para o ensino 

superior, com a sede do reino português, adotando o modelo baseado em 

Faculdades isoladas com foco na formação profissional. Na realidade, eram 

cursos profissionalizantes superiores que seguiam o modelo francês, como no 

caso do curso de Cirurgia na Bahia e de Anatomia no Rio de Janeiro, que mais 

tarde foram ligados ao Curso de Medicina, instaurado durante o período em que o 

Brasil foi sede da monarquia lusitana período de 1808 a 1821.  

 A criação das instituições de nível superior pode ser entendida como o 

primeiro passo para a implantação de universidades no Brasil (FÁVERO, 2006). 

Foi a partir dessas instituições que se instituiu o título de professor de ensino 
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superior e foram estabelecidas as determinações para o desempenho da sua 

função. Assim, os primeiros professores brasileiros de ensino superior tiveram 

formação em universidades europeias, principalmente na Universidade de 

Coimbra.  

 Neste mesmo ano (1827), após a independência do Brasil, em 1822, no 

período de regência de Dom Pedro II, ainda menor de idade, foram criados (1827) 

dois cursos de Direito: um em Olinda, na região nordeste, e outro em São Paulo, 

no sudeste, além da Escola de Minas, na cidade de Ouro Preto.  

 Assim, os primeiros passos para implantação das universidades no Brasil 

surgem com as transformações dos cursos de Medicina, Direito e Politécnica em  

faculdades (FÁVERO, 2006). Esses cursos superiores eram dotados de forte 

natureza profissionalizante, sendo ofertados por faculdades isoladas e servindo 

apenas aos interesses da elite. Eles pertenciam a instituições independentes 

umas das outras, com orientação profissional elitista, seguindo o modelo das 

Grandes Escolas francesas.  

O modelo de ensino adotado nessas escolas era o franco-
napoleônico, que se caracterizava por uma organização não 
universitária, mas profissionalizante, centrado em cursos e 
faculdade, visando à formação de burocratas para o desempenho 
das funções do Estado (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, pp. 148-
149)  

 
 Segundo Pimenta e Anastasiou (ibid), a administração detinha-se em um 

modelo centralizador e fragmentado que impossibilitava e dificultava qualquer 

forma divergente de pensamento. A organização pedagógica seguia a rigidez de 

educação jesuítica, e a prática mnemônica (memória) constituía-se no 

fundamento do ensino, ou seja, orientava a relação do professor, aluno e 

conhecimento. Esta será conhecida, mais tarde, como uma educação bancária, 

baseada na transmissão do conhecimento em exaustivas aulas de exposição 

feitas pelo professor e dos exercícios de repetição e memorização realizados 

pelos alunos (FREIRE, 1987). Nesse modelo, a avaliação correspondia a um 

elemento de classificação. Um modelo que, infelizmente, vigora ainda hoje nos 

contextos institucionais de ensino. 

 A Universidade do Rio de Janeiro foi a primeira universidade brasileira, 

criada em 1920. Essa criação resultou do Decreto n° 14.343. Nela, reuniam-se, 
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administrativamente, faculdades profissionais pré-existentes que seguiam o 

mesmo sistema: eram mais voltadas ao ensino do que à pesquisa; destinada à 

elite, conservava a orientação profissional dos seus cursos e a autonomia das 

faculdades.  

 O governo de Getúlio Vargas (1930-45) criou o Ministério de Educação e 

Saúde e aprovou o Estatuto das universidades brasileiras, que promulgava: a 

universidade pública (federal, estadual ou municipal) ou particular; inclusão de 

três dos seguintes cursos: Direito, Medicina, Engenharia, Educação, Ciências e 

Letras. Essa promulgação desapontou muitos educadores com relação à política 

do novo Ministério, dando ênfase à criação de uma Faculdade de Educação para 

formar professores do ensino secundário, indo de encontro aos anseios dos 

educadores preocupados com a criação de uma universidade voltada às 

atividades de pesquisa. Sobre essa criação, Cunha (2000, p. 163) revela que os 

acontecimentos da década de 1930, "nos cinco anos da era Vargas, 

desenvolveram-se no Brasil duas políticas educacionais, uma autoritária, pelo 

governo federal, outra liberal, pelo governo do Estado de São Paulo e pela 

prefeitura do Distrito Federal".  

 Em poucos anos, foram criadas três universidades que expressaram 

divisões ideológicas entre educadores, políticos e líderes religiosos da época. Os 

principais pontos da discórdia relacionavam-se: ao papel do governo federal como 

normatizador do ensino superior e à atuação da Igreja Católica como formadora 

do caráter humanista da elite brasileira. Através de um Decreto Municipal, em 

1935, criou-se a Universidade do Distrito Federal, voltada, especialmente, à 

renovação e ampliação da cultura e aos estudos desinteressados. Embora com 

poucos recursos, as atividades de pesquisa foram estimuladas, porém a 

universidade foi  extinta, por decreto presidencial e seus cursos foram transferidos 

para a Universidade do Brasil10, que serviu como modelo único de ensino superior 

em todo o território nacional. Instaura-se, no país, o efeito do processo de 

industrialização, que afetou o ensino superior, instaurando o desenvolvimento de 

                                                             
10 Nome atribuído à antiga Universidade do Rio de Janeiro - criada em 1920 -, nossa primeira 
universidade. 
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pesquisa e um sistema universitário; no entanto, a formação dos profissionais 

para atuarem, neste ensino, ainda era insuficiente.  

 Segundo Fávero (2000), as preocupações com relação à formação de 

professores ocorre nos anos 1930, com o Estatuto das Universidades Brasileiras. 

Foi na tentativa de modernizar as Universidades e de estabelecer novos 

princípios que se criou a Universidade de São Paulo (1934), composta pelas 

Faculdades de Filosofia, Ciências Humanas e Letras. Essas faculdades eram o 

núcleo de todos os cursos onde os alunos deveriam primeiro passar e 

aprenderem os conhecimentos básicos para, depois, seguirem na área de 

profissionalização que desejavam.  

 Entre os períodos de 1934 a 1942, o ensino nas universidades versava 

com a busca além do ensino, a pesquisa. Para isso chegaram professores 

estrangeiros com o objetivo de trazer mão de obra qualificada. Dois órgãos foram 

criados e se tornaram importantes no sistema de ensino superior para a formação 

de professores por meio de Pós-Graduação, bem como o financiamento de 

pesquisas nas universidades: o Conselho Nacional Científico Tecnológico (CNPq) 

e a (atual) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.11  A 

criação desses órgãos estimulou a capacitação de professores na Pós-

Graduação.  

 Assim, em 1961 a Lei de Diretrizes e Bases definiu que o ensino superior 

tinha por objetivo a pesquisa, a formação de nível universitário, bem como ficou 

estabelecido que poderiam ministrar Cursos de Graduação, Especialização, 

Aperfeiçoamento. É, então, que, em 1965, foi instituída a carreira de docência no 

ensino superior, priorizando o ensino e a pesquisa como indissociáveis. 

 Durante as décadas de 1950 a 1970, diversas universidades federais, 

estaduais, municipais e particulares foram implantadas em todo o país. A 

explosão dessa implantação aconteceu nos anos 70, do século XX. Nesse 

período, o desenvolvimento da indústria e do comércio fez com que houvesse a 

necessidade de qualificação da mão de obra para trabalhar nesses setores. Essa 

busca por qualificação fez com que o governo permitisse que o Conselho Federal 

de Educação aprovasse diversos novos cursos, porém sem um planejamento e 

                                                             
11

 Esses órgãos foram criados em 1951. 
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sem estrutura fiscal adequados para sua expansão, o que acarretou uma queda 

na qualidade do ensino. Essa situação supervalorizou os cursos técnicos, e 

assim, “[...] a educação neste contexto, transformou-se em ‘treinamento’, situando 

os alunos em meros executores do conteúdo transmitido em sala de aula” 

(BRZEZINSKI, 1996, p. 59). A ênfase Mecânico-tecnicista colocava duas 

situações, por um lado, o professor como executor de tarefas e, por outro, sendo 

criticado como reprodutor.  

 A abertura do processo político no país, ocorrido nos anos 1980, abriu 

espaço para estudos, encontros e discussões voltados para a crítica da educação 

dominante, evidenciando o caráter reprodutor da escola. Nesse cenário, observa-

se que as questões didático-pedagógicas ficaram em segundo plano, acentuando 

os aspectos políticos da educação.  

 Nesse contexto, a formação de professores passou a assumir o discurso 

sociológico, filosófico e histórico, em detrimento da dimensão técnica e humana, 

comprometendo, de certa forma, a identidade do processo formativo e 

acentuando uma postura pessimista e de descrédito quanto a sua contribuição 

para a prática pedagógica do futuro professor.  

 A ruptura do pensamento tecnicista ocorreu na década de 1980. Segundo 

Freitas (2002), na esfera do movimento da formação, os educadores lançaram 

importantes questões sobre a formação do educador, destacando, entre outros 

aspectos,  

  

[...] a necessidade de um profissional de caráter amplo, com pleno 
domínio e compreensão da realidade de seu tempo, com 
desenvolvimento da consciência crítica que lhe permita interferir e 
transformar as condições da escola, da educação e da sociedade. 
(FREITAS, 2002, p. 139) 

 
Embora tenham ocorrido na década de 1930, os primeiros indícios de 

preocupação com a formação dos docentes para atuarem no ensino superior, 

esses se tornaram mais marcantes nos anos 1970 e 1990. Apesar da Reforma 

ocorrida em 1968 legislar a educação superior como referência o padrão de 

Universidade, sob a exigência do ensino, pesquisa e extensão, ela  expressa a 

não obrigatoriedade das Instituições de Ensino Superior em se constituírem como 
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Universidade. Isso fez com que apenas as Universidades que tivessem sistemas 

de Pós-Graduação consolidados adotassem o modelo de pesquisa proposto pela 

Reforma. A Pós-Graduação foi um dos pontos mais importantes da nova política 

para ensino. Esses cursos foram considerados condição básica para transformar 

a universidade em centro criador de ciências, cultura e de novas técnicas.  

Com a presença do Estado Avaliativo e das mudanças do terceiro milênio, 

esse tema passou a ganhar ainda maior destaque (VASCONCELOS, 2000), 

inclusive com a promulgação da Lei de Diretrizes e Base do Ensino Nacional, nº 

9.394/96, sobre a preparação de docentes para o ensino superior. Segundo o 

artigo 66 desta Lei, a preparação para o exercício no ensino superior deve ser em 

nível de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, prioritariamente em programas 

de mestrado e doutorado. Essa formação, em geral, tem um caráter especializado 

na área de conhecimento em detrimento de um processo formativo no qual se 

busca a formação. Sobre isso, Pimenta e Anastasiou (2005, p. 40) consideram 

que “essa lei não concebe a docência universitária como um processo de 

formação, mas sim como preparação para o exercício do magistério superior”.  

Se, nas décadas de 1970 e 1980, o modelo de educação superior fora 

marcado pela presença da atividade de pesquisa na Universidade, nos anos 

1990, houve uma retomada ao sistema que deu início à educação superior 

quando o ensino era a referência pela diversificação do sistema de proliferação 

das instituições que foram liberadas da obrigatoriedade de pesquisa, exigindo só 

das Universidades (BELLONI, 2002).  

Esse breve percurso histórico demonstra que o ensino superior em nosso 

país, desde seus primórdios, sempre se ocupou em formar profissionais para 

atuar no mercado de trabalho, como revela Cunha (2005, p. 21), “Se em tese, o 

capital cultural é um patrimônio acumulado pela humanidade, na prática ele está 

regido pelo interesse econômico e tem, na educação escolar e acadêmica, o seu 

principal agente de legitimação”.  

Essa realidade mostra características bem marcantes nos cursos 

superiores de pós-graduação, dentre as quais os currículos que privilegiam 

conteúdos predominantemente técnicos, sem preocupação com a formação para 

a docência, que os auxiliem a lidar com a complexidade do fazer pedagógico.  A 
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exigência da LDB nº 9.394/96 para o ensino superior, aliada à necessidade de 

uma formação pedagógica, vem suscitando, nos professores, a busca por esses 

cursos, “principalmente na área de Educação, uma vez que se nota uma ausência 

da formação para docência superior nos programas de pós-graduação das 

demais áreas”  (PIMENTA & ANASTASIOU, 2005, p. 40).   

 Apesar da busca por uma preparação no magistério, segundo as autoras 

(ibid), esses programas voltam-se para a formação de pesquisadores em áreas 

especificas de conhecimento e não à formação de professores.    

 Nessa perspectiva, Pachane (2005, p.14) expressa que a dissociação 

entre o ensino e a pesquisa acaba  

 
Por reproduzir uma situação em que atividades de ensino e 
pesquisa são realizadas de modo dissociado, ou mesmo 
equivocado, e por perpetuar a noção de que para ser professor 
basta conhecer a fundo determinado conteúdo e, no caso 
específico do ensino superior, ser um bom pesquisador.  
 

 Dessa forma, reforça-se a ideia de que “quem sabe, automaticamente, 

sabe ensinar” e, nesse caso, não há preocupações mais profundas com a 

necessidade de uma formação pedagógica do docente (MASETTO, 2003, p.11). 

Essa visão é apontada por Cunha (2001, p. 80), ao destacar que a formação dos 

docentes para o ensino superior não contempla os aspectos pedagógicos, mas, 

sim, a sua área de conhecimento. De acordo com a autora,  

 

o professor ao fazer sua formação pós-graduada, via de regra, 
constrói uma competência técnico-científica em algum aspecto de 
seu campo de conhecimento, mas caminha com prejuízos rumo a 
uma visão mais ampla, abrangente e integrada de sociedade.  

 

 A formação centrada no modelo da racionalidade técnica que fragmenta o 

fazer entre os que pensam e executam, enfatizando uma imagem de professor 

cumpridor de tarefas e com abordagens psicológicas que se centravam nos 

processos de aprendizagem, não mais satisfazem as inquietações dos 

pesquisadores na área educacional e nem atende ao nível de complexidade do 

trabalho docente. Esse modelo e essas abordagens evidenciam a busca de um 

referencial que incorpore a subjetividade no processo de formação.  
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 A virada para essa formação ocorre com a influência do livro organizado 

por Nóvoa, em 1992, Os professores e sua formação. Esta virada traz um 

momento paradigmático na formação do professor ao buscar compreender: quem 

é este docente? O que pensa? Quais seus valores, sabores e dissabores no seu 

fazer? Esses são os questionamentos impostos e, com ele, pergunto: quem é 

esse professor-formador que acompanha a escrita dos memoriais de formação?  

 O percurso do ensino superior demonstra os diferenciados papéis que o 

professor foi assumindo ao longo da história. Os desafios impostos pelo atual 

contexto educacional em que o professor deve assumir uma nova postura perante 

sua atividade de educador, voltada para a uma prática que visa além do ensino, 

saberes que vão além dos disciplinares, exigem um saber/fazer.  

 Nessa perspectiva, ser professor não é apenas aprender um aparato 

técnico para a transmissão de determinado conhecimento, mas, sim, vivenciar 

situações problemas que contribuam para o desenvolvimento de uma prática 

educativa.  

Essa concepção coloca em evidência uma formação fundamentada na 

premissa de que o professor deve apoiar-se num processo contínuo de 

aprendizagem, procurando ser reflexivo em relação ao conhecimento trabalhado e 

à sua própria prática.  Segundo Shön (1983, p. 68), esse processo acontece  

 

Quando alguém reflecte-em-acção, torna-se um investigador em 
contexto prático. Não está dependente de categorias da teoria e 
da técnica estabelecida, mas constrói uma nova teoria do caso 
único. A sua pesquisa não está limitada à deliberação acerca dos 
meios, que dependeria de um acordo prévio quanto aos fins. Ele 
não trata os meios e os fins separadamente, mas define-os 
interactivamente quando equaciona uma situação problemática. 
Ele não separa o pensar do fazer.   

 

Dessa forma, o foco não é mais o ensino e, sim, a aprendizagem do 

sujeito. Nesse caso, o olhar recai em como os sujeitos aprendem, por que 

aprendem e para que aprendem. Nesse sentido, torna-se premente que a 

educação superior, como intitulada pela última Lei de Diretrizes e Bases (1996), 

constitua-se em espaço formativo, que associe a preparação técnica, voltada para 

o mundo do trabalho e para a formação integral do sujeito, através de práticas 
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pedagógicas que problematizem a construção do conhecimento em constante 

relação com as questões mais amplas da sociedade. A intenção é que "o 

formador de professores produza conhecimento sobre a própria ação e sobre as 

práticas de uma forma inovadora e adequada à realidade" (PEREIRA, 2013, 

p.12). 

Assim, o universo acadêmico torna-se lugar de pluralidade e as mudanças 

adentram à instituição universitária como resposta aos interesses e demandas da 

sociedade. 

Nos cursos de formação de professores, as inquietações referentes ao 

perfil do processo formativo do futuro professor traduzem-se em formas de 

diálogo entre os diferentes campos do conhecimento, tendo em vista a 

necessidade da prática interdisciplinar como possibilidade de superação da 

fragmentação disciplinar. Tais inquietações oportunizam a busca de 

procedimentos didáticos e avaliativos que se coadunam às concepções teórico-

metodológicas que fundamentam as exigências e novas demandas sociais e 

educacionais postas à formação de professores.   

 Como parte desse conjunto de transformações, centradas, sobretudo, nos 

sujeitos do processo de ensino e aprendizagem, professores e alunos, encontra-

se o método (auto)biográfico ou as histórias de vida que vêm se evidenciando 

como metodologia de formação e de investigação. Ressalta-se que as pesquisas 

referentes aos usos destes procedimentos aumentaram significativamente nos 

últimos anos (SOUZA, 2010).  

 Assim, faz-se necessário destacar a importância da emergência dos 

conceitos de trajetória profissional e percurso de formação que se dão na esfera 

individual e no âmbito do sujeito que aprende e se forma, rompendo com uma 

visão estática do modo de conceber a formação 

 

1.2. O acompanhamento da escrita autobiográfica - prática e formação 

  

Essa é uma bela imagem para um professor: alguém que 
conduz alguém até si mesmo. É também uma bela imagem 
para alguém que aprende: não alguém que se converte num 
sectário, mas alguém que, ao ler com o coração aberto, volta-
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se para si mesmo, encontra sua própria forma, sua maneira 
própria.        

                                                     Jorge Larrosa (2010, p. 51)  

  

 Nesta parte do texto, explicito o acompanhamento da escrita do memorial 

de formação como prática docente do professor-formador, que orienta alunas ao 

final do curso de graduação em Pedagogia. O acompanhamento é, nas palavras 

de Larrosa (2004), uma forma do professor conduzir o outro "até si mesmo" e 

aprender "ao ler com o coração aberto" e, assim, encontrar "sua própria forma" de 

agir.  Nesse acompanhar, ele reflete sobre sua experiência e formação, 

inscrevendo-se como autor de um processo em construção. 

 Compreender e contextualizar um tema envolve reconhecer as relações 

que o constituíram. Dessa forma, é necessário conhecer o significado do termo e 

de como este foi se construindo como prática na formação profissional docente. 

Etimologicamente, 

acompanhamento deriva do latim cum panis (com pão) e sugere a 

ideia de compartilhar com o outro o pão. Acompanhar significaria, 
assim, caminhar ao lado de alguém que se tomou como 
companheiro(a) e com ele compartilhar o pão e o passo 
(PASSEGGI; GASPAR, 2013, p.65)   
 

 

 Por não se tratar de uma nova prática, o acompanhamento acarreta uma 

série de desdobramentos, tornando-se um termo polissêmico12, com uma 

multiplicidade de noções que podem ser identificadas de acordo com as relações 

que se estabelecem entre a pessoa que acompanha e a que é acompanhada, 

dentre elas: parentesco, as transgeracionais, simbólicas, religiosas. Segundo 

Josso (2012, p.140), "Ao longo de nossas vidas, fazemos experiências de 

acompanhamento das quais aprendemos a saber-fazer, saber-pensar, ou saber 

entrar em relação com, em vista de algo".  

                                                             
12 Há em diferentes áreas do conhecimento, mas, sobretudo, na pesquisa educacional um amplo e 

significativo conjunto de pesquisas que se debruçam sobre a temática do acompanhamento: cf.: Gaston 
Pineau, Accompagnements et Histoire  de Vie (1998); L'accompangnements en formation: de l'avant-
naissance à l'après-mort. Entre solidarité et professionalité", publicado na revista Education Permanente 
(2002). 
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 Se pensarmos que o ato de acompanhar vem desde a tenra idade, 

entende-se o porquê dessa polissemia. No contexto europeu, atores como Pineau 

(2002), Bouëdec (2001), Maela Paul (2004) e Josso (2004, 2012) vêm discutindo  

o acompanhamento como prática orientadora dos processos de formação dos 

sujeitos13.  

 No contexto brasileiro, Passeggi (2006, 2008, 2010) e Souza (2010) 

trazem essa temática no âmbito da formação do sujeito, tomando, como 

referência, os autores acima citados. Nesse contexto, os professores que 

trabalham nas instituições de ensino superior brasileiras atendem à tríade: ensino, 

pesquisa e extensão.  

 Segundo Souza (2010), Pineau apresenta um trabalho pioneiro com 

relação à multiplicidade de formas de acompanhamento. Ele destaca a publicação 

de um número específico da Revista Educação Permanente (2002) sobre a 

temática “O acompanhamento e seus paradoxos: questões ao usuário, práticos, 

cientistas e políticos” (2003), realizando um balanço sobre as formas de paradoxo 

de trabalho de acompanhamento e fazendo emergir diferentes registros e 

experiências.  

 Há três décadas, segundo Le Bouëdec (2001), este termo é utilizado de 

forma mais ampla. O autor revela que a prática do acompanhamento emerge 

devido às crises surgidas nos contextos sociais, culturais e profissionais em que o 

homem se isola da sociedade, deixando suas ancoragens tradicionais como a 

família, o trabalho, a religião, gerando um ambiente de insegurança, isolando os 

indivíduos. Segundo Passeggi (2006, p. 207), essa situação de isolamento do 

sujeito abre espaço para a noção de acompanhamento se expandir em várias 

situações da vida humana, "educação, formação profissional, esporte, saúde, vida 

espiritual, entre outros".  

 O acompanhamento é adotado nas diversas áreas da vida humana e foi 

se moldando de acordo com a evolução da sociedade, seja no contexto familiar, 

religioso ou escolar. Em qualquer espaço e tempo de nossas vidas, 

experienciamos essas práticas, pois o ser humano encontra suas referências no 

                                                             
13

 Os autores fazem parte do contexto europeu e têm referenciado as pesquisas no Brasil sobre a temática: 
Pineau (2002), Bouëdec (2001), Maela Paul (2004) e Josso (2004, 2012). Entre os pesquisadores brasileiros, 
Passeggi (2006, 2008, 2010, 2013) e Souza (2010).  
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encontro com o outro, ele precisa do outro para caminhar. Somos, nas palavras 

de Josso (2010), sujeitos de relações, vivemos acompanhando e sendo 

acompanhados desde o nascimento.  

   Para Bouëdec (ibid), o acompanhamento ocorre em várias situações de 

nossas vidas, desde o nascimento até a morte.  Assim, quaisquer que seja a área 

do acompanhamento, o certo é que se trata de uma situação que envolve a 

presença de duas pessoas. Uma que vai viver o acompanhamento beneficiar-se 

dele, a outra que vai exercê-la.  

 Em se tratando de uma prática realizada na formação profissional de 

adultos, ela "envolve ao mesmo tempo projetos coletivos, de uma equipe de 

trabalho e projeto individuais de pessoas em iniciação ou em reconversão" 

(BOUEDEC, 2001, p. 26).  

 Sobre o acompanhamento no contexto de formação profissional de 

professores, Souza (2010) revela que foi pela "proliferação das crises identitárias 

e sociais que a noção de acompanhamento ganha expressão, como fértil para a 

formação de formadores" (p. 162). 

Contemplando a visão do autor, Pineau (1998)14 destaca que  

a atualidade da noção de acompanhamento responde à 
necessidade de melhor conceber a formação de formadores, seu 
papel, seu estatuto, sua profissionalização, dentro dos princípios 
epistemológicos da formação ao longo da vida e da concepção do 
adulto como ser histórico, autônomo, capaz de tomar em mãos 
seu trajeto-projeto de vida. (apud PASSEGGI, 2006) 

 

 O entendimento da fertilidade da prática de acompanhamento levou 

Passeggi (ibid,) a adotá-lo sob a ótica das mediações. O acompanhamento se 

traduz como uma forma particular de mediação biográfica entre o professor e o 

aluno, ou seja, aquele acompanha, e este é acompanhado. Dessa forma, a 

mediação biográfica é formativa, pois "a intenção de formar(se) é guiada pelo 

coinvestimento do formador e de quem se forma. Ela se define, sobremaneira, 

pela noção de cuidado e respeito mútuo" (PASSEGGI, 2010, p. 117).   

                                                             
14

 PINEAU, Gaston. (ed). Accompangnement: et histoire de vie. Paris, L'Harmattan, 1998. 
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A difusão dessa prática traduz uma mudança de paradigma da formação, 

do paradigma transmissivo para o construtivo, dialético. Esse entendimento 

centraliza a ação dos professores-formadores em uma ação com o outro, 

excluindo o professor em uma ação sobre o outro para uma relação com o outro 

(BOÜEDEC, 2001). Dessa forma, a postura do professor-formador inscreve-se 

numa dinâmica dialógica no intuito de coconstruir o sentido com seu aluno, mas 

“o dialógico nesse sentido, não significa está de acordo, mas respeitar as 

diferenças e torná-las criativas” (LHOTELLIER, 2001, p. 189). Assim, o diálogo é 

fonte fundadora para essa atividade que tem, por base, a dimensão social da 

linguagem constitutiva de identidade social ao compreender o homem como ser 

fundamentalmente social que vive em diálogo com o outro (BAKHTIN, 1999).  

O diálogo, diz Bakhtin (ibid), se realiza com palavras que são 

determinadas por 

ter procedência e de ser dirigida para alguém: Ela é determinada 
tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que 
se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da 
interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de 
expressão de um em relação ao outro. Através da palavra, defino-

me em relação ao outro, isto é, em última análise, à coletividade. 
(BAKHTIN, 1999, p. 113). (Grifos do autor) 
 

 

No caso do acompanhamento do professor-formador para a escrita do 

memorial de formação, "a escrita de si como ato educativo, necessita de ajuda 

dos pares e o acompanhamento de alguém mais experiente para ultrapassar o 

domínio da pura evocação e alcançar a curiosidade epistemológica para si 

mesmo" (PASSEGGI, 2006). Alguém que faça uso da palavra para conduzir o 

outro para si mesmo, em um diálogo constante, envolvendo e sendo envolvido 

nesta interação.  

Nesse sentido, o professor-formador realiza um trabalho de orientação 

horizontal, indo de encontro a uma prática verticalizada em que o professor é o 

ator principal do processo de ensino e aprendizagem. Segundo Passeggi (2008, 

2011) essa prática segue os preceitos defendidos pelos pioneiros do movimento 

das histórias de vida em formação, visto que se orienta pelo coinvestimento em 

que ambos os sujeitos são atores principais. 
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 Essa orientação por parte do professor-formador é fundamental em toda a 

fase do processo de escrita, tanto nos momentos individuais, quanto coletivo no 

grupo, por ser ele que incentiva, instiga questionando, conduz à reflexão, busca 

promover a implicação, a autoestima e reconhecimento de autoria, ele é, nas 

palavras de Josso (2012), a pedra angular, o ponto de referência.   

 Aqui, ser professor não é apenas aprender um aparato técnico para a 

transmissão de determinado conhecimento, mas, sim, vivenciar relações entre 

sujeitos que ensinam e que aprendem mediadas por situações-problema que 

contribuam para o desenvolvimento de uma prática educativa. 

 Dessa forma, faz-se necessário trazer para discussão a abordagem 

autobiográfica, especificamente, escrever sobre si e, assim, compreender o papel 

do professor-formador que acompanha o processo de escrita autobiográfica e 

dela faz uso para refletir sobre suas experiências de vida e seu trabalho cotidiano. 

 

 

1.2.1 Narrativas autobiográficas - reflexões teórico-metodológicas 

 

Esta profissão precisa de se dizer e de se contar: é uma maneira 
de a compreender em toda a sua complexidade humana e 
científica. É que ser professor obriga a opções constantes, que 
cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar, 
e que desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira 
de ser (NÓVOA, 1995, p.10). 

 
  
 Adotar narrativas autobiográficas como metodologia de pesquisa e de 

formação do sujeito torna-se um desafio por estarmos na contramão de um 

quadro lógico-formal e positivista. Nesse sentido, adoto uma proposta de 

investigação e formação voltada à subjetividade como elemento fundado na 

interação social, no olhar do sujeito que, como nos diz Nóvoa (1995), precisa se 

dizer e se contar e, assim, compreendermos o seu modo de ser e estar 

profissional.  

    Narrar histórias é uma prática humana que nos faz revelar o nosso modo 

de ser e estar no mundo. O discurso autobiográfico ou autorreferente encontra na 

história da cultura ocidental, os diversos meios de expressão, mas é com a 
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modernidade que a narrativa da trajetória de uma vida e a própria existência do 

sujeito histórico ganham valor em múltiplas manifestações: diários íntimos, cartas, 

ensaios, confissões, memórias.  

 De acordo com a literatura que inaugura essa abordagem, da escrita do eu, 

as Confissões de Santo Agostinho e de Rousseau e os Ensaios de Montaigne 

trazem contribuições para que, hoje, possamos entender como essas escritas 

contribuem para a formação do sujeito que escreve sobre si.  

 As narrativas do eu, nessas obras, procuram investigar por meio de uma 

escrita introspectiva a definição do sujeito. No entanto, nem sempre a função 

dessa escrita desempenhou o mesmo papel. Na narrativa de Santo Agostinho, 

considerada como uma das primeiras escrita autobiográfica, é perceptível que o 

autor faz a realização de um autoexame. As suas Confissões eram o caminho 

para chegar a Deus, ele acreditava que conhecer-se profundamente era entender 

a sua natureza e, assim, se aproximar de Deus (SIBILIA, 2008). Como forte 

defensor do cristianismo, nas palavras de Dosse (2009, p. 283), ele surge como 

"o palatino da instituição católica contra os donatistas, pelagianos, 

maniqueístas"15.  

 Era o momento de olhar para os dogmas eclesiásticos como regras da 

vida. Essa ideia centra-se na versão primeira de Peter Brown, tomada por Dosse 

(2009), para indicar que, mais tarde, em uma nova versão desses escritos, há 

uma imagem menos rígida das crenças de Agostinho, o que leva o autor a colocar 

que o biógrafo "oferece uma visão de mundo das vezes tributária da percepção 

que dele tem o biografado" (p. 284). Ele expressa a importância de um novo olhar 

sobre a história do outro.  

 Marca-se a história da escrita de si, caracterizando-a como um 

instrumento de autoanálise e de investigação da subjetividade como lugar de 

revelação e de verdade. Nesse período (séculos XVI e XVII), a partir dessas 

confissões, Decartes com a célebre frase "Penso, logo existo", o homem, e não 

Deus, é o centro do universo evidenciando a interioridade do sujeito pois “a 

                                                             
15

 Essa afirmação de Dosse (2009) toma como referencia os estudos de Peter Brown a partir dos 

primeiros escritos da biografia de Sano Agostinho.  
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interioridade individual foi se coagulando [...] como um lugar misterioso, rico e 

sombrio, localizado dentro de cada sujeito” (SIBILIA, 2008, p. 96).  

 O entendimento atual da escrita de si é marcado com os Ensaios de 

Montaigne, ao colocar a subjetividade do sujeito universal, priorizando o 

questionamento de sua própria subjetividade que não busca a verdade sobre o 

sujeito, mas o próprio indivíduo que narra sua história, ou seja, centra-se na 

narrativa que está escrita. Segundo Sibilia (2008, p. 96),   

 

Através desse mergulho em sua própria instabilidade interior, em 
toda a incerteza e transitoriedade de uma experiência individual, o 
autor-narrador procurava mostrar que a condição humana 
consiste precisamente nisso.   
 

 De acordo com a autora (ibid), Montaigne foi o primeiro a perceber, que 

ao narrar sua vida, ele construía seu eu. As confissões de Rousseau (1765 e 

1770) centram-se na avaliação da complexidade singular do seu eu, contrastando 

com o mundo público, exterior. Rousseau situa em sua obra sua experiência e, ao 

mesmo tempo, faz preservar uma culpa pelo passado. Assim, em Santo 

Agostinho, havia um reporte a Deus e, com Rousseau, uma busca pelo 

reconhecimento social, na realidade, ele busca, em sua obra, a capacidade do 

escritor ser sincero em sua narrativa.  

 São as Confissões de Rousseau (1770) consideradas a obra fundadora 

do gênero autobiográfico. Ela conjugou a escrita em primeira pessoa dirigida a um 

destinatário e um discurso de revelações íntimas, de segredos e situações 

marcantes de uma vida, emergindo variedade de escritos desse gênero e, 

consequentemente, estudos com diferentes perspectivas de pesquisa. O 

importante da obra de Rousseau é "como ele se coloca na linguagem de uma 

maneira inédita, como se coloca na posição de um sujeito que diz eu". 

(LARROSA, 2010, p.30).  

 As histórias de vida como arte formadora, como prática autopoïética, ou 

seja, como pesquisa e construção de sentido, “são vistas como práticas 

contrabandeadas em relação às práticas disciplinares” (PINEAU, 2006, p. 44) pois 

estas se limitam de acordo com as normas metodológicas e epistemológicas, e 
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aquelas tentam articular as dimensões vitais através das expressões espontâneas 

(PINEAU, 2006; DELORY-MOMBERGER, 2008). 

 Essas formas de discurso demonstram que a abordagem (auto)biográfica 

é resultado da necessidade de um novo paradigma de conhecimentos científicos 

para resgatar a participação dos sujeitos face às estruturas e aos sistemas, assim 

como valorizar a abordagem qualitativa, possibilitando a vivência face ao 

instituído (NÓVOA,  1992). Busca-se, assim, quebrar o posicionamento da 

dicotomia entre sujeito/objeto, irracionalidade/racionalidade, natureza/cultura, 

inconsciente/consciente indivíduo/sociedade, instaurada pelas ciências naturais. 

 Sobre essa questão, Bakhtin (2010) revela que, enquanto nas ciências 

naturais procura-se conhecer um objeto, nas ciências humanas busca-se 

conhecer um sujeito produtor de textos, ou seja, as relações entre o sujeito do 

conhecimento e o sujeito a ser conhecido são caracterizadas pela comunicação 

entre destinatário e o locutor.  

 O percurso histórico traçado por Pineau e Le Grand (2004) descreve os 

movimentos pelos quais passou a autobiografia. Os autores distinguem esse 

conjunto por diferentes entradas: a primeira, de natureza pessoal, reúne a 

literatura íntima ou do eu, expressas em confissões, diários íntimos, cartas, 

correspondências, livres de raison, livros de família, ensaios, canções; e a 

segunda, de natureza temporal, com as genealogias, memórias, lembranças, 

diários de viagem, efemérides, anais, crônicas, histórias.   

 Bakhtin (2010) fala que entre as biografias e autobiografias há 

diferenciações, mas não há a existência de um limite, de princípios e diretrizes 

axiológicas entre essas variações. Ao falar sobre esses termos no contexto de 

escrita, Bakhtin (Ibid, p. 140) revela que "O autor de biografia é aquele outro 

possível, pelo qual somos mais facilmente possuídos na vida, que está conosco 

quando nos olhamos no espelho [...]" e narra sua história permitindo o intercâmbio 

de posições entre a personagem e o narrador.  

 De acordo com Josso (2010, p.31), a abordagem autobiográfica mobiliza 

a subjetividade enquanto “modo de produção do saber e da intersubjetividade 

como suporte do trabalho interpretativo e de construção de sentido para os 
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autores das narrativas”.  Nela, os autores são os próprios personagens da 

história.  

Ao dizer que o professor é uma pessoa e precisa se dizer, Nóvoa (1992) 

influencia o reconhecimento das historias de vida para a formação de professores 

no âmbito educacional brasileiro. Esse movimento encontrou um campo fértil para 

propagação da escrita de si no contexto acadêmico que se encontrava em um 

movimento de recusa ao modelo de racionalidade técnica. Segundo Ferrarotti 

(2010), o método (auto)biográfico surge, então, como uma de renovação 

metodológica, pois as tradicionais metodologias utilizadas no campo da 

Sociologia não mais contribuíam para a área de conhecimento que auxiliassem na 

compreensão das relações sociais e interpessoais.  

 Nesse processo, o método autobiográfico toma corpo e distingue-se por 

ser uma metodologia baseada na narração em que situa a própria história do 

sujeito, “tratando-se de uma metodologia de pesquisa e de formação orientada 

por um projeto de conhecimento coletivo e individual, associado a um processo de 

formação existencialmente individualizado” (JOSSO 2004, p.85).   

 O método autobiográfico reconhece tanto os saberes formais externos 

aos sujeitos, quanto os saberes subjetivos e não formalizados que as pessoas 

transportam consigo, os quais são tecidos nas suas experiências de vida em 

diferentes contextos socioculturais (DELORY-MOMBERGER, 2008).  

  Compartilho com a ideia de Nóvoa e Finger (2010), ao afirmarem que uma 

das principais qualidades do método (auto)biográfico está em conceder uma 

atenção particular aos sujeitos e, assim, o respeito pelos seus processos pessoais 

que os formam. Esse entendimento não reduz a abordagem autobiográfica a uma 

técnica de informações dos sujeitos, tampouco se afirma como uma ciência 

isolada, mas a constitui com um enfoque teórico-metodológico ao concebê-la 

como uma abordagem multirreferencial que possibilita a inteligibilidade dos 

processos humanos.  

Assim, o ato de autobiografar-se permite o resgate das histórias de vida e 

formação dos autores que as reconstroem à medida que articulam o  tempo a sua 

história e a interpreta para compreender.  Dessa forma, a escrita da narrativa de 

formação agrega um conjunto de experiências que norteia nossas ações à 
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medida que possibilita configurar a experiência e, assim, empreende a passagem 

de nossa "condição histórica" para a "consciência histórica" (RICOEUR apud 

GABRIEL, 2008).   

 Escrever sobre a experiência na formação é proporcionar ao autor 

(professor), através do ato de lembrar e narrar, “reconstruir experiências, refletir 

sobre dispositivos formativos e criar espaço para uma compreensão da sua 

própria prática”. (SOUZA, 2006, p. 159) 

 A reconstrução dessa narrativa caminha junto à memória, ao que 

queremos compartilhar com o outro.  Para Halbwachs (1993), a memória coletiva 

está assentada naquilo que é comum ao grupo, embora cada integrante do grupo 

produza suas memórias de forma individual. Já a memória individual, “não é 

possível sem esses instrumentos que são as palavras e as ideias, que o indivíduo 

não inventou e que emprestou de seu meio” (p. 54). 

 Dessa forma, a escrita dos processos formativos permite que a memória 

individual se relacione com uma memória coletiva, à medida que essa memória 

individual e singular se constitui a partir da apropriação e mediação do coletivo. 

Sobre essa discussão, Franco Ferrarotti (2010) expressa que:  

 
O homem é o universal singular. Pela sua práxis sintética, 
singularizada nos seus actos a universalidade de uma estrutura 
social. Pela sua actividade destotalizadora/retotalizadora, 
individualiza a generalidade de uma história social colectiva. Eis-
nos no âmago do paradoxo epistemológico que nos propõe o 
método biográfico. [...] Se nós somos, se todo o indivíduo é a 
reapropriação singular do universal social e histórico que o 
rodeia, podemos conhecer o social a partir da especificidade 
irredutível de uma práxis individual (p. 45) 
 

 

 Essa visão de Ferrarotti concilia com a ideia de Bernard Lahire (2002) na 

compreensão do ator plural. Lembra Lahire (2002) que ocupamos posições 

diferentes nos espaços sociais, vivemos experiências variadas, em contextos 

múltiplos e heterogêneos, a partir deles vamos nos constituindo na singularidade 

pela coletividade. O ator plural  “é produto da experiência de socialização" 

(LAHIRE, 2002, p. 31) ele é sociológico, psicológico, filosófico. Ator que na 

expressividade de seu eu encontra os outros que não se sobrepõem, mas 

dialogam pelas diferentes vozes expressas nas/pelas  experiências de vida, seja 
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ela pessoal ou profissional, delineando a pluralidade do ser que tanto nos fala 

Lahire (2002). Para o autor,  

  

Somos, portanto, plurais, diferentes nas diversas situações da 

vida comum, estranhos às outras partes de nós mesmos, quando 

estamos investidos em tal ou tal domínio da existência social. [...] 

Esta intuição teórica da pluralidade das “pessoas”, dos “eus” (ou 

do fracionamento da pessoa) – diríamos que são resumos de 

experiências incorporadas – na única e mesma pessoa biológica. 

(p. 39 - 40)  

 

  Essa pluralidade é que dá sentido aos diversos papéis que assumimos 

cotidianamente em nosso contexto social, estabelecendo relações entre o ser-

sujeito e a linguagem na medida em que relatamos nossas histórias. Nas palavras 

de Halbwachs (1993), no momento de evocação de uma situação, "nunca 

estamos sós. Não é necessário que outros homens estejam lá, que se distingam 

materialmente de nós: porque temos sempre conosco e em nós uma quantidade 

de pessoas que não se confundem" (p. 33).  

Nesse sentido, a memória tem uma dimensão intersubjetiva, grupal, de 

pertencimento a uma comunidade. Por isso, o ato de biografar é estabelecido por 

uma questão mais coletiva que individual. Delory-Momberger (2011, p. 335) 

revela que    

 
As estruturas e formas de narrativa que os indivíduos utilizam 
para biografar sua vida não lhes pertencem de fato, eles não 

podem decidir sozinhos, são formas coletivas que refletem e 
condicionam, ao mesmo tempo, as relações que os indivíduos 
mantêm com a coletividade e com eles mesmos, em determinada 
época e no seio de uma cultura.   

  
 

Ao biografarmos nossas histórias, manifestamos, nesses escritos, a nossa 

marca no mundo e conscientizamos nossas ações nesse mundo. Na realidade, 

fazemos uma convocatória, tornando-nos donos da nossa história, através do 

processo de biografização. Segundo Passeggi et al (2012, p. 44), este processo 

diz respeito à apropriação de um instrumento semiótico (grafia), culturalmente 

herdado, sócio – historicamente situado, para se colocar, ou colocar o outro no 
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centro da narrativa como protagonista de um enredo. O importante é que "no 

processo de biografização, a pessoa compreenda as marcas da historicidade do 

eu para ir além da imediatez do tempo, tomar consciência de que pode examinar 

o passado à luz do presente e projetar-se no futuro [...]". 

 Tomar as narrativas autobiográficas como corpus/objetos de investigação 

é compreender que a narrativa é uma forma pela qual os seres humanos 

experimentam o mundo. Aqui, narrativa é a forma através da qual o sujeito é 

capaz de significar sua existência narrativamente, de forma simbólica, a partir da 

ordenação dos fatos experienciados, pois “[...] as formas simbólicas são 

processos culturais que articulam toda a experiência.” (RICOEUR, 1994, p. 92).  

 As narrativas autobiográficas possibilitam o ato de reflexão do eu: ator, 

narrador e espectador de experiências que permitem momentos para além da 

mera observação, interpretando e interagindo com sujeitos de diferentes espaço-

tempo. Ricouer (1994) contribui sobre os movimentos de escrita da narrativa com 

a articulação entre tempo e narrativa. Para o autor (ibid, p. 85) 

 

[...] existe entre a atividade de narrar uma história e o caráter 
temporal da experiência humana uma correlação que não é 
puramente acidental, mas apresenta uma forma de necessidade 
transcultural. Ou em outras palavras: 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.  

 

Suas ideias partem de duas obras filosóficas clássicas: as Confissões de 

Santo Agostinho fazem uma análise em relação ao tempo e A poética de 

Aristóteles, com os caminhos da narrativa, tomando-a como tessitura da intriga à 

qual consiste na composição de tramas que se articulam de forma coerente a 

partir das ações do sujeito ou de sua poièsis, fazendo surgir o inteligível, o 

universal e o verossímil (RICOEUR, 1994).  

Ao interpretar A poética de Aristóteles, o autor (ibid) elege três momentos 

da escrita, identificadas como a tríplice mimeses: a prefiguração - refere-se a 

Mimese I - traz a pré-compreensão do mundo e da ação "comum ao poeta e seu 

leitor, que se ergue a tessitura da intriga e, com ela, a mimética textual e literária" 

(p.10); a configuração - a Mimese II - é o momento de mediação entre a ação e a 
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narrativa. Nessa mediação, ocorre a relação entre o singular e o plural e a 

temporalidade ligada à dimensão cronológica (os acontecimentos sucessivos) e 

não cronológica (subversão do tempo linear, transformando os acontecimentos 

em história), e a refiguração - traz a Mimese III - nela há a passagem entre o 

mundo do texto e do leitor. Segundo o autor (ibid), o texto comunica sentidos e 

referências atribuídas pelo autor através da leitura, pois [...] o que é interpretado 

num texto é a proposto de um mundo que eu poderia projetar meus poderes mais 

próprios [...] o fazer narrativo re-significa o mundo na sua dimensão temporal, na 

medida em que contar, recitar, é refazer a ação segundo o convite do poema.(p. 

123)   

Nesta mesma linha de pensamento, Passeggi (2006) recorre a tríplice 

mimesis de Ricoeur (1994) para situar o processo de escrita dos narradores da 

escrita autobiográfica do memorial de formação: a iniciática, a maiêutica e a 

hermenêutica.16 

Assim, no momento da escrita, de configurar sua história (RICOEUR, 

1994), o narrador se torna personagem. Ao narrar sobre sua vida profissional, 

cujos personagens são os outros, o narrador coloca-se na condição de 

personagem em sua narração. Segundo Bakhtin (2010, p. 140), 

 
Esse outro que se apossou de mim não entra em conflito com 
meu eu-para-mim uma vez que não me desligo axiologicamente 

do mundo dos outros, percebo a mim mesmo numa coletividade: 
na família, na nação, na humanidade culta; aqui a posição 
axiológica do outro em mim tem autoridade e ele pode narrar 

minha vida com minha plena concordância com ele.  
  

  

 O caráter polifônico das narrativas expressa os vários papéis que o 

narrador tem na escrita do texto. De acordo com Prado e Soligo (2007, p. 34), 

escrever exige a todo instante um deslocamento do narrador que escreve para o 

leitor do próprio texto. “O narrador assume o papel de analista do já escrito é o 

que permite, por assim dizer, o controle de qualidade, do ponto de vista do 

conteúdo da forma. Aquele que escreve tem de ser, quase ao mesmo tempo, 

autor, leitor e revisor”.  

                                                             
16 Essas dimensões serão discutidas no quarto capítulo, referente à análise dos dados.  
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 Pensar a autobiografia no contexto da escrita de um memorial de 

formação que atenda às injunções institucionais para conclusão de curso implica 

em reconhecer que a atuação do professor que acompanha essa escrita é 

formadora, na medida em que caminha o sujeito a viver de forma reflexiva as 

experiências que o constituíram, favorecendo, assim, a (re)conceitualização de 

suas práticas. E, por conseguinte, é também pensar, naquele que acompanha: 

Como acompanha e reflete sobre sua prática e seu percurso formativo? Como 

acompanhar a escrita de uma história ainda no acontecer?  

 Ao adotar o gênero discursivo memorial de formação, estou priorizando 

investigar o seu processo de escrita para compreender como o professor-

formador acompanha seu o aluno na escrita autobiográfica, aqui entendida como 

espaço de formação mútua entre aquele que escreve e aquele que acompanha.  

 Há muitas designações para o memorial como documento institucional. 

Segundo Passeggi (2010a)17, entre as mais utilizadas estão: memorial, memorial 

descritivo, memorial reflexivo, memorial acadêmico, memorial de formação 

(escolar, social).  

 O termo memorial autobiográfico é adotado com o intuito de diferenciá-lo 

das demais denominações encontradas. Segundo a autora (ibid), o memorial 

autobiográfico "é uma escrita institucional na qual a pessoa que escreve faz uma 

reflexão crítica sobre os fatos que marcaram sua formação intelectual e/ou sua 

trajetória profissional, com o objetivo de situar-se no momento atual de sua 

carreira e projetar-se em devir" (2010a, p. 21). Para Passeggi (ibid), há duas 

modalidades de memorial. Memorial acadêmico – escrita reflexiva de professores 

e/ou pesquisadores do ensino superior sobre sua trajetória intelectual e 

profissional como para concurso público, progressão funcional. Segundo a autora, 

o memorial de formação resulta do memorial acadêmico e, assim como o 

acadêmico, é uma escrita reflexiva que se diferencia por ser uma narrativa escrita, 

geralmente durante o processo de formação inicial ou continuada, acompanhada 

por um professor formador, como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

(PASSEGGI, 2010b).  

                                                             
17

Passeggi (2010) realiza um percurso histórico na literatura referente a essa temática, em  
congressos, publicações, teses e dissertações identificando quatro períodos: a institucionalização 
do memorial (1930-1970); de expansão (1980); de diversificação (1990) e o de fundação (2000).   
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A autora destaca quatro fases desse percurso: face de institucionalização 

(anos 30), como avaliação para cargo de professor catedrático; fase de expansão 

(anos 80), neste caso como dispositivo de auto avaliação para ingresso no 

magistério superior e ascensão funcional; fase de diversificação (anos 90) com 

uma nova dimensão voltada para reflexão na formação inicial e continuada de 

professores, como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); por fim, a fase de 

fundação (anos 2000), quando seu uso se intensifica, afirmando-se como objeto 

de pesquisa (PASSEGGI, 2008). 

 Passeggi (2010a) apresenta três obras que podem dar pistas para as 

origens e filiações do memorial de formação. Para tanto, considerou o termo 

memorial no título das obras. A mais antiga obra encontrada pela pesquisadora é 

o Memorial de Pascoal, publicado em 1670. Trata-se de um pequeno texto escrito 

na noite de conversão do filósofo, físico e matemático francês Blaise Pascal. O 

texto foi encontrado costurado na roupa que usava no momento de sua morte. O 

Memorial de Santa Helena, publicado em 1822, foi o segundo exemplo 

encontrado. O texto trata das memórias de Napoleão Bonaparte, escrito pelo 

nobre francês, o conde de Lãs Cases, a quem Napoleão tinha ditado suas 

memórias, na ilha de Santa Helena, antes de sua morte. Como último exemplo, a 

autora apresenta o Memorial de Aires do ano de 1908. É uma obra literária 

apresentada sob a forma de um diário, escrito, supostamente, pelo Conselheiro 

de Aires. É uma escrita íntima que se aproxima das obras autobiográficas, no 

campo da literatura, a partir do século XVIII.  

 Essas obras demonstram, por um lado, que há momentos de iluminação, 

mas, por outro, observa-se a democratização da escrita memorialística de 

pessoas comuns. Sendo assim, a escrita autobiográfica não está reservada 

unicamente para autores consagrados, pois “Os alunos e professores que 

escrevem seus memoriais tornam-se autores do discurso acadêmico e o fazem, 

notadamente, para seus pares a quem legam o testemunho de suas vidas” 

(PASSEGGI, 2010a, p. 23).  

    De acordo com as injunções institucionais, a escrita na modalidade 

memorial de formação geralmente conta com um roteiro definido, normas de 

apresentação e informações que devem enfatizar o processo de reflexão sobre as 
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experiências vivenciadas no decorrer da formação, estabelecendo uma relação 

com a experiência profissional.   

  Enquanto gênero discursivo autobiográfico, o memorial de formação se 

expressa como uma metodologia de formação e se insere em um contexto 

sociocultural que se movimenta pela recriação das práticas pessoais e 

profissionais (RICOEUR, 1997). Na compreensão plural das leituras que fazemos 

da vida em um determinado contexto sociocultural, a relação formativa e de 

acompanhamento constituir-se-ão de sentidos atribuídos nessa relação dialógico-

cultural.   

Segundo Passeggi (2008), o percurso do memorial de formação 

acompanha a trajetória da universidade brasileira, modificando-se e adaptando-se 

conforme as circunstâncias sócio-históricas, ou seja, a sua escrita é submetida às 

variações contextuais em diferentes tempos.  

  Diante dessa dimensão complexa de escrita, em que aflora a 

subjetividade do sujeito, as professoras que acompanham não ficam imunes a 

este processo de formação, são elas que caminham com o narrador (suas 

alunas).  

  

 

1.2.2 Aprendizagens na escrita: sentir, pensar e fazer 

 

 Ao relatarmos de forma oral ou escrita as nossas vivencias, estamos 

ensinando, mas também aprendendo. A situação de acompanhamento do 

professor formador e o compartilhamento das narrativas autobiográficas - 

memorial de formação - das alunas-formandas, apresenta dois desafios: no 

primeiro, o narrador evidenciar sua singularidade do por que precisa romper com 

a padronização de pensar e escrever; e, no segundo, o professor-formador 

compreender que está aprendendo com seus alunos. Este é um movimento difícil 

pela cultura de que quem ensina é o professor e quem aprende é o aluno; o 

desafio é, então, o aprendizado de desaprender e a construção de outras formas 

de aprendizagem.  
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 Autores como Charlot (2000) e Josso (2002) têm problematizado a questão 

da aprendizagem, apresentando a noção de relação com o saber e com o 

aprender (CHARLOT, 2000, 2008) e de aprendizagem experiencial (JOSSO, 

2010) no contexto de formação.  

 Charlot (2000) apresenta alguns conceitos sobre o aprender. Para o 

autor, aprender é se apropriar de conteúdos; tomar posse de saberes-objetos 

(escolas, livros, professores).  Nesse caso, uma das manifestações do aprender 

caracteriza-se por  "uma atividade de apropriação de um saber que não se possui, 

mas cuja existência é depositada em objetos, locais, pessoas" (CHARLOT, ibid, p. 

68). O aprender pode ser a dominação de uma atividade no sentido de capacitar-

se. Nesse sentido, ele passa do não domínio para o domínio de uma atividade e 

"não mais passar da não posse à posse de um objeto (o 'saber')" (ibid., p. 69). 

Pode-se, também, aprender a ser solidário, paciente, auxiliar o outro. O aprender, 

nessa visão, encontra-se no campo relacional. Significa dominar uma relação 

consigo e com os outros, pois "aprender é tornasse capaz de regular essa relação 

e encontrar a distância entre si e os outros, entre si e o si mesmo; e isso, em 

situação" (ibid, p. 70). O sujeito desse aprender é afetivo e define-se por 

sentimentos e emoções que ocorrem em situações.  

 Assim, segundo Charlot (2000), em cada caso do aprender, há um sujeito 

e, nesse sentido, a aprendizagem não é algo 'concreto', o que a diferencia é a sua 

a relação com o saber. 

 Com Josso (2010, p. 269), aprender "é ser capaz de resolver problemas 

dos quais se pode ignorar que têm formulação e soluções teóricas" e o ato de 

aprender "é sem qualquer dúvida aprender sem saber, quer em situação de 

formação, quer na nossa vida cotidiana", mesmo que haja intencionalidade, as 

aprendizagens são intergradas de forma inconsciente e "revelam-se quando 

somos confrontados com mudanças mais ou menos  escolhidas, que implicarão 

aprendizagens novas". ( ibid, id).  

 O aprender é buscar soluções para resolução de problemas. Nessa 

busca, ocorre a aprendizagem dos envolvidos, permitindo desenvolver as suas 

habilidades e as suas criatividades na forma de avaliar e de negociar.  Nesse 

caso, o sujeito é o agente mediador entre a teoria e a prática, mas não 
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necessariamente tomando essas dimensões como um divisor de águas. A prática 

ou a experiência foram durante muito tempo, utilizadas para comprovação do 

valor teórico (CORREIA, 2005), no entanto, essa distinção está em vias de 

transformações tanto em sua forma, quanto no seu conteúdo (BARBIER, 1996).   

 Sobre essa questão, Correia (2005, p. 69) aponta que a valorização de 

uma dimensão em detrimento da outra, no caso da teoria sobre a prática, 

evidencia  

 

A conflitualidade existente neste domínio é, no fundo, o reflexo de 
uma conflitualidade entre uma concepção de formação que encara 
a qualificação da experiência segundo uma lógica de acumulação, 
onde se valorizam, sobretudo as qualidades científicas dos 
patrimônios experienciais, e uma concepção mais hermenêutica e 
dialógica que sustenta o trabalho de formação numa lógica  de 
recomposição dos saberes experienciais e procura fazer com que 
os sujeitos em formação dialoguem com sua experiência, para se 
tornarem, não objetos, mas co-autores dessa experiência.  
 

  

 Trata-se de uma reivindicação para as experiências. Nas palavras de 

Larrosa (2004), reivindicar experiências é dar-lhes legitimidade e dignidade, é 

reconhecer as improvisações, as subjetividades, a incerteza, fazendo-as soar 

como "modo de habitar o mundo de um ser que existe, de um ser que não tem 

outro ser, outra essência que não sua própria existência: corporal, finita, 

encarnada, no tempo e no espaço com outros” (ibid, p. 25). A experiência é o que 

dá sentido, nos toca, nos afeta e nos mobiliza, nos transforma, requer um gesto 

de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Ao 

tomar a citação de Heidegger, Larrosa (2002) reflete sobre a experiência:  

 

[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos 
acontece, nos alcança; que se apodera de nós, que nos tomba e 
nos transforma. Quando falamos em 'fazer' uma experiência, isso 
não significa precisamente que nós a façamos acontecer, 'fazer' 
significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos alcança 
receptivamente, aceitar, à medida que nos submetemos a algo. 
Fazer uma experiência quer dizer portanto, deixar-nos abordar em 
nós próprios pelo que nos interpela, entrando e submetendo-nos a 
isso. Podemos ser assim transformados por tais experiências, de 
um dia para o outro ou no transcurso do tempo (HEDEGGER 
apud LARROSA, 2002, p. 25).  
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 Esse sentir a experiência no sofrer e padecer, transformando-se através 

dela, coloca-a como formadora. Para Josso (2010), a experiência é formadora 

quando implica "articulação, conscientemente, elaborada entre atividade, 

sensibilidade, afetividade e ideação" (p. 48), distingue as experiências existenciais 

como as que agitam as coerências de uma vida e diz respeito ao todo do 

indivíduo: o como ele vive e a sua identidade; da aprendizagem pela experiência, 

que transforma complexos comportamentais, afetivos ou psíquicos sem pôr em 

questão valorizações que orientam os compromissos da vida" (id); "está 

relacionada apenas com as transformações menores" (p. 55).  

 A formação é experiencial, não sendo, não é formação. A defesa dessa 

dimensão da experiência recai nas atividades de narrativas de formação por 

compreender que, em contexto de formação, as histórias narradas possuem uma 

dimensão individual e coletiva à medida que o sujeito em formação partilha suas 

experiências no coletivo. Daí a concepção de que "A experiência constitui um 

referencial que nos ajuda a avaliar uma situação, uma atividade, um 

acontecimento novo" (JOSSO, 2010, p. 49) 

 Para compreender essa concepção, Josso (2010, p. 54) apresenta três 

modalidades de elaboração de experiência: ter, fazer e pensar. O ter e o fazer 

remetem às experiências que "são dadas e que propomos viver", em contextos de 

interação do sujeito com os outros e consigo. Já pensar a experiência, pressupõe 

um trabalho de reflexão sobre "um conjunto de vivências que foram 

sucessivamente trabalhadas para se tornarem experiências" (p. 54). Ao 

escreverem suas narrativas, os narradores desconstroem e reconstroem as 

próprias experiências. Para Clandinin e Connelly (2011, p. 48), a experiência é 

uma palavra-chave para os cientistas sociais e a narrativa "é o melhor modo de 

representar e entender a experiência".  

 Viver é um exercício constante. Vivemos nos moldando a situações 

profissionais, sociais e existenciais. Esse viver requer conhecimentos que podem 

adquirir e integrar as experiências de formação, ou melhor, de vida. Nesse caso, 

viver é um aprendizado.  

 Assim, no processo de escrita das narrativas autobiográficas, no gênero 

memorial de formação, há uma aprendizagem mútua entre aquele que escreve, o 
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narrador, e quem o acompanha, professor.  Durante o acompanhamento da 

escrita da narrativa, o professor utiliza saberes formais, adquiridos nas instituições 

formadoras e outros saberes adquiridos pela experiência, na ação de acompanhar 

seus alunos e na sua vivência em que foi acompanhada.  São essas vivências 

que direcionarão a forma como esse professor fará o acompanhamento.   

 Daí o reconhecimento do método autobiográfico nos saberes formais, 

externos aos sujeitos, e nos saberes subjetivos e não formalizados que as 

pessoas transportam consigo, os quais são adquiridos nas suas experiências de 

vida em diferentes contextos socioculturais (DELORY-MOMBERGER, 2000). 

Sobre a experiência, Larrosa (2002, p. 27) revela que ela   

  
se adquire no modo como alguém vai respondendo ao que vai lhe 
acontecendo ao longo da vida e no modo como vamos dando 
sentido ao acontecer do que nos aconteceu. No saber da 
experiência não se trata da verdade do que são as coisas, mas do 
sentido ou do sem-sentido do que nos acontece. E esse saber da 
experiência tem algumas características essenciais que o opõem, 
ponto por ponto, ao que entendemos como conhecimento. 

 

 Barbier (1996) expressa a aproximação entre os saberes teóricos e 

práticos. Para o autor (ibid, p. 4), os saberes práticos são denominados, pela nova 

abordagem, como saberes da ação, alcançando seu estatuto, pois  

 

Tradicionalmente assimilados às competências práticas, aos 
saberes escondidos, aos saberes de experiência, aos saberes 
informais, às habilités adquiridas na ação e pela ação, os saberes 
de ação ou saberes relativos às transformações do real dão lugar, 
aparentemente de modo cada vez mais frequente [...] a enunciado 
e a formalização, o que tende a reforçá-los no seu estatuto de 
saberes e a aproximá-los dos saberes teóricos.  

  

 Segundo Barbier (1996), os saberes teóricos seguem o mesmo 

movimento, direcionando-os para a dimensão prática, da ação. Considerados 

como saberes disciplinares, relacionando-os com as disciplinas de ensino ou de 

investigação, esses saberes "tendem a alargar-se a novos objetos e a novos 

campos de investigação ou de meios científicos correspondendo a campos de 

prática" (p. 4). 
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 Dada a diversidade do termo saberes, o autor (ibid., p. 9) designa os 

saberes com realidades diversas: (1) saberes "objetivados" são saberes 

enunciados, uma realidade "exterior aos indivíduos, comunicável e transmissível" 

(id), há a distinção entre saberes afirmativo e operativo; e os (2) saberes 

"detidos", saberes com componentes identitários, tratam de uma realidade 

"indissociável dos agentes individuais e coletivos que são o seu suporte", eles são 

perceptíveis a partir de uma prática, de um comportamento, de uma ação, como o 

saber-fazer.  

 Os saberes "detidos" articulam entre os domínios da teoria e os da prática 

com três componentes: os conhecimentos - processo de interiorização pelos 

indivíduos de realidades exteriores; as capacidades - ligados a atividade concreta, 

desenvolvendo através de sistema de treino, exercício;  e  as competências - 

ligados a ação.   

 Na atividade de acompanhamento é importante, para o desenrolar da 

narrativa, a relação professor-formador e seus alunos. É o professor, enquanto 

sujeito da experiência no acompanhamento, a referência para o andamento do 

processo; é com ele que o aluno busca apoio para transformar sua história em 

texto. Além disso, é importante destacar que a sua implicação intelectual e afetiva 

"será a pedra angular da implicação solicitada aos participantes" (JOSSO, 2012, 

p. 128).  

 Para Josso (2012), quem acompanha sabe "usar recursos experienciais, 

competências forjadas ao longo do tempo e sabe fazer o trabalho possibilitando 

transferi-las para a situação presente" (p. 128) e entender os avanços e os recuos 

nesse processo.  

 Esse cuidado com o outro emerge de sua compreensão das fases do 

processo da escrita de suas alunas: as resistências, receios, os momentos em 

que seria melhor não lembrar. Assim, a maneira de ser professor-formador que 

acompanha seus alunos no processo de escrita autobiográfica parte de um 

processo de socialização construído e reconstruído ao longo de sua história de 

vida.  
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1.2.3 A  Identidade profissional: a constituição do ser professor-formador  

 

Sim, sou eu, mesmo, tal qual resultei de tudo...  
Quanto fui, quanto não fui, tudo isso sou...  

Quanto quis, quanto não quis, tudo isso me forma...  
Fernando Pessoa  

 

 

Tal qual a citação acima, somos muitos em um. Ao nos constituirmos 

pessoa e profissional, somos partes de um todo e um todo em partes. Quero dizer 

com isso que somos sujeitos de relações e, a partir delas, construímos nossas 

identidades pessoais e profissionais.  

 Essa posição toma a concepção da dialogicidade do sujeito constituídos 

de diversas vozes (BAKHTIN, 2010). Essa afirmação assume que a formação 

humana começa com um mergulho no grupo social através da linguagem. Ela 

agrega os sujeitos de uma coletividade e os torna pertencentes a um mesmo 

grupo social que  marca suas singularidades.    

É com essa apropriação que entendo a identidade constituída pelos 

sujeitos. Claude Dubar (1991, p. 105) considera identidade como sendo “o 

resultado simultaneamente estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e 

objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos processos de socialização que, em 

conjunto, constroem os indivíduos e as instituições”. Com base nesta visão 

multifacetada de identidade, pretendo estabelecer um diálogo para compreender 

como se dá a construção da identidade das professoras- formadoras.  

 O entendimento do termo construção de identidade profissional parte da 

ideia de que a identidade, seja ela pessoal, seja profissional, ocorre em um 

movimento constante de construção, desconstrução e reconstrução que o sujeito, 

no nosso caso, o professor, em suas várias dimensões (histórico, político e 

social), estabelece consigo e com os outros o seu processo de formação e 

desenvolvimento profissional.  

Ao se referir a identidade pessoal, Giddens (2002) revela que esta pode 

ser encontrada no comportamento, nas reações das pessoas e dos outros, pois 

se insere na capacidade que o indivíduo possui de manter-se em sua narrativa 

particular.  
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Com Berger e Luckmann (1985), a identidade é configurada como um 

elemento chave da subjetividade e da sociedade. Ela vai se formando e 

remodelando-se através dos processos e das relações sociais. Para os autores, a 

identidade é "um fenômeno que deriva da dialética entre um indivíduo e a 

sociedade” (p. 230). Nesse sentido, as identidades são singulares ao sujeito e 

produzidas nas interações desse sujeito com os contextos sociais nos quais se 

insere.  

 Nóvoa (1992), em análise sobre as formas de “se sentir e ser professor” 

em Portugal, revela que a identidade não é uma propriedade tampouco um 

produto, mas “um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de construção de 

maneiras de ser e de estar na profissão” (p.15) e nessa construção, o profissional 

atravessaria uma tripla trajetória: de adesão - a um conjunto de princípios e 

valores; de ação – ao selecionar formas de agir, com decisões de foro pessoal e 

profissional; de auto-consciência – na reflexão sobre a própria ação, base de 

todas as decisões. 

Assim, a identidade pessoal e a identidade construída coletivamente são 

essenciais para que possamos compreender a identidade profissional do 

indivíduo, entendendo que esse processo identitário, pessoal ou coletivo, é 

dinâmico e   

 
A identidade profissional acontece dentro de um domínio 
especializado da atividade humana. No caso dos professores, a 
identidade profissional está muito relacionada com o núcleo 
central da pessoa, mas também com as relações no grupo 
profissional e a cultura mais vasta da sociedade em que integra. 
(LOPES, 2002, p.15)   

 
 

 Para Lopes (ibid), a identidade profissional de professores está 

relacionada tanto no âmbito pessoal, quanto na relação com seu grupo 

profissional e cultural.  A autora destaca que "a atividade docente põe em 

destaque as capacidades de relação humana [...] e é uma atividade 

eminentemente pública e coletiva - daí a importância das relações no grupo 

profissional e na dinâmica socio-econômica e cultural mais vasta em que ela se 

integra" (ibid.). Ainda, no que diz respeito à identidade docente, Pimenta (1997, p. 

07) destaca que 
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[..] se constrói a partir da significação social da profissão [...] 

constrói-se também, pelo significado que cada professor, 

enquanto ator e autor confere à atividade docente de situar-se no 

mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus 

saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua 

vida: o ser professor. Assim, como a partir de sua rede de 

relações com outros professores, nas escolas, nos sindicatos, e 

em outros agrupamentos.  

 

 Compreender a identidade profissional como processo contínuo e subjetivo 

que se molda de acordo com as trajetórias individuais e sociais que vai re/des- 

construindo-se através da imagem e autoimagem que se tem de si e da profissão 

a partir da relação com seu grupo profissional, é colocá-la numa visão 

interacionista e relacional.  

 Nesse sentido, Goffman (2009) situa a identidade como múltipla, flutuante 

e situacional, pois se estrutura através dos encontros sociais e da interação. A 

linguagem teatral é um artifício utilizado pelo autor para trabalhar a concepção de 

identidade, definindo a representação do “eu” na vida cotidiana como o 

conhecimento do indivíduo sobre si mesmo, pois "Quando um indivíduo se 

apresenta diante de outros, consciente ou inconscientemente projeta uma 

definição da situação, da qual uma parte importante é o conceito de si mesmo" 

(GOFFMAN, 2009, p. 220) 

 Segundo o autor, o modo como o indivíduo aparece para a sociedade é 

resultado de uma espécie de ação teatral, em que ele (indivíduo) tenta dominar 

qualquer impressão que as pessoas possam ter sobre sua maneira de agir 

perante o mundo, de falar e de se apresentar. Cada sujeito é identificado e 

reconhecido pelo outro de acordo com a identidade que se quer ou que se almeja, 

mas nem sempre é a que se tem socialmente. Goffman (ibid) considera a 

identidade como estratégia de interações na construção da narrativa em que se 

dá a representação do eu. Para o autor, nós passamos a maior parte do tempo 

narrando nossas histórias, expondo nossas opiniões. Nesse caso, a narrativa é 

sempre a dramatização do sujeito para um público, e o ator-narrador sabe todo 

enredo da sua história.  



80 

 

 Dubar (1997) problematiza essa discussão articulando o que ele 

denomina de a identidade para si – que tipo de sujeito você quer ser - e de 

identidade para o outro – que tipo de sujeito você é. Dessa dualidade entre 

identidade para o outro, conferida, e identidade para si construída, se origina um 

campo de possibilidades de estratégias de formação identitária que se 

desenvolvem no decorrer da vida de cada sujeito. Dessa forma, a identidade  

 
nada mais é que o resultado a um só tempo estável e provisório, 
individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, 
dos diversos processos de socialização que, conjuntamente, 
constroem os indivíduos e definem as instituições (DUBAR, 2005, 
p.136). 
 
 

 O conceito de identidade profissional remete à ideia de construção, que 

se opõe à concepção de uma identidade estática. Assim, a própria percepção do 

atividade docente, seu sentido e significado que os professores atribuem ao 

trabalho que realizam, são fundamentais na construção da identidade profissional 

docente. Tardif e Raymond (2000, p. 2) compreende que,  

 

Se uma pessoa ensina durante trinta anos, ela não faz 
simplesmente alguma coisa, ela faz também alguma coisa de si 
mesma: sua identidade carrega as marcas de sua própria 
atividade e uma boa parte de sua existência é caracterizada por 
sua atuação profissional, como também sua trajetória profissional 
estará marcada pela sua identidade e vida social, ou seja, com o 
passar do tempo, ela tornou-se – aos seus próprios olhos e aos 
olhos dos outros – um professor, com sua cultura, seu éthos, suas 

idéias, suas funções, seus interesses etc. (itálico no original)  
 
 

 Nesse sentido, a identidade docente é construída na formação e no 

trabalho pedagógico do professor, oportunizando desenvolver a sua própria 

profissão em seus universos profissional e socioculturais. Conceber a identidade 

profissional docente como contínua é entender que ela "se constrói com base no 

significado de movimentos reivindicatórios dos docentes e no sentido que o 

profissional confere ao trabalho" (VEIGA, 2008, p. 17), dessa forma, ela envolve o 

desenvolvimento pessoal, profissional e institucional do professor.  

 Essa identidade é também construída pelo discurso do Estado. Segundo 

Martin Lawn (2001, p. 118), "A identidade do professor simboliza o sistema e a 
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nação que o criou". Parte da ideia de que a identidade pode ser fabricada. Assim, 

dentro do contexto das políticas do Estado, podemos falar de uma identidade que 

é alterada por ser fruto de um discurso que explica e constrói o sistema educativo, 

criando identidades docentes sintonizadas com os projetos oficiais de educação. 

Para o autor ( ibid) 

 

[...] à medida que, neste século [XX], o sistema da “escola de 
massas” se foi desenvolvendo e se tornou significativo, no âmbito 
do planejamento do Estado, a produção de uma identidade 
fidedigna do professor também se tornou relevante. Este facto 
constituiu um problema em vários aspectos: primeiro, para o seu 
sentido enquanto colectivo – os professores cresceram em 
número e, por vezes, encontram-se em grupos alargados; 
segundo, para o seu posicionamento social – os professores do 
Estado eram um grupo socialmente instável, com baixos 
rendimentos, mas, com formação superior; terceiro, para os seus 
deveres e obrigações – os professores eram vistos como 
exemplos morais, quase missionários ou servos civis; finalmente, 
para o seu processo de trabalho – os professores tinha de ser 
regulamentados e eficientes [...] (p.121)    
 

  

 O referido autor (2001) analisa a força que a ação institucional exerce na 

construção da identidade profissional docente, influenciada por projetos 

educacionais do Estado em um discurso legal, expresso por programas de 

formação, projetos, regulamentos, parâmetros, manuais, discursos. Nesse 

sentido, a forma como está posto as diretrizes de um Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), no presente caso, o memorial de formação, influencia como as 

professoras-formadoras orientam a escrita desse trabalho. Nesse sentido, temos 

uma prática de acompanhamento que deixa suas marcas no trabalho e na 

profissão docente.  

 Ao tomar o modelo inglês, Martin Lawn (2001) situa dois tipos de 

identidade docentes no século XX de acordo com seus modelos. O profissional 

colonizado (anos 1920) era o professor com ênfase na responsabilidade, apolítico 

e com autodisciplina. Seu discurso centralizava-se pelo dever para com o Estado 

e pelo discurso da escola como uma esfera pública neutra. Este modelo marcou a 

formação de professores, os discursos ministeriais, as publicações e o discurso 

sobre práticas de trabalho. A profissionalização era uma importante etapa de sua 
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vida e “entrar nesta nova identidade profissional constituía um acontecimento 

singular e simbólico que se consumava com a fase final da formação” (LAWN, 

2001).  

 O profissional moderno (nos anos 40 e 50) era o profissional do bem-estar 

social. Esse professor era experiente, entusiasta, que almejava a reconstrução 

social da escola, mas "Esta identidade também mudou quanto ao género – do 

anterior ideal da elite de professor, no masculino, para a mulher madura, 

reflectindo o papel pastoral e de bem-estar do ensino, no novo sistema" (Ibid, p. 

127).  

 No final dos anos 1990 um novo profissional docente deve ser atribuído de 

competências de acordo com o discurso oficial dada à complexidade e velocidade 

com as novas tecnologias nas escolas. Nesse pensamento, o autor evidencia "Um 

leque de identidades de professor, relacionadas com os novos papéis e tarefas e 

diferenciação do trabalho na escola, está a emergir" (LAWN, 2001, p. 128).    

  Ao identificar as relações de acompanhamento em suas várias faces, 

Josso (2012) identifica que essas relações implicam a constituição da identidade 

do sujeito, sejam nas relações de parentesco, terapêuticas ou profissionais. Para 

a autora (ibid., p. 119), "As relações profissionais constroem e sustentam uma 

parte significativa da identidade do período dito da vida ativa" e que "são as 

perceções e representações que informam a identidade destes profissionais" 

(PEREIRA, 2013, p. 10). 

 No contexto de ensino, em todos os níveis, a prática do professor, 

enquanto sujeito de relações  que forma e é formado pelas experiências, acarreta 

implicações sobre a sua forma de ser professor-formador, visto que  

 

a problemática do trabalho dos formadores de professores tem 
implicações incontornáveis nas concepções sobre as suas 
identidades. Os formadores de professores são agentes 
educativos que constroem conhecimento científico-pedagógico e 
se (re)constroem à medida que trilham o conhecimento da 
sociedade em mudança (PEREIRA, 2013 ,  p. 10).  

 

Neste sentido, a construção da identidade profissional corresponde 

sempre a um processo inter e intrapessoal por se desenvolver em um contexto de 

interações, de trocas, de aprendizagens e de relações, seja no âmbito familiar ou 
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profissional.  Por se tratar de uma construção eminentemente coletiva, reitero que 

este não é um processo homogêneo, ou seja, não se desenvolve da mesma 

forma para todos os indivíduos, o que me leva a concluir pela presença 

irremediável de uma identidade no plural.  

  As vozes enunciadas neste diálogo - a formação no ensino superior e o 

acompanhamento na escrita autobiográfica (experiência, aprendizagem e 

identidade) - fundamentam os fazeres e dizeres dos sujeitos que refletem sobre 

suas práticas docentes no ensino superior. 
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CAPÍTULO 2 
 
 

PERCURSO TEÓRICO-METODLÓGICO DA PESQUISA  
 

O método não precede a experiência, o método 
emerge durante a experiência e se apresenta ao 
final, talvez para uma nova viagem (                                                                                              
EDGAR MORIN, 1997). 
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 A construção desta pesquisa não se deu, a priori da experiência do 

sujeito, tampouco se desenvolveu sem que o pesquisador e os participantes 

revelassem-se em um processo aberto a novas possibilidades formativas.  

 Inspirada nas palavras de Morin, expresso o acontecer dessa 

investigação. Um processo contínuo à medida que os sujeitos que dela 

participaram experienciavam, lançando novas frentes que possibilitaram um outro 

olhar, compartilhado com as histórias de cada um e de todos e, assim, nesse 

composto singular, fomos aprendendo, (re)descobrindo a cada movimento para 

que dele fizéssemos uma nova viagem.   

 Para construir a pesquisa, fiz escolhas, opções que também implicam no 

meu modo de ver e produzir conhecimento. Essa compreensão situa-se em um 

movimento de idas e vindas, inacabado. 

 No quadro compreensivo dessa pesquisa, acomoda-se a ideia de que um 

pesquisador e uma investigação formulam-se e reformulam-se na práxis mesma 

da pesquisa.  

 Nesse caso, tive que me despir das pré-concepções teóricas e tentar, na 

medida do possível, não impor uma ordem, mas buscar descobrir o movimento, 

descrevendo-o.   

 Dessa forma, esta pesquisa constitui-se de características qualitativas, 

pois  

  

dedica-se à análise dos significados que os indivíduos dão às 

suas ações, no meio ecológico em que constroem suas vidas e 

suas relações, à compreensão do sentido dos atos e das 

decisões dos atores sociais ou, então, dos vínculos indissociáveis 

das ações particulares com o contexto social em que estas se 

dão (CHIZZOTTI, 2006, p. 69). 

 

 Parto da ideia de que a pesquisa qualitativa fundamenta-se em uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito (CHIZZOTTI, 2006). Nesse caso, o pesquisador é parte 

integrante do processo de conhecimento e interpreta os acontecimentos, 

atribuindo-lhes significados, e o objeto de estudo não é inerte e neutro, mas 

possuidor de múltiplas significações.  
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 Assumir essa postura significa acreditar que os detalhes, elementos 

comuns do cotidiano ou aquilo que não é visível em uma primeira instância, mas 

está nas entrelinhas, devem ser observados e sentidos de forma mais apurada, 

com uma escuta sensível (BARBIER, 1998).  

 Essa pesquisa foi composta a partir da minha trajetória de formação e 

atuação docente e, particularmente, por aquela que diz respeito à experiência no 

ensino superior. Estrutura-se, também, nos questionamentos e inquietações 

gestadas pela prática e na escuta sensível dos sujeitos que dela participam, 

sobretudo, dos alunos e das alunas do curso de Pedagogia, nos encontros no 

Estágio Supervisionado. 

 Como um “artesão intelectual” (MILLS,1982), fui tecendo, “colocando em 

evidencia, os encadeamentos e as regularidades sobre a ação social” (SILVA, 

2011, p. 4). O “artesão intelectual” é aquele que tem apropriação dos 

instrumentos e da teoria, e o pesquisador assume vários papéis, o de homem do 

campo, metódologo e teórico, porém ele não se deixa dominar por nenhum 

desses papéis (SILVA, 2011). É uma maneira inversa de problematizar a 

realidade, pois essa compreensão do campo conduz "à formulação de hipóteses 

mais criativas, pois é enraizada nos fatos" (Ibid, id, p. 4). 

 Tal qual o trabalho do "artesão intelectual" (MILLS, 1982), a pesquisa foi 

construída aos poucos com escutas e reflexões sobre o trabalho das professoras-

formadoras com as alunas-formandas em um processo contínuo de 

aprendizagem com o outro, tanto das participantes quanto minha. E, dessa forma, 

as participantes tornaram-se protagonistas de um processo que foi se construindo 

coletivamente.   

 E, assim, traço, ao caminhar, o caminho dessa pesquisa. E entre o 

acompanhar e ser acompanhada, formar e formar-se, no contar e ouvir de uma 

história a cada versão dos fatos, no saber (con)viver e aprender, fomos nos 

constituindo como grupo.   
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2.1 O Cenário e as Participantes da Pesquisa  

 

      Figura 1: As Mesorregiões de Pernambuco 

       

.     Fonte: Base cartográfica IBGE
18

   

 

 A região da Mata Norte do Estado de Pernambuco é o lugar que interfere 

como esses sujeitos - participantes da pesquisa - veem o mundo. Este é o cenário 

em que as participantes da pesquisa são as personagens de uma história singular 

e, também, coletiva. Contada individualmente, mas experienciada e apropriada 

em suas configurações coletivas.   

 Nazaré da Mata, Carpina, Feira Nova, Tracunhaém e Lagoa de Itaenga 

são alguns dos municípios da zona da Mata Norte, do Estado de Pernambuco e 

compõem os lugares do exercício profissional das docentes, participantes da 

pesquisa.  

 Da arte do fazer manual que (en)canta a cultura do lugar, do barro ao 

bordado, esses lugares estabelecem uma ligação de força com essas professoras 

que, em sua maioria, neles viveram/vivem a sua história.  

 Pensar o lugar de formação e de prática dessas profissionais traz a 

compreensão das especificidades, subjetividades e representações onde elas 

(con)vivem. Dessa forma, o lugar deve ser entendido, tanto como espaço físico, 

lugar onde se vive com o modo de vida e referência identitária, como lugar de 

onde se vê e se vive o mundo. Compreendido dessa forma, o lugar é  

 

[...] produto das relações humanas, entre o homem e a natureza, 
tecido por relações sociais que se realizam no plano do vivido, o 

                                                             
18 Base cartográfica IBGE - www.baixarmapas.com.br 

 

http://www.baixarmapas.com.br/
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que garante a construção de uma rede de significados e sentidos 
que são tecidos pela história e cultura produzindo a identidade 
(CARLOS, 1996, p. 29).  

 

 
 É o lugar que dá significado a cada professora e à sua atividade como 

docente à medida que esta o relaciona aos seus valores e suas histórias de vida e 

formação, bem como o seu modo de se situar no mundo, construindo a sua 

identidade como educadoras. Como afirma Mafesolli (2004), "o lugar faz o elo". A 

partir do lugar, estabelecemos relações com os outros e, nessa relação, 

delimitamos o nosso território, pois é nele que nos reconhecemos como iguais. 

 São desses municípios que, após um longo dia de exercício profissional, 

essas professoras se deslocam para Nazaré da Mata como alunas - professoras- 

formandas e como professoras do ensino superior, e se encontram na instituição 

de ensino ao assumirem seus papéis de alunas e professoras.    

 Assim, o lócus desta pesquisa é a Faculdade de Formação de 

Professores da Universidade de Pernambuco (UPE), situada na cidade de Nazaré 

da Mata, localizada a 65 quilômetros da capital de Pernambuco, Recife. Nesta 

cidade, com 3078219 habitantes, a Faculdade de Formação de Professores 

(FFPNM) se estabeleceu desde 1967, com seu primeiro vestibular. 

 Na entrada da cidade, somos recepcionados pelos coloridos arcos logo 

acima do Museu do Maracatu de baque solto/rural, mais conhecido como 

Cablocos de Lança. Da brincadeira dos canaviais ao reconhecimento da cultura 

popular pernambucana, com seus chapéus multicoloridos e o som dos chocalhos 

anunciando sua chegada. 

 Neste cenário - físico, cultural e institucional - atuo como professora do 

Curso de Pedagogia na disciplina de Práticas Pedagógicas e nos Estágios 

Supervisionados desde 2008. O Programa Especial de Graduação em Pedagogia 

- PROGRAPE - é o lugar da experiência dos sujeitos - professoras-formadoras e 

alunas-formandas onde problematizo nesta pesquisa. 

 Durante esses anos, a ida à faculdade descortinava um cenário que se 

repetiu até 2011. No caminho até a Mata Norte, costumava observar as paisagens 

que mudavam à medida que adentrava na região setentrional da Mata Norte. Seja 

                                                             
19

 Fonte: - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - Censo 2010 
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em final de tarde ou nos primeiros raios de sol, despedindo-se ou dando boas 

vindas ao dia.  

 Um tempo que custa a passar, uma relação com a quase mesmice do 

lugar. Da pintura que se descortinava diante de meus olhos: o verde da densa 

vegetação, campos com gado preto, branco, malhado, davam um colorido 

especial à paisagem; mais adiante, a plantação de cana de açúcar se tornava seu 

elemento principal. À medida que adentrava nesta região, observava o dançar das 

folhas de cana que seguia o mesmo movimento do vento, sentia o aroma da 

cachaça, do açúcar, do sabor da rapadura e do mel de engenho e, era assim, 

entre o ver e o sentir, que percebia estar próxima da cidade de Nazaré da Mata.  

 E foi esse espaço a alertar meus sentidos na minha vivência como 

docente, muitas idas e vindas que aguçaram minha sensibilidade e curiosidade 

pela região, especificamente em relação à referida cidade - Nazaré da Mata.   

 O cenário é típico de um lugar no interior do Estado. Com a igreja no 

centro da cidade, no tocar dos sinos alertando os fiéis para a missa. A pracinha 

com as flores de tulipas vermelhas, amarelas, espaços de entretenimentos dos 

mais velhos, seja observando o movimento, seja no jogo de dominó; espaços de 

relações dos alunos da escola do centro que aguardam o toque de alerta para 

assistir  às aulas. O pequeno comércio com os supermercados; dos tecidos à 

mostra nos balcões praticamente nas calçadas; da única farmácia; do aroma de 

pão francês em final de tarde. Dos habitantes do lugar, com o costumeiro boa 

tarde e boa noite das senhoras sentadas na calçada de suas casas.   

 Essa é a cidade de Nazaré da Mata, a que eu vejo, sinto, me encanta e 

me aguça a curiosidade. Lugar no qual tenho vivenciado a experiência na 

docência do ensino superior e presenciado as idas e vindas dos alunos de vários 

municípios que compõem a mata norte do estado.  

 Devido à necessidade de ampliação de espaço, aliada à interiorização do 

ensino universitário, tornou-se realidade a construção de um campus para a 

faculdade, campus Mata Norte. Por conta dessa demanda, bem como por ser 

polo central da região, em 2010, foi construída uma nova sede para a faculdade. 

Esta com maior espaço, mais comodidade, novos equipamentos, um local mais 

afastado do centro  e com a paisagem do campo. 
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 Tradicionalmente, a faculdade tem se dedicado à formação de 

professores em nível superior, adequando-se às demandas políticas e sociais 

para a profissionalização de profissionais da educação (Lei Nº 1.357/1966). A 

faculdade atende a vários municípios, notadamente da Mata Norte, da área 

Metropolitana do Recife, Jaboatão do Guararapes e Olinda, para qualificar 

profissionais na área de ensino nas redes públicas e privadas, atendendo alunos 

oriundos de mais de quarenta municípios20 em seu em torno. 

 A faculdade foi incorporada à Fundação de Ensino Superior de 

Pernambuco (FESP). A FESP, com sede e foro na cidade do Recife, foi uma 

instituição de direto privado, de conformidade com a Legislação Federal e a Lei 

Estadual 5.921, de 13 de dezembro de 1966, que tinha, como objetivo principal, 

implantar e manter a Universidade de Pernambuco, instituição de ensino e 

pesquisa em todos os ramos de saber. 

 O reconhecimento da faculdade como formadora de professores ocorreu 

em 1974, iniciando, primeiramente, os Cursos de Licenciatura de Curta Duração 

(Parecer nº 310/78 do CEE/PE , em 1978) e, quatro anos depois, em 1978,  

Cursos de Licenciatura nas diversas áreas de conhecimento - Pedagogia; 

História; Geografia; Letras; Ciências Biológicas e Matemática.  

 A FFPNM é responsável pelo maior contingente de egressos no interior 

de Pernambuco e a maioria deles tem exercido funções ligadas ao ensino, tendo 

sido esta formação inicial a base para a vida profissional, daí a necessidade de 

ampliação para se criar mais alternativas (RELATÓRIO, 2012)21.  

  Nesse contexto, também houve a expansão para programas conveniados 

entre o governo de estado e os municípios para formar professores da educação 

básica, como o Programa Especial de Graduação em Pedagogia (PROGRAPE), 

que busca atender a formação de professores em exercício no ensino básico.  

 O PROGRAPE teve início em janeiro de 2000, ofertado nas diversas 

Regiões do Estado, pelos núcleos irradiadores das unidades de educação da 

UPE, localizadas em Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina. 

                                                             
20

 Compreendendo a Mata Norte e Grande Recife: municípios de Aliança, Buenos Aires, 

Camutanga, Carpina, Chã de Alegria, feira Nova, Condado, Ferreiros, Glória de Goita, Goiana, 
Itambé, Itaquitinga, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Macaparana, Nazaré da Mata, Paudalho, 
Timbaúba, Tracunhaem. 
21

 Esse material refere-se ao relatório da UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE (2012) 
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 O Programa Especial de Graduação em Pedagogia (PROGRAPE) de 

Nazaré da Mata está fundamentado na Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, que determina a formação em nível superior para os 

professores da Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental que não 

possuem a formação superior. Assim sendo, as redes municipais de ensino vêm 

priorizando a qualificação dos profissionais da educação, definindo, em seus 

planos de gestão educacional, que os docentes em exercício devam ter formação 

superior em Licenciatura22. Esse foi o espaço que tomei para a apreensão da 

realidade que desejava observar, analisar e interpretar.  

 O Programa Especial de Graduação em Pedagogia resulta da proposta 

da Secretaria de Educação do Estado, para atender reivindicação de prefeitos 

municipais preocupados com a então existência de 43.000 professores da rede 

oficial sem formação graduada, o que se tornou exigência a partir da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, no que diz respeito à 

qualificação desses professores (RELATÒRIO, 2012, p. 54).   

 O PROGRAPE (2009) foi organizado de forma a possibilitar que o 

professor possa ressignificar sua prática, que consiga proceder à autoanálise do 

fazer profissional. O objetivo é habilitar professores da educação básica com 

formação em nível médio, visando a melhoria de sua prática docente e possibilitar  

 

A aquisição de conhecimentos de diferentes naturezas na 

perspectiva de enriquecimento da trajetória pessoal e profissional 

e organizar propostas educativas que ampliem a formação 

pessoal e contribuam para a transformação sócio-educacionais e 

de valorização da prática pedagógica (RECIFE/PE, 2009, p. 7).  

Os professores desse programa são contratados através de um processo 

seletivo, tanto para ministrar aulas, como para orientar a escrita do memorial de 

formação. Porém, esses profissionais são identificados de diferentes modos, de 

acordo com as atividades que desempenham; no caso do professor que orienta o 

memorial, este é intitulado professor tutor.  

                                                             
22 doc. www.cee.pe.gov.br/p85_03.doc. 
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Nesta pesquisa, este professor, independente da sua identificação formal 

pelo curso, será tratado como formador, tendo em vista que o trabalho de 

acompanhar o memorial é também formativo, posto que expressa o processo de 

auto/hetero/eco formação (PINEAU, 2005). Por se tratar de profissionais do sexo 

feminino, a partir deste momento, essas profissionais serão identificadas por 

professoras-formadoras e alunas-formandas.  

As professoras-formadoras acompanham no Estágio Supervisionado a 

prática das alunas-formandas. O acompanhamento das alunas em suas práticas 

pedagógicas possibilita estabelecer um vínculo de compartilhamento com o 

formador para que caminhem juntos no processo de escrita do memorial.  

Assim, a exigência da escrita do memorial de formação no PROGRAPE, 

desta faculdade, permitiu-me adentrar no universo do acompanhamento e da 

elaboração dessa escrita por professoras-formadoras e alunas-formandas em 

formação profissional, respectivamente. 

 Para constituição do grupo da pesquisa, foram necessários alguns 

procedimentos. A princípio, realizei contatos com as coordenadoras do curso e as 

professoras-formadoras e, em seguida, encontros para realização do convite às 

alunas-formandas do PROGRAPE. Esses procedimentos serão descritos a 

seguir.  

 Os primeiros contatos foram por telefone com a coordenação do curso e 

com as professoras-formadoras no final do segundo semestre de 2010.  

 Ao chegar à faculdade no dia combinado, entrei em contato com a 

coordenação do PROGRAPE para expor os objetivos e os procedimentos da 

pesquisa, no sentido de obter consentimento para sua realização. Nesse 

encontro, a coordenação do curso informou que havia duas professoras que 

realizavam o referido trabalho. Obtive, também, autorização, tanto com relação ao 

acesso aos documentos do PROGRAPE, quanto para a realização do convite as 

professoras-formadoras e as alunas-formandas. 

 Em seguida, reuni-me com as professoras-formadoras, objetivando 

realizar o convite para participação na pesquisa e obter informações sobre 

funcionamento de seu trabalho de orientação para a escrita do memorial. Dessa 

forma, apresentei o objetivo do trabalho e respondi às suas indagações. Percebi a 
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receptividade de ambas as professoras-formadoras para a participação na 

pesquisa, bem como o significado que esse trabalho poderia assumir em suas 

experiências docentes. Expressavam, pois, a importância de se ter com quem 

discutir a atividade que realizavam, uma vez que se sentiam isoladas nessa 

prática.  

 Informaram que os encontros para acompanhar a escrita do memorial das 

alunas aconteceriam aos sábados, entretanto esse acompanhamento 

apresentava algumas dificuldades: disponibilidade de horário das alunas por 

trabalharem dois expedientes e estudarem à noite; condições financeiras, a ida à 

faculdade traria custo extra, já que o pagamento mensal dos ônibus cobria só dias 

úteis da semana. Tal situação fazia com que as professoras-formadoras 

marcassem um dia na semana para pegar os textos com as alunas na faculdade 

e, no outro, levá-los com a correção. Em algumas situações, as alunas saíam em 

meio às aulas do curso para conversar com as professoras-formadoras sobre o 

texto.  

 Durante a conversa, essas professoras comentaram sobre as difíceis 

condições de trabalho que enfrentavam. Dentre elas, a de maior destaque foi a 

quantidade de alunas que acompanhavam.  

 Evidenciaram, também, a necessidade de material teórico-didático sobre 

os memoriais, sentiam-se isoladas e desmotivadas com o trabalho, tanto pelas 

condições para realizá-lo, como pela desvalorização da própria instituição, 

quando esta não possibilita uma formação continuada e por não resguardarem a 

memória de professores por meio dos seus memoriais. Histórias daquelas que 

fazem a educação na Mata Norte do Estado. Esses registros perdem-se com o 

tempo, guardados, empoeirados, silenciando as vozes de quem tem muito a dizer 

sobre o fazer docente.  

 Esta é a realidade apresentada pelas participantes em um dos encontros 

da pesquisa. A aluna-formanda pergunta qual o destino dos memoriais de 

formação após sua entrega para avaliação, a professora-formadora responde:  

 
O que acontece nessa universidade é uma falta de  respeito com 
o trabalho do outro, pela construção tanto do trabalho do aluno 
como também do nosso, como orientadora. [...] esses memoriais 
servem para orientar outros alunos, até pra compreender o que 
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vem a ser um memorial. Só que na verdade eu nunca tenho esses 
memoriais das minhas ex-alunas (MIRIAM, GRMB, 04/06/2011). 

 

 Segundo Goodson (2000, p. 71), durante muito tempo tem-se 

desprestigiado o ser autobiográfico do professor, pois "Ouvir a voz do professor 

devia ensinar-nos que o autobiográfico, 'a vida'23, é de grande interesse quando 

os professores falam do seu trabalho".  

 Após essa conversa, as professoras-formadoras informaram que teriam 

um encontro com as alunas para discutir sobre a escrita do memorial de formação 

antes do término do ano letivo.  

 Assisti a este encontro com a permissão de todo o grupo em dezembro de 

2010. Lembro-me que ensaiei mil formas de estabelecer um diálogo com as 

alunas.  Estava tensa, inquieta! Apesar de vê-las pelos corredores da faculdade, 

não tinha aproximação, a não ser com as professoras-formadoras - Áurea e 

Miriam -, quando fui convidá-las no inicio do primeiro semestre de 2010 para 

participar junto com suas alunas do evento Semana de Educação do curso de 

Pedagogia.  

  Após a apresentação das professoras-formadoras sobre a escrita do 

memorial, seu objetivo e estrutura, elas deram-me a palavra e, assim, as convidei 

para participarem da pesquisa, apresentando meu objetivo. Percebi um misto de 

inquietações das alunas com a minha presença. Primeiro foi o olhar de 

curiosidade e, em seguida, de desconfiança pelo convite feito. Perguntas como 

qual era o meu papel na investigação, se era observar, orientar memorial, avaliar, 

fizeram parte dos seus questionamentos. Deixei claro que iríamos ter atividades 

que seriam construídas com o grupo e que a orientação e a avaliação ficariam a 

cargo das professoras-formadoras, Miriam e Áurea.  

  A composição do grupo, como expresso acima, ocorreu a partir da 

disponibilidade de cada participante, essas assinaram o Termo Consentimento 

Livre e Esclarecido - TCLE - (Apêndice A), visto que a pesquisa traz para o centro 

das discussões a história de vida e formação de profissionais - professores-

formadores e alunas-formandas - que revelam seus sonhos, anseios, dúvidas, 

medos em um movimento de aprendizagem, o que implica além da socialização 

                                                             
23

 Destaque do autor.   
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de seu ser, a aceitação da natureza da investigação com seus princípios, 

metodologias e implicações de sua participação. 

 As participantes são identificadas pelos seus próprios nomes, uma vez 

que não expressaram restrições para tal, exceto uma aluna-formanda, que 

preferiu ser identificada por Bianca, conforme as informações do TCLE.   

 Esses dois grupos de mulheres, professoras-formadoras e alunas-

formandas, deram-me acesso aos seus processos formativos de tal modo que 

compusemos ao longo de um extenso período um rico movimento de trocas de 

aprendizagem. Essas são, abaixo, apresentadas.  

               O primeiro grupo foi composto por duas professoras-formadoras, Áurea 

e Miriam que orientam o memorial de formação há mais de dez anos. Ambas 

cursaram o magistério e têm experiências comuns, tanto na rede pública estadual, 

quanto municipal: ensino nos níveis da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e 

II, curso médio e graduação. São envolvidas em projetos educativos com 

propostas sociais, tais como: Programa de Aceleração da Aprendizagem24, 

Programa Paulo Freire Pernambuco Escolarizado25 e o Programa Ciranda da 

Criança26, Projeto Mulher e Cidadania27 e do ProRural (Chapéu de Palha)28. 

 Áurea é graduada em letras e especialista em Gestão de Planejamento 

Educacional. Reside na cidade de Tracunhaém/PE. Atualmente, está cursando 

mestrado em Ciências da Educação.  A  escolha da profissão, especificamente 

pelo curso de letras, foi influenciada pela prática de um professor, fazendo-a 

apaixonar-se pelo curso. Foi Secretária de Educação do município onde reside.  O 

compromisso com a educação, principalmente quando trata do analfabetismo, está 

sempre presente em suas falas. Considero que sua trajetória profissional 

possibilitou esse olhar, como diz Tardif (2002, p. 69)  

                                                             
24

 Programa do PPROMATA  em parceria com o BIRD e governo municipal cujo objetivo  é 

minimizar o índice de distorção idade série no município. 
25

 Programa estadual com objetivo de erradicar o analfabetismo. 
26

 Programa em parceria entre governos Estadual e Municipal com crianças em situação de 
vulnerabilidade. 
27

 O Projeto Mulher e Cidadania teve a finalidade de promover o acesso das mulheres da zona 
rural à discussões sobre ser cidadã. 
28

 Tem por objetivo contribuir para o fortalecimento dos produtores e familiares rurais no mundo 
letrado  e contextualizado . Apoio ao Pequeno Produtor Rural- PRORURAL, financiado pelo banco 
Mundial- BIRD e Governo do Estado de PE. 
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Tudo leva a crer que os saberes adquiridos durante a trajetória 
pré-profissional, isto é, quando da socialização primária e, 
sobretudo quando da socialização escolar, têm um peso 
importante na compreensão da natureza dos saberes, do saber-
fazer e do saber-ser que serão mobilizados e utilizados em 
seguida quando da socialização profissional e no próprio exercício 
do magistério.  
 

  

 Miriam é graduada em Pedagogia. Trabalha com turmas de Educação 

Infantil da rede municipal de Pernambuco. É também coordenadora pedagógica de 

uma escola estadual do município onde reside. Miriam é participativa, falante, 

crítica. Tem mais de dez anos de experiência no PROGRAPE. No início de suas 

atividades no programa, sentiu-se insegura porque iria trabalhar outro nível de 

ensino, seria a sua primeira experiência no ensino superior.  

 O segundo grupo de participantes foi composto, a princípio, por oito 

alunas-formandas, porém, diante da desistência de uma delas, o grupo final ficou 

com sete alunas participantes. De modo geral, essas profissionais têm formação 

no Curso Normal Médio29 – com habilitação para lecionar nos anos iniciais, exceto 

Bianca, com formação em Estudos Gerais. Maria Betânia e Daniela iniciaram a 

docência após o término do Curso Normal Médio. As demais, Eliane, Maria, 

Lindalva e Rejane ainda estavam no curso de formação que, através de convite 

para substituição de professor, ou mesmo pela obtenção de cargo de professor por 

indicação política, iniciaram sua prática docente. Bianca, sem licença para atuar na 

docência, iniciou no campo da educação através de práticas não escolares – 

trabalho comunitário na igreja.  

 Em sua maioria, as alunas-formandas  fizeram a escolha profissional 

desde a infância e, para elas, fazer a graduação era um sonho e um orgulho para 

a família. No que se refere ao tempo de experiência, ele circunda em torno de oito 

a vinte e seis anos, grupo bastante heterogêneo em termos de tempo profissional. 

A maioria das alunas-formandas faz parte dos Projetos Se Liga e Acelera30.  

 Bianca reside em Carpina e tem formação inicial em Estudos Gerais. Sua 

primeira experiência nessa área foi com trabalho voluntário na igreja que 

frequentava. A partir dessa experiência, buscou especializar-se na área através 
                                                             
29

 Antes denominado Magistério.  
30

 Programa do governo de estado de Pernambuco cujo objetivo é a recuperação de trajetória 

escolar de alunos com distorção idade-série das quatro primeiras séries do ensino fundamental.  
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de cursos de língua de sinais. Foi contratada na rede pública de ensino do Recife, 

no estado de Pernambuco para trabalhar com alunos com necessidades 

especiais (dificuldade auditiva). Tem oito anos de experiência com trabalho de 

intérprete. Atualmente, efetivou-se na   rede de ensino, através de concurso 

público para intérprete, mas tem um prazo  para obter a formação para a 

docência, por este motivo buscou o PROGRAPE.  

 Daniela mora em Lagoa de Itaenga/PE e fez o magistério em sua cidade. 

Tem 13 anos de experiência profissional, iniciada com turmas de jovens e adultos 

na zona rural de sua cidade. Está cursando Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 

porque acredita que o professor precisa está preparado para a inclusão social na 

escola. Para Daniela, "A formação profissional no curso de pedagogia tem como 

objetivo busca práticas inovadoras para enriquecer o currículo como um todo".   

  Eliane reside em Lagoa de Itaenga/PE. Conta com 14 anos de 

experiência em sala de aula, iniciada antes mesmo de sua formação para o 

magistério, e trabalha com os Projetos Acelera e Alfabetização com Sucesso. 

Segundo Eliane, a formação no Curso de Pedagogia foi pela "busca de novos 

conhecimentos como suporte em minha prática pedagógica" (Ficha de 

Identificação). 

 Lindalva reside no município de Carpina/PE. Tem 26 anos de 

experiência. Sua formação foi no ensino médio, o científico e, depois, magistério; 

em seguida, fez a licenciatura curta em Letras. Sua experiência profissional 

iniciou-se em escolas particulares e, em seguida, na rede pública municipal de 

ensino. A escolha pela   profissão foi desde a sua infância e a formação no curso 

está dando um novo olhar a sua prática. 

 Maria Alves reside em Feira Nova/PE. Tem 22 anos de experiência em 

sala de aula, nove dedicados à sala multisseriada31 em uma escola da zona rural 

do Estado, no município onde reside. Cursou Magistério e, antes de concluí-lo, 

começou a lecionar nas séries iniciais do ensino fundamental. O fato de cursar o 

ensino superior é como a realização de um sonho (Ficha de Identificação).  

                                                             
31

 Sala Mulltisseriada atende crianças em diferentes processos de escolarização e faixas etárias 

variadas, em um mesmo espaço físico.  
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 Maria Betânia reside em Carpina/PE. Tem 17 anos de experiência em 

sala de aula. Cursou o magistério e sua primeira experiência profissional foi em 

uma escola da rede particular de ensino. Trabalhou com supervisão de projetos 

da rede  estadual.  A busca de aperfeiçoamento profissional fez a aluna entrar na 

formação do PROGRAPE (Ficha de Identificação). 

          Rejane mora em Nazaré da Mata/PE. Tem 27 anos de experiência em 

sala de aula. Sua primeira atividade profissional foi com Movimento Brasileiro de 

Alfabetização – MOBRAL. Após essa experiência, fez o curso de Magistério e 

trabalhou em diversas escolas da rede pública de ensino. Atualmente, está 

afastada de sua função docente, trabalhando na biblioteca de uma escola do 

mesmo município em que reside onde pretende se aposentar.  

  Assim foram constituídos os dois grupos participantes desta investigação, 

que, embora sejam identificados individualmente e divididos pelos papéis que 

assumem na instituição educacional – professoras-formadoras e alunas-

formandas -aqui, elas serão  tratadas sempre no coletivo, tendo em vista a 

perspectiva assumida na pesquisa que aponta para o acompanhamento na 

escrita do memorial de formação. Por outro lado, considerar as singularidades 

dessas mulheres, no que diz respeito às suas experiências e diferentes 

trajetórias, é exigência da própria perspectiva referida acima.    

 

 

2.2 Pesquisa-ação-formação na abordagem autobiográfica  

 

 Nesta pesquisa, que trata da formação e da prática do acompanhamento 

do professor-formador na escrita do memorial de formação, a perspectiva 

autobiográfica embasa seu percurso de construção por advogar a indissociação 

entre a problemática em estudo e os sujeitos que a constitui. Assim, vivenciamos 

uma construção conjunta do conhecimento e do próprio método.  

 Neste capítulo, apresento as relações internas entre o teórico e o 

metodológico através da abordagem (auto)biográfica no campo da educação, 

especificamente na formação de professores/as, pois “A formação através das 

práticas autobiográficas rompe, portanto, com a concepção de transmissão de 
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saberes e se caracteriza como a busca da compreensão de si mesmo e de suas 

relações com o saber" (PASSEGGI, 2006, p. 2).  

 Adotar essa perspectiva significa romper com a prática simplificadora e 

reducionista de uma investigação, visto que "a especificidade do método 

biográfico implica a ultrapassagem do quadro lógico-formal e do modelo 

mecanicista que caracterizam a epistemologia científica dominante"  

(FERRAROTTI, 2010, p. 49).  

 A parceria com abordagens epistemológicas e metodológicas, ao mesmo 

tempo em que me auxilia na compreensão da problemática do estudo como um 

fenômeno  vivo, inquietante e mutante, exige uma escuta sensível (BARBIER, 

2007), um olhar atento a seus movimentos e desdobramentos. Uma 

aprendizagem formada na e pela ação no devir com os sujeitos participantes, 

compreendendo e interagindo com  suas estratégias mobilizadas para aprender e 

produzir conhecimento.  

 A natureza qualitativa desta ancora-se, sobretudo, na forma flexível e 

dinâmica da minha implicação com o campo de pesquisa, com o grupo de sujeitos 

participantes e o fenômeno investigado, pois, conforme chama atenção Barbier 

(ibid, p. 101), “Implicar-me consiste sempre em reconhecer simultaneamente que 

eu implico o outro e sou implicado pelo outro na sua situação interativa”. 

 Nessa perspectiva, optei pela pesquisa-ação-formação, visto que a  

problemática se situa em uma dinâmica interacional onde as participantes, em 

situação de formação, constroem uma narrativa de formação acompanhadas por 

um formador que, ao mesmo tempo em que forma, também é formado. Pineau 

(2005) parte do princípio de que a pesquisa e a ação caminham juntas quando os 

participantes da pesquisa em formação tornam-se conscientes de sua 

(auto)transformação sofridas sob a ação (PINEAU, ibid).  

 Para essa abordagem, tomo a perspectiva de pesquisa-ação em Barbier 

(2007) e pesquisa-formação em Josso (2004), que complementam a visão de 

pesquisa voltada para diferentes dimensões formativas do sujeito defendidas por 

Gaston Pineau.  

 Pineau (2005) situa a pesquisa-ação-formação no paradigma 

antropoformador, colocando-o como um paradigma emergente na formação, 
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diferenciando essa perspectiva das pesquisas do modelo clássico pedagógico-

positivista, pois “a epistemologia disciplinar positivista não é mais a única 

referência. Apelos às abordagens transdisciplinares, dialéticas e sistêmicas do 

saber nutrem essas pesquisas” (p. 109). 

 Dessa forma, a essência nesse tipo de pesquisa coloca a investigação de 

forma coletiva no diálogo constante entre o professor-pesquisador, os sujeitos 

participantes - formador e alunas-formandas - e os problemas investigados, 

considerando a formação como um processo de autoformação, hetero-formação e 

eco-formação (PINEAU, 2005, 2006). 

 Nesse caso, considero a voz do sujeito, sua significação como 

componente da metodologia da investigação e não apenas como dados que me 

são fornecidos para registro e posterior interpretação (BARBIER, 2007). A 

pesquisa-ação diferencia-se da visão tradicional de pesquisa porque nela "é 

criada uma situação de dinâmica social" [...] "em que os membros do grupo 

envolvido tornam-se íntimos colaboradores" (BARBIER, ibid, p. 56). Assim sendo, 

há uma ação deliberada de transformação da realidade, possuindo um duplo 

objetivo: transformar a realidade e produzir conhecimentos relativos a essas 

transformações. Barbier (2007) classifica a pesquisa-ação como “libertadora”, pois 

os grupos que a utilizam são responsabilizados pela sua própria emancipação.  

 Segundo Barbier (ibid), na pesquisa-ação não se trabalha sobre os 

outros, mas sim com os outros, de forma que nela os participantes se percebem 

como autores/atores de uma investigação que pensa no processo de interação, 

no construir em conjunto, passo a passo em uma participação coletiva. 

 Pensar uma pesquisa nessa direção, é colocar-se além da especialidade 

de ser pesquisador, é abrir-se para os aspectos sociais, político, imaginário e 

afetivo. Nessa abertura, o pesquisador percebe-se implicado no jogo de desejo e 

interesse da estrutura social ao qual está inserido. Ao mesmo tempo, ele 

consegue implicar os outros, participantes da pesquisa, através de seu modo de 

agir, na sua ação, pois compreende que as ciências humanas são, em sua 

essência, ciências de interações entre o sujeito e o objeto pesquisado. Nas 



101 

 

palavras de Ferrarotti (2010, p. 35), exige-se "uma ciência das mediações32 que 

traduza as estruturas sociais em comportamentos individuais ou microssociais". 

 Assim compreendo a pesquisa-ação: como busca da integração dialética 

do sujeito e sua existência entre fatos e valores, entre pensamento e ação e entre 

pesquisa e pesquisador. Dessa forma, considero o sujeito, sua perspectiva, seus 

sentidos, mas não apenas para registro e posterior interpretação do pesquisador.  

 Além da visão de uma ciência interacionista, das mediações, a pesquisa-

ação é também libertadora à medida que os participantes envolvidos na 

investigação são responsabilizados pela sua própria emancipação. E, nesse 

sentido, as técnicas utilizadas não são neutras e "O pesquisador em pesquisa-

ação tem a preocupação de ser compreendido e de poder agir eficazmente com 

não-especialistas" (BARBIER, ibid, p. 125).  O autor considera ainda que: “uma 

pesquisa-ação chega ao fim quando o problema inicial é resolvido, se é que pode 

realmente sê-lo (...) uma pesquisa-ação, mais do que outra pesquisa, suscita mais 

questões do que as resolve. Ela incomoda os poderes estabelecidos” (BARBIER, 

2007, p. 145- 146). 

 Sendo assim, mais do que responder aos anseios e elucidar as dúvidas, a 

pesquisa-ação é uma metodologia que instiga, possibilitando que ocorra o ato de 

“implicar” (BARBIER, 2007) entre pesquisadores, colaboradores pesquisados e 

problemas investigados.  

 Daí a ênfase no caráter formativo dessa modalidade de pesquisa, pois o 

sujeito deve tomar consciência das transformações que vão ocorrendo em si 

próprio e no processo. É nesse sentido que a pesquisa é formativa, pois 

contempla a possibilidade da mudança das práticas, bem como dos sujeitos em 

formação, uma vez que “a pessoa é, simultaneamente, objeto e sujeito da 

formação” (NÓVOA, 2004, p. 15). 

  Com sua origem na pesquisa-ação, a pesquisa-formação busca um 

envolvimento efetivo dos pesquisadores na transformação individual e coletiva. 

Josso (2004) destaca a pesquisa-formação como ação dialética, uma busca por 

transformação do sujeito a partir de sua experiência, esta não pode ser ensinada, 

mas vivida pelos sujeitos.  

                                                             
32

 Destaque do autor. 
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 Como processo, a pesquisa-ação-formação revelou-se uma metodologia 

com múltiplas possibilidades para os participantes experienciarem momentos de 

reflexão, de ação e de formação consigo e com o outro. Compartilho da ideia de 

Josso (2008, p. 19) sobre atividades em grupo. Para a autora, esse tipo de 

trabalho "permite misturar um trabalho de partilha e confrontação com outras 

pessoas. Então não estou fechada e voltada somente para mim excluindo a 

dimensão política".  Essas atividades contribuem para a formação dos 

participantes "no plano das aprendizagens reflexivas e interpretativas e toma 

lugar, no seu percurso de vida, como um momento de questionamento retroativo 

e prospectivo sobre seu projeto de vida e suas demandas de formação atual” 

(JOSSO, 2010, p. 71). Nesse sentido, o processo metodológico da pesquisa-

ação-formação (PINEAU, 2005) favorece o imaginário criador, a afetividade, a 

escuta, a complexidade humana, o tempo da maturação e o instante da 

descoberta. 

 Assim, construímos um espaço de reflexão acerca dos sentimentos e 

percepções, oportunizando a reconstrução de si e o repensar do ser /estar 

docente. Houve, nesse espaço, abertura para a criação, escuta, afetividade, maior 

sensibilidade para compreender o fenômeno investigado.  

 O meu papel enquanto pesquisadora não foi apenas o de constatar o 

ocorrido, mas também de intervir como sujeito de ocorrências. Significa dizer que 

ser sujeito de ocorrências no contexto desta pesquisa implica conceber a 

pesquisa-ação-formação como processo de produção de conhecimentos sobre 

problemas vividos pelo sujeito em sua experiência de formação e situação 

docente. 

 Como observadora participante, observei, nas atividades em grupo, os 

diferentes movimentos das professoras-formadoras com suas alunas-formandas. 

Sobre a observação, Minayo (1994, p. 61) destaca que “as capacidades de 

empatia e observação por parte do observador e de aceitação dele por parte do 

grupo são fatores decisivos nesse procedimento metodológico, e não são 

alcançados através de simples receitas”. 

 Esses movimentos dizem respeito às formas de acompanhamento da 

escrita do memorial de formação. As professoras-formadoras desenvolvem uma 
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escuta sensível às histórias contadas, refletidas, partilhadas com suas alunas, ao 

tempo em que exploram os (re)direcionamentos das angústias geradas pelo ato 

da escrita. Já nas atividades realizadas apenas com as professoras-formadoras, 

foi possível perceber tanto nas discussões no grupo reflexivo como por meio de 

suas narrativas autobiográficas, as reflexões, questionamentos e inquietações 

sobre o ser/estar docente, e, mais particularmente, na atividade de 

acompanhamento da escrita do memorial de formação pelas alunas-formandas. 

 A partir dos referenciais aqui apresentados, anuncio que minha 

perspectiva de formação considera a reflexividade crítica (NÓVOA, 1991). Nesse 

sentido, a compreensão sobre o acompanhamento remete a uma prática de 

partilha, de coinvestimento com o outro e, a partir dessa prática, os sujeitos 

participantes se formam pela reflexividade de sua história (autoformação), pela 

história compartilhada com o outro (heteroformação) e com o meio (ecoformação).   

 O trabalho de reflexão, retorno sobre si, só é possível com uma leitura 

hermenêutica que "visa marcar as linhas de força e os pontos de convergência 

segundo os quais a narrativa configura o vivido e a reconhecer as estruturas do 

mundo manifestado, no texto" (RICOEUR apud DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 

363). Daí a importância das discussões sobre as narrativas no  grupo reflexivo, já 

que, diferentemente do autor do texto, os demais participantes têm o 

distanciamento da história, pois "É esse espaço de objetivação crítica e de 

compreensão que a proposta de formação dá acesso e que o grupo de formação 

realiza coletivamente" (DELORY-MOMBERGER, ibid, id).  

  

 

2.3 Procedimentos da pesquisa 

 

 As participantes são professoras, mulheres que, no dizer de Nóvoa 

(2003), “foram remetidos ao silêncio e ao recato da sala de aula. O ofício 

exercia-se num espaço íntimo e resguardado, sem a presença das famílias ou a 

partilha dos colegas.”  

 Embora a citação se refira ao passado, ela é a expressão viva das 

professoras-formadoras que acompanham os memoriais, envolvidas nessa  
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proposta de investigação. Exercem o ofício docente de forma isolada, sem 

nenhuma partilha, com pouca vivência solidária, como nos apontam vários 

pesquisadores que têm insistido na postura ética e estética de viver e produzir 

conhecimento (PINEAU, 2005, 2006, FREIRE, 2001; JOSSO, 2004, 2012).   

 O contato com as participantes da pesquisa ocorreu durante o ano de 

2011. Os encontros aconteciam de acordo com a disponibilidade do grupo e na 

medida do possível, buscávamos conciliar o exíguo horário de que dispunham. 

 Os procedimentos metodológicos constituíram-se de dois grupos 

reflexivos.  O grupo configura-se, neste trabalho, como um espaço para os 

sujeitos se ajudarem, se aproximarem, se aprimorarem e se apoiarem numa 

dinâmica complexa de interações que, para materializar-se, precisa de confiança 

no jogo de relações estabelecidas pelo compromisso que se manifesta entre os 

professores. O conjunto de instrumentos utilizados para compor os dados foram: 

os registros transcritos dos encontros nos grupos reflexivos; os ensaios 

autobiográficos escritos pelas professoras-formadoras após os encontros nos 

grupos e os registros nos diários autobiográficos das professoras, estes fazem 

parte da prática de acompanhamento das alunas-formandas.  

 

2.3.1 Grupo Reflexivo: a relação dialógica como pressuposto formativo  
 
 

Eu não posso passar sem o outro, não posso me 
tornar eu mesmo sem o outro; eu devo encontrar 
a mim mesmo no outro, encontrar o outro em 
mim [...]. 

Mikhail Bakhtin, 2010.  

 

 
 Tomar o grupo reflexivo como espaço de formação e metodologia de 

pesquisa é acreditar que o sujeito é um ser socialmente dialógico. O seu ser/dizer 

estão entrelaçados "eu" e/ou "outro", pois somos seres sócio-históricos 

constituídos singular e coletivamente.   

 Estamos, como afirma Bakhtin (2010), inevitavelmente, interagindo com o 

outro, constituindo esse outro e sendo por ele constituídos. E, nessa interação, 

nesse diálogo constante de mim com o outro, 'encontro o outro' e 'o outro em 

mim'. Este é o cerne da existência humana.  
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  É nessa compreensão do "eu" com "outro" que o grupo reflexivo se torna 

um importante espaço para compreender a dinâmica do acompanhamento do 

memorial. O grupo reflexivo (GR), segundo Passeggi (2008, p. 44), é “grupo de 

pessoas que reconhecem o seu engajamento num projeto comum de pesquisa-

formação através da prática de narrativas autobiográficas” para compreender a si 

mesmo pela mediação com o outro. Essa proposta de trabalho parte da ideia de 

que a reflexão em grupo permite experiências de ordem afetiva, cognitiva, 

sociocultural, que vão além daquelas de caráter teórico e metodológico, 

geralmente discutidas nas disciplinas (PASSEGGI, ibid).  

 Para a referida autora (2011, p. 150), este tipo de grupo surge da 

demarcação entre o grupo focal e o grupo de discussão. Ela aponta três 

características: primeiro o situa como uma prática de formação haja vista, "O que 

nele se fala, ou se cala, não visa ao interesse do pesquisador, mas, 

primordialmente, ao da pessoa em formação e, posteriormente, do grupo que 

aprende com a história do outro".  

 A segunda característica diz respeito às participantes do grupo. Estas 

apresentam traços comuns que possibilitam o reconhecimento enquanto grupo, 

seu pertencimento social - professoras formadoras e em formação - ao "partilhar 

com o outro a experiência vivida para compreender a si mesmo e ao outro como 

sujeitos históricos" (ibdem) e, por fim, a última característica, diz respeito à 

continuidade do relacionamento no grupo. Para a autora (ibid), o grupo  por 

constituir-se em "um contexto institucional e ser acompanhado por um formador 

que zela pelos princípios éticos e deontológicos das práticas de reflexão 

autobiográfica", o relacionamento entre os participantes pode ir além do tempo de 

formação no espaço institucional.  

Considero que essas foram características importantes para o nosso 

grupo. Nele, houve abertura para falar e ouvir, criando momentos de 

ressignificação de atitudes, valores e reconstrução de representações e, assim, 

abriu-se um novo olhar sobre as vivências e a elaboração de dificuldades de cada 

um do grupo, sustentadas por uma rede de interações.  

 Há, dessa forma, o compromisso de cada uma e do grupo com todas na 

busca de compreender o processo de (trans)formação à medida em que 
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ressignifica sua experiência. Nesse sentido, adotei o modelo de coinvestimento 

dialógico entre a pessoa que narra e o grupo, entre eles e quem os acompanha 

(PASSEGGI, 2008).  

 Assim, desenvolvemos atividades com textos de diversos autores, tanto 

daqueles referendados no âmbito educacional, quanto dos textos de autoria das 

participantes dessa investigação. Considero texto como “ato de fala impresso que 

constitui igualmente um elemento de comunicação verbal. Ele é objeto de 

discussões ativas sob a forma de diálogo e, além disso, é feito para ser 

apreendido de maneira ativa” (BAKHTIN, 1997, p. 123). 

 Dado objetivo da pesquisa de compreender a dinâmica do 

acompanhamento das professoras-formadoras na escrita do memorial de 

formação de suas alunas-formandas, constituir dois grupos reflexivos (GR)33, um 

formado com todas as participantes e outro com as professoras-formadoras.  

 Nesse momento, passo a descrever cada encontro com os grupos 

reflexivos. Para tanto, tomo como referência as descrições e reflexões realizadas 

em meu diário.   

 

 
I - Grupo Reflexivo de Mediação Biográfica (GRMB) -  singular-plural nas histórias 

   das participantes  

 
 O grupo foi um espaço de escuta, respeito e compartilhamento de 

experiências. Nele, o contar e o ouvir as experiências de formação de cada uma 

foi um movimento de mão dupla entre as participantes. 

 Este grupo reflexivo, formado pelas professoras-formadoras, alunas-

formandas e pela pesquisadora, teve, como objetivo, identificar, no 

acompanhamento do processo de construção do memorial mediado pelas 

professoras, as inquietações, dificuldades, anseios das alunas e o 

posicionamento das professoras diante dessas situações. Visei observar o 

discurso em prática, o "fazer" das professoras-formadoras. 

                                                             
33

 Os grupos reflexivos serão identificados: GRMB - grupo reflexivo de mediação biográfica, 

composto pelas professoras-formadoras, alunas-formandas e a professora-pesquisadora, GRFF - 
grupo reflexivo de formação de formadores, composto pelas professoras-formadoras e professora-
pesquisadora.   
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  A proposta do trabalho apontou para o desenvolvimento de atividades 

cujo objetivo foi promover discussões acerca da escrita do memorial na busca de 

capturar os discursos em prática. As atividades propostas tomavam as narrativas 

das alunas-formandas e das professoras, bem como as narrativas autobiográficas 

de outros autores para mediar as discussões sobre o acompanhamento e a 

escrita do memorial.   

 O quadro abaixo apresenta uma sistematização das atividades 

vivenciadas no Grupo Reflexivo de Mediação Biográfica.  

 

Quadro 1: Síntese das atividades realizadas no Grupo Reflexivo de Mediação Biográfica 

 

OBJETIVOS 

 

DESCRIÇÃO 

I – Compor o grupo de 
colaboradores da pesquisa; 
 
2 - Preencher ficha de 
identificação;  
 
 
 
3 - Ler, discutir e refletir  acerca 
dos processos  formativos do 
sujeito: memória das 
experiências pessoais, 
familiares e contextuais.   
 
4- Entregar o Termo 
Consentimento Livre Assistido. 

Composição do grupo de pesquisa;  
 
 
Preenchimento da ficha de identificação sobre os dados 
pessoais, a formação e a experiência profissional. O 
preenchimento desta ficha não suscitou questionamentos, 
sendo entregue a pesquisadora ao final do encontro;  
 
Trabalho com o livro literatura infantil Guilherme Augusto 
Araújo Fernandes, de  Mem Fox, como elemento motivador 
da escrita do memorial;  
 
 
 
Entrega do Termo Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 
- às participantes para leitura e assinatura.  
(05/03/2011 – 57m34s)  

5- Discutir sobre a escrita dos 
memoriais e identificar os 
posicionamentos das 
participantes durante as 
discussões; 
  
6 - Esclarecer as possíveis 
dúvidas sobre Termo 
Consentimento Livre e 
Esclarecido e recebê-lo 
assinado.  

Leitura e discussão das narrativas das alunas Maria Betânia 
e Daniela do capítulo sobre a formação e a experiência 
profissional no PROGRAPE;  
 
 
 
Esclarecimento de dúvidas do Termo Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) e seu recebimento.  
(19/03/111h12min);  
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7- Prosseguir a discussão 
sobre a escrita dos memoriais 
e identificar os 
posicionamentos das 
participantes durante as 
discussões.   

Leitura e discussão das narrativas das alunas Bianca e 
Maria sobre a formação no  PROGRAPE e a experiência 
profissional (02/04/2011 - 1h12m). 

8 – Leitura e discussão do texto 
buscando identificar  as 
experiências formadoras nos 
espaços-tempos sociais.   

Leitura e discussão do texto “Ser negra, ser mulher, ser 
nordestina. Afinal como me fiz professora?, de Maria Zita 
Ferreira (04/06/2011 - 1h41min)  

9 - Construir e apresentar um 
painel representando  
o percurso de escrita e do 
acompanhamento  
do memorial de formação.  

Confecção e apresentação de um painel formado com 
expressões, imagens, desenhos que representem o 
percurso do acompanhamento e da escrita do memorial de 
formação vivenciado pelo grupo. (10/10/2011 – 2h10min).  
 

Fonte: Encontros videogravados da pesquisadora com as participantes da pesquisa 

  

 O primeiro encontro foi marcado através de um telefonema para as 

professoras-formadoras que entraram em contato com as alunas do PROGRAPE. 

Este encontro aconteceu em um dia de sábado na própria faculdade.  

 Lembro-me que saí bem cedo para pegar o ônibus da faculdade. O vento 

frio da manhã com o alvorecer dos primeiros raios do sol dava a gostosa 

sensação de tranquilidade, de vida. O caminho era longo até a região da mata 

norte do Estado. No ônibus, os cumprimentos silenciosos aos colegas de trabalho 

já sinalizavam uma certa inquietação....Ansiedade. Fiquei um bom tempo com o 

rosto na janela...Olhos fechados, sentindo essa brisa e escutando um som muito 

distante: ora com algumas palavras jogadas ao vento pelos transeuntes, ora pelos 

colegas no ônibus. 

 Depois de um tempo, estávamos na estrada. Observei o pouco 

movimento. Da janela, via apontar as primeiras paisagens dos campos, o gado, a 

cana de açúcar e o asfalto. Pessoas na estrada com barracas vendendo frutas. 

Um aroma chegava. Inicialmente, não conseguia identificá-lo, ia ficando mais 

forte, mais presente em minhas lembranças de infância: mel de cana, rapadura. 

As folhas da cana dançavam ao ritmo do vento...O aroma foi se distanciando... 

Aquele sabor doce ficou só na lembrança. Em pouco tempo, diria segundos, me 

despertava com outros sons: buzinas impacientes, os carros, os ônibus faziam 

coro com os transeuntes disputando as ruas estreitas da cidade de Nazaré da 

Mata.  
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 O coração começou a palpitar e um pensamento me tomava: “quantas 

professoras irão ao encontro?” e, “se não comparecer nenhuma?” O que fazer?  

 O ônibus entrou nas ruas estreitas da cidade. As pequenas casas vão 

fazendo parte do cenário e logo vejo o portão da faculdade. A rua, como sempre 

movimentada, alunos chegando, o comércio instalado, os funcionários 

cumprimentando com um aceno de cabeça desejando um bom dia, a vendedora 

de lanches à porta da faculdade... Tudo normal, mas onde estavam as 

professoras-formadoras e suas alunas?  

 Segui em direção à sala de professores para pegar o material e organizar 

o ambiente que foi reservado para o encontro: uma sala de aula em um bloco 

distante. Lembro-me da dificuldade de encontrar espaço aos sábados, como 

também recurso didático (data show) devido aos cursos de especialização, 

graduação (PARFOR) e o pré-vestibular para os alunos do Colégio de Aplicação 

da faculdade.   

 A sala que me foi disponibilizada ficava em um bloco próximo ao pátio, 

dessa forma, muito barulhenta. Na porta da sala, vi o movimento de alunos, uns 

para a aula, e outros sentados nos bancos para conversar ou mesmo estudar. 

Entrei e aguardei a chegada das professoras, uma espera que parecia não ter fim.  

Olhava a sala, tão extensa, o quadro branco, as bancas desarrumadas, as 

paredes sem nenhum material, lisas, sem vida. Dava uma sensação de 

abandono, de solidão. Senti falta das vozes e inquietações de meus alunos, da 

agitação da noite pelo horário de saída por conta dos ônibus, das perguntas 

constantes sobre o estágio, sobre a escrita dos relatórios.  

  Fui despertada de meus pensamentos quando percebi o movimento 

próximo da sala. Corri em direção à porta e vi um grupo de mulheres chegando, 

duas me eram familiares, as professoras-formadoras - Miriam e Áurea-, e as 

demais iria passar a conhecer.  

 Um misto de alívio e satisfação foi substituindo a ansiedade e inquietação: 

estavam a minha frente duas professoras formadoras e oito alunas. Dei as boas 

vindas e entramos na sala (Diário). 

 No primeiro encontro, intencionava a composição do grupo de 

participantes;  ler, discutir e refletir acerca dos processos formativos do sujeito: 



110 

 

memória das experiências pessoais, familiares e contextuais; preencher a ficha de 

identificação e entregar o Termo Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).   

 Dada a dificuldade em encontrar espaço na faculdade, aos sábados, foi 

reservada a sala do bloco D. Este espaço não proporcionou um ambiente 

confortável devido ao barulho dos alunos que não estavam em sala de aula e 

muitas vezes, tive que fechar a porta para dar continuidade ao trabalho. Afora 

essa situação, o trabalho ocorreu de modo satisfatório: iniciamos uma conversa, 

apresentando o objetivo da pesquisa, materiais que seriam utilizados para compor 

os dados e sobre o Termo de Compromisso.  

 Solicitei que respondessem a ficha de identificação34 com perguntas sobre 

a formação e a experiência profissional. Procurei deixar o grupo mais à vontade, 

permitindo indagações sobre a pesquisa e sobre a pesquisadora, o que 

estabeleceu uma relação mais próxima e permitiu que as alunas/professoras 

colocassem seus anseios sobre a escrita do memorial, seja pelo relembrar, seja 

pela própria dificuldade em escrever, o que abriu espaço para apresentar, como 

recurso à motivação desse diálogo inicial, a exposição em slide do livro de 

literatura infantil, Guilherme Augusto Araújo Fernandes35, de  Mem Fox.   

 O livro retrata as memórias compartilhadas pelo menino Guilherme 

Augusto e uma idosa, de nome Antônia, que morava em um abrigo próximo a sua 

casa. A curiosidade  em saber o que significa perder a memória levou-o a buscar 

respostas, consultando as pessoas que conhecia. Ouviu várias concepções: que a 

memória seria algo quente, triste, frio, que fizeram aflorar sua fértil imaginação. 

Então, Guilherme Augusto procurou em sua casa vários objetos que pudessem 

ajudar a senhora Antônia a recuperar sua memória.  

 Essa atitude do menino remete ao que Bosi (2004, p. 53) afirma sobre a 

memória: “A memória é, sim, um trabalho sobre o tempo, mas sobre o tempo 

vivido, contado pela cultura e pelo indivíduo”. Esta dinâmica desencadeada pela 

leitura do livro possibilitou às alunas-formandas relembrar fatos significativos em 

sua história de vida e de formação profissional, como também apontar a 

                                                             
34

 A ficha de identificação encontra-se em anexo
.  

35
 FOX, Mem. Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Trad. Gilda Aquino. São Paulo: Brinque-

Book, 1995. 
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dificuldade em iniciar a escrita de um texto acadêmico. Sobre a escrita, Rejane 

revela que "eu achei difícil iniciar a escrita do memorial" (GRMB,05/03/2011).  

 Neste encontro, foi perceptível a reflexão das alunas-formandas sobre a 

memória e a formação com a leitura do livro que nos colocou em um processo 

formador e partilhado, e, nesse partilhamento com o grupo, expor sem receios foi 

instaurando um espaço-tempo de maior liberdade. 

 Ao final desse encontro, recebi as fichas de identificação preenchidas 

pelas alunas e entreguei o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

para ser lido e assinado. Em seguida, combinamos a data do próximo encontro. 

As alunas Daniela e Maria Betânia solicitaram para o próximo encontro a leitura e 

discussão de suas narrativas. Não foi manifestada nenhuma objeção quanto à 

sugestão das alunas (05/03/2011).  

 O segundo encontro foi videogravado devido à dificuldade do áudio na 

identificação das participantes no encontro anterior. Os meus objetivos foram 

discutir sobre a escrita dos memoriais e identificar os posicionamentos das 

participantes durante as discussões e esclarecer as possíveis dúvidas sobre 

Termo Consentimento Livre e Esclarecido e recebê-lo assinado. 

 A atividade realizada, neste encontro, foi a leitura do capítulo sobre a 

formação profissional no curso escrito por Daniela, intitulado "Reconstruindo o 

fazer pedagógico no PROGRAPE" e por Maria Betânia, com "Os desafios do 

professor no contexto atual". Estes capítulos tratam da formação profissional no 

Curso de Pedagogia.  

   Houve, durante a leitura, abertura para colocações, indagações, 

sugestões. Nesse processo de interação, as professoras-formadoras deram 

indicações para essa escrita, apontando pontos essenciais do capítulo escrito 

pelas alunas e, por sua vez, as demais alunas ficaram à vontade para indagar, 

questionar; falar de suas dificuldades, como foi o caso de Bianca, ao expressar 

sua angústia em não conseguir escrever sobre sua formação profissional, 

relacionando com sua prática de intérprete de LIBRAS. 

 Importante destacar que esse espaço para falar e ouvir abriu 

possibilidades para retomar o texto e configurar os fatos contados que as tocaram 

e, assim, revisitar suas narrativas, como expresso por Eliane,  
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Eu me senti na história dela (se refere ao texto de Maria Betânia). 
Parecia que a gente estava fazendo parte, principalmente quando 
ela falou do método tradicional e do construtivismo, lembrei 
quando era aluna e também quando a gente trabalha na sala 
(ELIANE, GRMB, 19/03/2011). 

 

 Após a leitura, algumas alunas decidiram não entregar o texto produzido 

às professoras-formadoras, uma vez que as leituras realizadas fizeram emergir 

acontecimentos ocorridos em vários momentos de suas vivencias que não foram 

registradas em seus textos do memorial e, por isso, iriam retomar a escrita do 

capítulo e o entregaria em outro momento (19/03/11).  

 A leitura e a discussão do texto das alunas foram incentivos para as 

demais terem abertura para expor suas narrativas, como foi o caso de Bianca e 

Maria, alunas acompanhadas por Miriam. No encontro anterior, houve a 

concordância de todas e, assim, no próximo encontro discutiríamos as narrativas 

das alunas.  

 No terceiro encontro, tive como objetivo prosseguir a discussão sobre a 

escrita dos memoriais e identificar os posicionamentos das participantes durante 

as discussões.  As duas alunas-formandas leram suas narrativas sobre a  

formação no PROGRAPE, Bianca intitulou seu capítulo com "Em busca de uma 

identidade" e Maria,  "Formação continuada: porto seguro para o trabalho do 

professor".  

 Embora todas as alunas-formandas tenham iniciado a escrita do memorial 

com o capítulo que trata da formação no Curso Especial de Pedagogia 

(PROGRAPE), relacionando-a com a prática de sala de aula, Bianca iniciou sua 

escrita pelo que lhe dava mais segurança para escrever - LIBRAS. Como 

tradutora experiente, ela toma como temática LIBRAS, relacionando a sua história 

de formação nessa área. Nesse encontro, a professora/formadora Miriam dá 

indicativos à aluna, instigando-a com propostas que poderiam compor sua 

narrativa no memorial: "tem que pensar na aprendizagem do curso [...] os 

conhecimentos que você traz antes do curso e a aprendizagem adquirida na 

graduação" (02/04/2011). 
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 Assim, essas leituras das narrativas nesses encontros (segundo e 

terceiro), leitura emplazada, segundo Larrosa (colocada em público), têm a chave 

magna para a experiência de leitura, uma vez que essas narrativas foram lidas 

"em público" tal como a lição que "é um ato de ler em público, que exige um certo 

ver-se cara a cara. Uma presença pública do corpo, um oferecimento público do 

corpo, às vezes falando e às vezes em silêncio, mas sempre em relação a algo 

comum, a algo para o qual todos os olhos e todos os ouvidos tendem, atendem 

(LARROSA, 2003, p. 143) (02/04/2011). 

 Após esse encontro, tentamos nos reunir em vários momentos, mas o 

excesso de chuva levaram caos aos municípios da região da mata norte, 

impossibilitando os encontros durante o inverno. Não tive outro jeito a não ser 

esperar as águas se acalmarem e a vida nos lugares voltar ao “normal”, dentro do 

que lhes era possível. 

 Assim, entre abril e maio, foi impossível marcarmos outro encontro. Fiz 

várias tentativas por telefone com as professoras-formadoras que, por sua vez, 

procuravam articulação com as suas alunas.   

 Após um período maior de tentativas para a retomada dos nossos 

encontros, finalmente nos foi possível um quarto encontro, que aconteceu na sala 

de reuniões do curso de Pedagogia, da faculdade.  Vale salientar que é uma sala 

pequena, com ar condicionado que não funcionava bem e próxima ao pátio e as 

secretarias da faculdade, daí entender que ficávamos entre fechar a porta para 

conseguir ter um áudio melhor para transcrição ou deixá-la aberta por conta do 

calor. Bom, intercalamos as duas condições. Após os cumprimentos habituais, as 

conversas giraram em torno do cotidiano das professoras-formandas, do ir e vir à 

escola, dos afazeres domésticos muitas vezes interrompidos pela vontade de 

registrar suas lembranças em seu caderno, pois o uso do computador era mais 

restrito.   

  Iniciamos a leitura do texto “Ser negra, ser mulher, ser nordestina. Afinal 

como me fiz professora?, de Maria Zita Ferreira36, como elemento motivador para 

discussão. Esse texto é uma narrativa autobiográfica que retrata a história de vida 

                                                             
36

 FERREIRA, Maria Zita.Ser negra, ser mulher, ser nordestina. Afinal como me fiz professora?In. 

VASCONCELOS, Geni Amélia Nader.(org.). Como me fiz professora. Rio de Janeiro: DP&A, 2000 
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e formação de uma professora diante das dificuldades enfrentadas para conquista 

de sua formação profissional. Sua história dá indícios de sua escolha profissional 

na infância. Os objetivos desse encontro foram leitura e discussão do texto, 

buscando identificar  as experiências formadoras nos espaços-tempos sociais.  

Era perceptível a identificação das alunas-formandas com a autora do texto, o que 

abriu espaço para muitas questões sobre a escrita do memorial, bem como 

motivações para escrevê-lo.  

 Essa percepção é identificada pela professora-formadora Áurea em seu 

diário, ao escrever que as alunas fizeram "relação com suas histórias de vida pelo 

fato de serem mulheres aguerridas, professoras, nordestinas que sonham apenas 

com melhores condições de vida. Acredito que todas elas se viram no papel  da 

autora narradora" (ÁUREA, Diário) (04/06/2011). 

 Nos meses de agosto e setembro, as alunas-formandas estavam na 

finalização do memorial, nos últimos ajustes com referências, agradecimentos, 

pois o prazo para entrega foi para outubro. As atividades acumuladas no final do 

curso para o seu fechamento, bem como a reorganização estrutural do memorial, 

impossibilitaram encontros nesse período. As alunas-formandas haviam enviado o 

memorial manuscrito para a digitalização, pois, em sua grande maioria, essas 

alunas não utilizam, sistematicamente, o recurso do computador como 

instrumento para escrita. Assim, fica a cargo de terceiros a finalização do texto. 

 Marquei o novo encontro por telefone com as professoras-formadoras. 

Estas decidiram com suas alunas-formandas a data mais apropriada.  

 Nesse momento, a faculdade estava em fase de mudança para o novo 

prédio construído pelo governo do Estado. A sua acomodação estava 

acontecendo aos poucos. O campus da faculdade precisava se adequar ao 

ambiente, bem como o ambiente a ela. Havia muito que organizar: os ônibus, por 

exemplo, não  tinham condições de ir até o campus devido à precariedade do 

lugar, ainda sem asfalto. Estávamos em um espaço tipicamente rural, mais 

afastado do centro da cidade de Nazaré da Mata.   

 As aulas nos cursos regulares da faculdade estavam acontecendo nesse 

novo prédio, mas as aulas do PROGRAPE e do Ensino à Distância continuaram 

no antigo prédio.  Marcamos o encontro à noite, a pedido das alunas-formandas. 
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Assim, ao chegar à faculdade, agora campus da Mata Norte, fui organizar o 

material do encontro, em seguida, fui encontrar-me com o grupo no antigo prédio.   

 O trajeto do campus da faculdade até o seu antigo prédio, no centro de 

Nazaré da Mata, foi extenso. A rua de acesso ao campus da faculdade ainda era 

de chão batido, as casas estavam à meia luz, algumas senhoras à porta 

conversando, chamando as crianças para o jantar e estas não queriam largar as 

brincadeiras de pula corda, de pega-pega, era um burburinho: mistura entre as 

reclamações dos adultos e as risadas das crianças. Um caminho com muitos "boa 

noite", seja no falar, seja no gesto com a cabeça.  

 Durante a caminhada, após alcançar a estrada de acesso ao antigo 

prédio, observava as ruas quase desertas, eram 18hs. Hora da Ave Maria, do 

jantar com a família e da chamada para a missa. Andando pelas calçadas das 

casas, percebia pelas portas coloridas de madeira, entreabertas, as senhoras 

sentadas em suas cadeiras ou à mesa escutando o som do rádio que entoava 

uma Ave Maria que se espalhava com o vento pela cidade.  

 A igreja tocava os sinos. Nesse momento, parei diante dela e, 

silenciosamente, encontrei-me naquelas notas musicais tão presentes em minha 

memória. Lembrei da minha infância quando saía correndo do pátio da escola e 

entrava pela enorme porta verde que dava acesso à igreja e, assim, assistir à 

missa era o momento de magia e de grande prazer com o Frei Patrício. Mal 

entendia as palavras que ele falava, mas as achava mágicas porque sempre 

retornava para casa certa de que conversei com Deus. Esse momento foram 

segundos de boas lembranças, quebrados com os arrastados das sandálias que 

se moviam na escada da igreja, praticamente não saíam do chão, eram três 

idosas que, com a cabeça coberta por lenços de renda, finos e delicados, 

entravam na igreja de braços dados, uma apoiando-se na outra.  

 Comecei a observar os arredores da igreja. Estava em frente à praça que 

parecia fazer coro com toda aquela ambientação. Ninguém estava ali, o som dos 

sinos embalavam as tulipas que se moviam quase que no dançar com o vento. 

Continuei a caminhada com a certeza de que a faculdade dava um outro ritmo a 

cidade; neste horário, estariam os alunos apressados para pegar seus ônibus, 

outros saindo para lanchonete que estaria com seus funcionários correndo de um 
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lado para o outro atendendo seus clientes que, apressados, corriam para retonar 

às aulas na faculdade. Esta cena que se descortinava ante meus olhos não fazia 

mais parte desse cenário.  

 O prédio da faculdade estava praticamente desocupado, funcionando 

além do setor financeiro, duas salas: uma sala de educação a distancia com um 

professor e uma aluna trabalhando no computador e a outra com a turma do 

PROGRAPE.  

 Organizei um espaço que ficava próximo à sala de aula das alunas do 

PROGRAPE, era uma sala bem ventilada. Neste último encontro, levei como 

proposta a construção de um painel.  

 A ideia era formar três grupos, sendo dois grupos compostos pelas 

alunas-formandas e um com as professoras-formadoras. Participaram desta 

atividade as duas professoras-formadoras e cinco alunas-formandas. Meu 

objetivo foi a que cada grupo representasse, graficamente, como foi escrever e 

acompanhar o memorial de formação. Como foi a trajetória desse trabalho 

durante o desenvolvimento da escrita? Quais as dificuldades e facilidades 

encontradas durante esse processo? No registro, foram utilizados papel madeira, 

hidrocor, papéis coloridos para a elaboração dos painéis. Após a orientação da 

atividade, cada grupo foi em busca de outros espaços para discutir e transpor 

para o papel o percurso da escrita.  

 Nesta atividade, observei que as participantes, além de situarem o 

processo de escrita e o acompanhamento, também realizaram uma retrospectiva 

de nossos encontros: inquietações, medos e esperança foram sentimentos 

demonstrados, configurados em um espaço determinado do papel, em que 

tomaram formas e cores.  Os painéis foram apresentados e analisados em 

capítulo posterior.  

              As professoras-formadoras decidiram confeccionar dois painéis, 

revelando o caminho percorrido de seu acompanhamento para a escrita do 

memorial de formação com suas alunas. Apontaram o equilíbrio e desequilíbrio 

dessa prática docente e utilizaram como títulos "Desafiando os Horizontes" e 

"Pegadas das Trocas de Conhecimento".         
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              Dois painéis foram elaborados por dois grupos formados pelas alunas-

formandas, seguindo a mesma orientação dada as formadoras. Os painéis foram 

intitulados  "Marcas Inovadoras"  e "Trajetórias do Memorial".  As alunas-

formandas representam o processo de elaboração do memorial, revelando os 

momentos em que realizavam a escrita e os momentos em que compartilhavam 

com o grupo reflexivo: professoras-formadoras, alunas-formandas e 

professora/pesquisadora. As dificuldades, angustias, medos, alegria, 

(re)descoberta foram palavras de ordem expostas pelas participantes  

(10/10/2011). 

  Assim, esses encontros proporcionaram elementos importantes para 

compreender a prática do acompanhamento do memorial de formação. Restava, 

agora, compartilhar com as professoras-formadoras as suas 

reflexões/inquietações  sobre essa prática, especificamente o "dizer " sobre essa 

prática.  

 

II Grupo Reflexivo de Formação do formador (GRFF): espaço de formação  

  

 No segundo grupo reflexivo, meu objetivo foi, além de trabalhar a 

formação das professoras-formadoras com material teórico-didático (textos), 

identificar quais as inquietações, as dificuldades e os anseios no 

acompanhamento do memorial, busquei identificar o seu "dizer" sobre sua prática 

docente. 

 O grupo reflexivo de formação de formadores com as professoras formou-

se pela solicitação das professoras-formadoras, como citado acima.  

 

Quadro 2 - Descrição das discussões com as professoras-formadoras no Grupo Reflexivo 
de Formação do Formador (GRFF).  

 

OBJETIVOS 

 

ATIVIDADES  

1 - Suscitar as concepções de 

memorial que permeiam o 

trabalho das professoras e a 

relevância deste para a 

formação de professores.  

Texto Memoriais Auto-bio-gráficos: a arte de tecer uma figura 
pública de si, de  Maria  da Conceição Passeggi (19/03/2011 - 
43min); 
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2 - Subsidiar a prática 
docente e incentivar as 
professoras a revelarem 
"como" realizam/preparam as 
alunas para escreverem o 
memorial. 

Texto: \Metamemória-Memórias: Memórias Rememorandos / 
Narrados/Refletidos em Seminário de Investigação-
Formação, de Maria Helena Menna Barreto Abrahão.  
(04/06/2011 - 01h11min);  

3 - Discutir sobre a avaliação 
do memorial de formação  
identificando como acontece 
essa avaliação 

Material do PROGRAPE (2009), com temática avaliação dos 
memoriais; e, o texto A escrita de memoriais na dinâmica 
enunciativa: os cerceamentos das condições de produção de  
Ana Lúcia Guedes- Pinto e Vera Lúcia Batista (22/09/2011 - 
1h24min.)  

Fonte: Encontros videogravados da pesquisadora com as participantes da pesquisa 
 

 

 O segundo grupo reflexivo (GRFF) foi composto pelas professoras-

formadoras e a pesquisadora. A formação do segundo grupo ocorreu devido às 

solicitações destas para obtenção de material que as subsidiassem em suas 

atividades com o memorial e por sentirem falta de formação contínua. Solicitavam 

espaços em que pudessem compartilhar com seus pares o trabalho de 

acompanhamento da escrita do memorial.   

 Assim como Nóvoa (1992), compreendo que  

 
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 
conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho 
de reflexividade critica sobre as práticas e de (re) construção 
permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 
investir a pessoa e dar um estatuto ao saber experiência. [...] 
(p.38)  

 

Esses fatos mencionados acima, aliados à compreensão de que é 

necessário um espaço para refletir sobre a prática docente, levaram-me, além de 

sugerir textos para leitura às professoras-formadoras, organizar encontros onde 

pudéssemos discutir sobre a abordagem autobiográfica, temáticas que as 

inquietavam, como também a questão da avaliação dos memoriais.  

 Entendo que tais atitudes correspondem, em certa medida, à perspectiva 

e aos encaminhamentos da pesquisa-ação-formação por se tratar de profissionais 

formadoras.  

A partir dos encontros realizados, foram deslumbradas outras 

possibilidades  para a pesquisa, como, por exemplo, pensar a trajetória 
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profissional das professoras-formadoras; se as atividades da pesquisa 

possibilitaram mudanças para o acompanhamento da escrita dos memoriais e 

como refletir acerca da construção da identidade docente a partir deste trabalho.      

Nos três encontros realizados com o Grupo Reflexivo de Formação de 

Formadores (GRFF) em 2011, fiz gravações audiovisuais que, assim como os 

dados do primeiro grupo (GR), também foram transcritos. Em média, esses 

encontros tiveram a duração de quarenta minutos a uma hora e aconteceram de 

acordo com a disponibilidade das formadoras. Marcávamos, geralmente, por 

telefone.  

 O primeiro encontro foi, inicialmente, para levantamento das temáticas 

que as professoras-formadoras gostariam de ler e discutir. Elas apontaram que 

gostariam de ter acesso a textos sobre memoriais de formação que abordassem 

questões teóricas e de avaliação. Percebi que a maior angustia dessas 

formadoras estava centrada na avaliação. Para esse primeiro encontro selecionei, 

a priori, o texto "Memoriais Auto-bio-gráficos: a arte de tecer uma figura pública de 

si"37, de  Maria da Conceição Passeggi (2008) para a leitura e discussão. Meu 

objetivo foi, através do texto, suscitar as concepções de memorial que permeiam 

o trabalho das professoras e a relevância deste para a formação de professores. 

O texto fundamenta teoricamente o gênero Memorial autobiográfico, 

estabelecendo as diferenciações entre o memorial acadêmico e o de formação, 

situando-os como fonte de pesquisa, prática de formação e inserção profissional.  

 Durante a leitura, destacaram a atividade desenvolvida com as alunas, 

intitulada "Colcha de Retalhos", realizada na disciplina de Metodologia do 

Memorial de Formação, ministrada por Miriam, no semestre anterior. Segundo 

Áurea (GRF, 19/09/2011), "a partir desse texto, foi possível avaliar a escrita das 

alunas para a escrita do memorial e orientar os encaminhamentos para a 

narrativa". Este encontro trouxe um momento rico sobre as concepções das 

professoras-formadoras acerca do memorial (19/03/2011).  

 Ao término deste encontro, entreguei, às professoras-formadoras, textos 

que julguei serem importantes. Informalmente, uma das professoras, Áurea, 

                                                             
37 PASSEGGI, Maria da Conceição. Memoriais Auto-bio-gráficos: a arte de tecer uma figura 

pública de si. In: Passeggi, Maria da Conceição; Barbosa, Tatyana (org.). Memórias, memoriais: 
Pesquisa e formação docentes. Natal, RN:EDUFRN; São Paulo: Paulus. 
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manifestou o desejo de, assim como suas alunas, experienciar uma escrita 

autobiográfica. Retornei pensativa sobre esse desejo.  

 O segundo encontro ocorreu como planejado, após o encontro com as 

alunas-formandas, fomos para uma sala no primeiro andar. O objetivo desse 

encontro foi subsidiar a prática docente e incentivar as professoras a revelarem 

"como" realizam/preparam as alunas para escreverem o memorial. Um dos textos 

selecionados foi Metamemória-Memórias: Memórias Rememorandos/Narrados/ 

Refletidos em Seminário de Investigação-Formação, de Maria Helena Menna 

Barreto Abrahão (2008). O texto apresenta uma pesquisa realizada com 

memoriais de formação em que descreve as atividades desenvolvidas no 

Seminário de Investigação-Formação com estudantes do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Pontifica Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (PUCRS).   

 A leitura desse texto aconteceu de forma intercalada com as discussões 

entre as participantes do grupo. Importante salientar que, devido ao texto tratar de 

uma experiência de pesquisa e formação, suscitou momentos de descobertas e 

de lamento pelo fato das professoras-formadoras não terem espaço para discutir 

e refletir sobre suas práticas que, como revelado por Miriam,  

 

Agora eu faço uso das palavras das meninas, esse texto era para 
ter conversado antes, porque até como orientadora a gente tinha 
revisto nossa prática (MIRIAM, GRFF, 04/06/2011)  
 
 

 Retomei a questão da escrita de um texto autobiográfico pelas 

professoras-formadoras, indagando sobre a possibilidade de um ensaio 

autobiográfico. Ambas aceitaram e combinamos que o envio do ensaio seria após 

a entrega dos memoriais das alunas, em novembro (04/06/2011). 

 O terceiro encontro aconteceu à noite na sala de reunião do Curso de 

Pedagogia por solicitação das professoras-formadoras. O objetivo foi discutir 

sobre a avaliação do memorial de formação, identificando como acontece essa 

avaliação. A discussão, neste encontro, foi centrada na avaliação do memorial 

de formação, tema bastante inquietante para as professoras. Para mobilizar essa 

discussão, trabalhamos com o material do PROGRAPE (2009), com temática 
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avaliação dos memoriais e o texto A escrita de memoriais na dinâmica 

enunciativa: os cerceamentos das condições de produção de Ana Lúcia Guedes-

Pinto e Vera Lúcia Batista (2007). Esses materiais suscitaram grandes reflexões. 

À medida que discutíamos, elas posicionavam-se, realizando uma retrospectiva 

onde passado e presente configuraram-se como tempos para repensar a prática 

docente. Miriam diz que "Nós pegamos as nossas anotações do diário para 

avaliar os memoriais. Observar o que colocamos, não olhamos só o produto" 

(GRFF, 22/09/2011). 

 A partir desse encontro, foi possível, segundo as professoras, rever as 

formas de avaliação e os subsídios que poderiam possibilitar um olhar mais 

atento para o processo de escrita do memorial (22/09/2011). 

 Como dito anteriormente, esses encontros foram videogravados. Seus 

registros deixam margem para perceber os detalhes, as discussões do grupo, 

enfim, é possível observar o comportamento e as reações dos envolvidos na 

pesquisa, tornando-a, dessa forma, um instrumento pertinente de investigação 

científica. Segundo Meira (1994), o registro em vídeo de atividades humanas é 

uma ferramenta ímpar para a investigação por ter a finalidade de resgatar a 

densidade de ações comunicativas e gestuais.  

 A escolha por tal recurso justifica-se pelo critério de naturalidade dos 

dados, muito embora haja um posicionamento sobre esse recurso no que se 

refere a possíveis influências no contexto devido à presença de câmeras para 

investigação. De acordo com Meira (1994, p. 62), "a presença de câmeras em 

contextos de pesquisas é tão intrusiva quanto o próprio investigador", 

especificando a vantagem a favor do vídeo que registra, detalhadamente, as 

reações dos sujeitos. Além disso, oferece a possibilidade de reconstrução das 

atividades no grupo com detalhes que, possivelmente, não seria possível analisá-

los sem a filmagem.  

 Assim, após os registros desses encontros com os grupos reflexivos 

(GRMB e GRFF), a etapa seguinte desta pesquisa constituiu o processo de 

digitalização dos dados construídos que será descrito mais adiante.   

 Para registro das observações, utilizei o diário de campo com anotações 

sobre as impressões e os comentários da investigação. Segundo Bogdan e Biklen 
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(1994, p. 150-151), as notas de campo “podem originar em cada estudo um diário 

pessoal que ajuda o investigador a acompanhar o desenvolvimento do projeto”.  

 O diário permitiu-me a recuperação de informações sobre as mudanças 

de percurso e a história da pesquisa. Seu desenvolvimento fez-se com anotações 

de campo, registros de reflexões, percepções e anotações de caráter pessoal 

sobre o desenvolvimento do trabalho. Compreendo diário como um objeto de 

anotação de  

 
um pensamento, um sentimento, uma emoção, a narração de um 
evento, de uma conversa, de uma leitura, etc. Deste ponto de 
vista, o diário possui objetos diversificados nos registros múltiplos. 
Ele é tão diverso por natureza. Mais que todas as outras formas 
de escrito, ele explora a complexidade do ser (HESS, 2006, pág. 
92). 
 

 Além de conservar minhas informações sobre a pesquisa, o diário 

permitiu-me fazer uma reflexão durante a escrita. Como esta não acontecia 

diariamente, visto que a dinâmica para o desenvolvimento da pesquisa e as 

demais atividades cotidianas impossibilitaram-me o registro imediato, foi possível 

acontecer momentos de retrospecção e reflexão sobre as decisões e 

acontecimentos da pesquisa, visto que as anotações ocorreram  em outro 

momento, posterior ao que foi vivenciado.   

 Dessa forma, o diário constituiu-se em um suporte de análise, pois suas 

anotações auxiliaram-me na recuperação da história da pesquisa e de como 

(re)orientei a interpretação dos dados construídos nos grupos observados.  

 O trabalho em grupo abre muitas possibilidades, pois os discursos 

produzidos na dinâmica dos grupos colocam em evidência a dialógica do sujeito 

(BAKTHIN, 2010), em que o significado é construído pelos participantes e 

localizado em situações sócio históricas particulares através de práticas 

discursivas. Para Bakthin (2010), todo enunciado tem duas vozes, a do eu e a do 

outro, e a linguagem supõe um falante e um ouvinte entendedor. Sendo assim, a 

concepção dialógica da linguagem entende a língua como enunciado e, dessa 

forma, os sentidos são construídos no processo de interação em um dado 

contexto sócio histórico-ideológico.  
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Dessa forma, entendo que, no grupo, as atividades das participantes - as 

professoras-formadoras e as alunas-formandas - são localmente situadas e 

relacionam-se com os contextos em que estão inseridas.   

 A partir das atividades desenvolvidas no grupo reflexivo das professoras-

formadoras (GRFF), foi possível perceber a dinâmica do acompanhamento, bem 

como as inquietações próprias de quem atua em uma prática complexa cujo 

objetivo é acompanhar o narrador a transformar o si em texto.   

 A constituição e a importância desse grupo apoiaram-se na visão 

histórico-cultural, na qual há a possibilidade de os sujeitos participantes 

elaborarem conhecimentos sobre objetos (neste caso, a prática docente) em 

“processos necessariamente mediados pelo outro e constituídos pela linguagem, 

pelo funcionamento dialógico” (GÓES, 1997, p. 13). 

 Esses encontros ascenderam para a busca de quem são essas 

formadoras. Como se entrecruzam experiência profissional das professoras-

formadoras e suas práticas de acompanhamento da escrita dos memoriais? Quais 

as inquietações/reflexões das professoras-formadoras sobre o acompanhamento 

do memorial de formação?  

  

 

2.3.2 Narrativas Autobiográficas - a reflexão sobre o acompanhamento do 

professor-formador 

 

 Tomar as narrativas autobiográficas do diário de acompanhamento e do 

ensaio das formadoras como objetos de investigação é acreditar que a narrativa é 

uma forma pela qual os seres humanos experimentam o mundo. Entendo, como 

narrativa, a forma através da qual o sujeito é capaz de significar sua existência 

narrativamente, de forma simbólica, a partir da ordenação dos fatos 

experienciados, pois “[...] as formas simbólicas são processos culturais que 

articulam toda a experiência.” (RICOEUR, 1994, p. 92) 

 A partir dessa compreensão, solicitei das professoras-formadoras as 

anotações realizadas em seus cadernos sobre o andamento da escrita das 

alunas-formandas. A leitura dessas anotações fez-me perceber que havia, 
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naqueles escritos, um material rico para compreender a dinâmica do 

acompanhamento. Ao solicitar o material para compor os instrumentos para 

análise, as professoras pediram-me mais tempo até a conclusão de todo o 

processo de escrita de suas alunas.  

 O trabalho com narrativas possibilita a quem escreve, a desconstrução e 

reconstrução das próprias experiências, pois  

O próprio fato de escrever, de escrever sobre a própria prática, 
leva o professor a aprender por sua narração. Ao narrar sua 
experiência recente não só a constrói linguisticamente como a 
reconstrói como discurso prático e como atividade profissional (a 
descrição se vê continuamente ultrapassada por proposições 
reflexivas sobre os porquês e as estruturas de racionalidade e 
justificação que fundamentam os fatos narrados. Quer dizer, a 
narração se transforma em reflexão) (ZABALZA, 2004, pág. 44).  

 

 Assim, as anotações das professoras, antes notas sobre o andamento da 

escrita, foram transformadas em um diário, pois os escritos traziam marcas 

reflexivas sobre todo o processo, tanto referente ao acompanhamento individual, 

bem como as inquietações e reflexões surgidas nas discussões em grupo: O que 

as professoras-formadoras registraram nesses diários sobre o acompanhamento 

da escrita do memorial de formação?  

 O conhecimento sobre essas participantes da pesquisa foi importante e 

tornou-se possível através do ensaio autobiográfico. Como expresso 

anteriormente, este instrumento surgiu durante as atividades com as professoras-

formadoras (GRFF). A escrita desse gênero textual desenvolveu-se a partir da 

seguinte questão: Como me tornei professora formadora? O termo ensaio é aqui 

entendido como aventurar-se a escrever.  

 Para Larrosa (2004), na escrita do ensaio, o autor coloca-se como um 

elemento subjetivo, mas, nem por isso, “revelador absoluto de um sujeito”, pois 

estamos a cada dia  experienciando e reavaliando nossos conceitos, nossa forma 

de ver e estar no mundo, o que transforma o ensaio em um ponto no qual “a 

subjetividade ensaia a si mesma” (LARROSA, 2004, p. 37). Nesse gênero, 

segundo o autor, procura-se entender que aquele que escreve, escreve dentro de 

suas experiências próprias, ou seja, suas verdades experienciais. 
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[...] no ensaio, o importante não é a posição do sujeito ou a o-
posição ao sujeito, mas a exposição do sujeito; uma exposição 
que é um experimento de si no sentido ativo de quem faz a 
experiência ou no sentido passional de quem padece uma 
experiência. O sujeito do ensaio é uma primeira pessoa que se 
ensaia [...] experimentador e experimental (LARROSA, ibid, p. 38) 

  

É nessa perspectiva de dar-se a ver que essa escrita possibilitou as 

professoras-formadoras ensaiar sobre si, falando e experienciando-se enquanto 

atoras/autoras de sua formação. Faço minhas as palavras de André et al (2010), 

ao afirmar que "Ainda se sabe muito pouco sobre aquele que conduz a formação 

inicial de professores, isto é, o professor formador", surgindo questionamentos 

acerca desses profissionais que atuam nos cursos de licenciatura (p. 124-125). 

 

 

2.4 Metodologia de Análise: da transcrição aos eixos de análise  

  

 O material construído para análise a partir dos oito encontros com os 

grupos reflexivos, dois diários do acompanhamento e dois ensaios autobiográficos 

das professoras-formadoras, deixou-me inquieta por sua extensão e densidade.  

Como organizá-los? 

 Assim, primeiramente, apresento a perspectiva de análise do grupo 

reflexivo com todas as participantes, descrevendo as fases da transcrição dos 

dados orais construídos nos dois grupos reflexivos (GRMB - GRFF); em seguida, 

descrevo o modo de trabalho com as narrativas autobiográficas produzidas pelas 

professoras-formadoras e, por fim, indico os eixos que emergiram dos dados para 

compreender a prática do acompanhamento do memorial de formação. 

 

 

 

2.4.1 Os grupos reflexivos - da narrativa oral para a escrita  

 

 Seria necessário realizar a transcrição das discussões ocorridas nos 

grupos e pensar como fazê-la. Compreendo que a transcrição é um momento 
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particular do pesquisador com os dados e que esta apresenta uma dimensão 

teórica com empreendimento interpretativo e não somente seletivo, isto é, não é 

uma mera transformação do oral para o escrito.  

 Exaustivamente escutava aquelas vozes e relembrava os momentos 

vivenciados na investigação. E, nesse rememorar, partilhei esses mesmos 

sentimentos, agora não mais diante das vozes, mas afastada delas, em um 

trabalho aparentemente isolado, com meu eu. Nesse momento, não estava só, o 

outro estava presente, dialogando comigo, sentindo e refletindo: como transformar 

esses diálogos em textos escritos? Como configurar os sentimentos? Haverá 

palavras que permitam entender o grau de intensidade desses momentos de 

discussões no grupo? Que palavras escolher? Que tom dar?  

 Quantas tentativas busquei... Uma fase difícil e questionadora, me 

perguntava a todo tempo: o que esses diálogos tinham a me dizer?  

 Diante de tantas inquietações e questionamentos do como fazer, comecei 

a transcrever um a um, primeiro as transcrições dos encontros com o GRMB 

composto por todas as participantes, depois dos encontros com o GRFF com as 

professoras-formadoras.  

 Quando se faz transcrição de atividades realizadas em grupo, o difícil é 

detectar quem fala o quê? Quando? E por quê? As falas sobrepostas foram 

constantes. Compreendo que não existe uma maneira de se realizar uma 

transcrição, mas várias possibilidades de transformar as narrativas orais em 

narrativas escritas. 

 Assim, diante de tantas possibilidades, fiz a minha escolha, transcrevi 

considerando a sequencialidade das falas, o contexto situacional em que 

ocorreram, os sentidos dados às situações. Busquei apurar, de forma mais 

fidedigna possível, os movimentos das participantes durante a interação no grupo.  

Nesse momento, o vídeo me auxiliou na identificação das participantes. Fiquei 

nas idas e vindas: escutar/ver/escrever pois  “a transcrição, por mais cansativa 

que seja, é útil para se ter uma boa apreensão do material, e por mais monótono 

que o processo de transcrição possa ser, ele propicia um fluxo de ideias para 

interpretar o texto” (JOVCHELOVITCH; BAUER 2002, p. 106).  
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 Por não se tratar de uma operação mecânica, a transcrição foi uma 

verdadeira reconstituição perceptiva das condições de produção, pois não se 

realizou durante a situação interativa das participantes da pesquisa. Essa tarefa 

correspondeu a primeira interpretação dos dados construídos que passaram pelo 

filtro da minha percepção de pesquisadora e adquiriu, aos poucos, características 

do texto escrito, mesmo quando o sistema de transcrição utilizado consegue 

preservar, de modo mais ou menos fiel, as informações veiculadas pelo 

comportamento interacional das participantes. 

 Em seguida, realizei o acompanhamento entre material transcrito e a 

escuta mais detalhada no sentido de identificar elementos/situações que faltaram 

à transcrição realizada e, ao mesmo tempo, tomar a difícil decisão: recortar o que 

fugia ao objetivo da pesquisa. Embora compreenda que do muito que é posto sem 

a intencionalidade de investigação, há uma riqueza de detalhes no fazer docente: 

os problemas cotidianos da sala de aula, as conversas com outros participantes 

nas atividades cotidianas de uma escola, dos conflitos do ser/estar docente, da 

palavra expressa por outros sujeitos à margem de uma investigação, toda essa 

forma de apresentação foi colocada nos momentos de discussão nos grupos.  

 Essa espontaneidade de exposição dos fatos cotidianos ocorreu pela 

naturalidade nas discussões, esse espaço para a conversa no grupo foi uma 

forma de deixar as participantes mais à vontade. Procurei fugir ao engessamento 

da pontualidade, resposta do que pretendia olhar, as normatizações de pergunta-

resposta, ao mesmo tempo buscava, à medida do possível, orientar as 

discussões, evitar afastamentos, trazer, para o contexto, situações que tinham a 

intenção de compreender o acompanhamento da escrita do memorial de 

formação.   

 Esses movimentos de idas e vindas com os dados construídos, as 

inquietações para descobrir (descortinar) e as revelações dos dados, reforçam a 

tese de que a transcrição é uma pré-análise. Como bem salienta Marcuschi 

(1986), o pesquisador deve saber quais são os seus objetivos e assinalar o que 

lhe convém para análise.  

  Selecionei dos dados transcritos, os diálogos/enunciados que 

possibilitaram compreender o contexto situacional de cada encontro: as falas das 
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participantes, a coerência do que foi dito, sinalização de alguns aspectos que só 

foram possíveis serem observados através do vídeo, os gestos; tive, assim, na 

reconstrução dos diálogos, a história de cada encontro.  Assim como Bakhtin 

(2010, p. 348), concordo que  

 
A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do 
diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar, etc. Nesse diálogo 
o homem participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os 
lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-
se totalmente na palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico 
da vida humana, no simpósio universal. 

  

 Após esse momento, fiz as devidas correções, extraindo as marcas da 

oralidade e realizando uma correção gramatical. Em seguida, como acordado com 

as participantes, enviei, por e-mail, as transcrições dos encontros e avisei-as que 

aguardava o retorno com as alterações necessárias até dezembro. Como a 

maioria das alunas-formandas raramente utilizam o computador (internet), enviei 

mensagem por SMS, avisando-as. Das nove participantes, três reenviaram as 

transcrições e as demais deram-me retorno quando entrei em contato por 

telefone, em janeiro, perguntando sobre o material transcrito. Elas informaram que 

nada tinham a acrescentar ou retirar.    

 

2.4.2 As narrativas autobiográficas 

  Para trabalhar com as narrativas autobiográficas das professoras-

formadoras através de seus diários e ensaios, tomei como referência o 

procedimento da metodologia de Schütze (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2010) da 

análise de narrativas.  

 Fiz primeiramente a leitura dos diários, realizando uma organização 

estrutural da narrativa, dividindo-as em dois segmentos: material indexado e não 

indexado.  

 O material indexado corresponde ao que está posto, refere-se aos 

enunciados das professoras-formadoras: o que elas revelam sobre o 

acompanhamento realizado com suas alunas? Que reflexões e questionamentos 

foram registrados no diário? Busquei identificar o modo como se organizava as 
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narrativas, observando "a coesão  causal, temporal e espacial "(WELLER, 2009, 

p. 8). 

 Com o material não indexado, busquei ver o "como" da construção 

narrativa,  expressa-se os valores (JOVCHELOVITCH; BAUER,  2002). Segundo 

Weller (2009), esse momento Schütze denomina de análise de conhecimento e 

diz respeito à teorização das participantes, o que revelam sobre suas narrativas 

de formação profissional:  suas reações, entendimento e interpretações.  

 Os diários das professoras-formadoras são estruturados em três partes: 

atividades desenvolvidas nos grupos reflexivos, acompanhamento individual de 

suas alunas e, por fim, as inquietações acerca da prática docente. 

 O quadro abaixo traz exemplo da organização do diário. Quatro colunas 

estão expostas, da esquerda para direita: na primeira coluna, está a estrutura 

organizacional dos diários; na segunda, são apresentadas as temáticas 

identificadas na leitura sobre o acompanhamento individual de cada aluna; na 

terceira, material indexado, onde encontram-se os enunciados e as narrativas das 

professoras sobre as temáticas; e, por fim, na quarta coluna, material não 

indexado, onde trago  comentários sobre as narrativas.    

 
Quadro 3: Organização das temáticas identificadas nos diários de acompanhamento 

 
Organizaçã
o da escrita 
do diário 

 
Temáticas que 
emergiram sobre o 
acompanhamento  

      
 

Narrativas 

 
 

Comentários  

 

 

 

 

 

Acompanh
amento no 
grupo 

 

 

  Contribuições das   
atividades realizadas 
no grupo 
 

[...] aqui foi possível fazer uma 
auto avaliação do meu trabalho, o 
mesmo  aconteceu com as 
alunas, pois elas comentaram 
sobre o que poderiam mudar ou 
acrescentar em suas escritas 
(ÁUREA). 

 
 

Os textos trabalhados e as 
discussões vivenciadas foram 
muito importantes para  o 
aperfeiçoamento do trabalho das 
alunas e em consequência 
contribuiu também  nas 
orientações  dadas as outras 
alunas que não fizeram parte do 
grupo ateliê (ÁUREA) 

Os momentos de 
discussões no grupo 
possibilita a auto 
avaliação  tanto da 
professora-formadora 
no acompanhamento 
quanto das alunas que 
escrevem. 
 
Enquanto espaço de 
formação o grupo 
reflexivo possibilitou o 
repensar a prática do 
acompanhamento 
dando um novo olhar 
para as professoras. 
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Acompanha-

mento 
 

Individual 
 

 

Registro de  
Identificação  
 

 

 

 

Registros 

Propositivos  

 

 

 

 
Registros 
Avaliativos 
 

 
Apresenta muitas dificuldades 
devido às questões de: coesão, 
coerência, pontuação, marcas de 
oralidade, concordância, trechos 
repetidos (MIRIAM)  

 
 
 [...] propus que fizesse a leitura 
de alguns autores: Paulo Freire, 
Piaget, Celso Antunes, Perrenoud 
para poder reorganizar o seu 
texto e aprimorar a escrita com as 
leituras, certamente teria um 
desenvolvimento de texto melhor, 
pois investiria mais tempo para 
avançar nos aspectos em que 
apresenta mais dificuldades 
(MIRIAM). 

 
Ao ler o seu texto, observei o 
amadurecimento na escrita, 
estava mais à vontade para se 
expressar, logo era a sua área de 
atuação, entretanto, carecendo 
de ajustes quanta às citações; 
coesão; conexão entre os 
parágrafos; pontuações; 
fundamentação teórica 
articuladas às suas ideias. 
Reflexão ainda aparece muito 
pouco (MIRIAM). 
 

 
Identificação das 
lacunas, dos pontos 
frágeis que precisam ser 
trabalhados no 
memorial da aluna-
formanda.  
 
A professora-formadora 
propõe leituras para 
subsidiar a escrita do 
memorial de Bianca. Ela 
justifica essa proposição 
com o objetivo de 
resolver o problema da 
aluna 
 
 

 
O registro no diário 
sobre todo o processo 
de escrita do memorial 
da aluna-formanda, 
Bianca expressa o olhar 
avaliativo que compõe o 
trabalho de 
acompanhamento 

 
 
Formação   
     

 

 
 

Reflexividade 
Formativa 

Apesar de ter consciência de que 
a avaliação é complexa, não 
podia deixar de pensar que essa 
avaliação do memorial tem um 
caráter quantitativo, que me 
causou grandes inquietações, 
devido à ausência de formação 
continuada nessa temática 
(MIRIAM) 

A necessidade de 
formação continuada 
que possibilite diálogos 
com seus pares, bem 
como material didático 
que auxiliem na prática 
do acompanhamento.  

Fonte: Diário de Acompanhamento das professoras-formadoras  
 
 

  

 Com os ensaios autobiográficos, segui as mesmas fases de análise dos 

diários. No entanto, utilizei três colunas, identificando da esquerda para direita: na 

primeira, encontram-se as temáticas abordadas; na coluna do centro, encontram-

se as narrativas das formadoras; e na coluna à direita, os comentários sobre as 

narrativas.  
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Quadro 4: Organização das temáticas identificadas nos ensaios autobiográfica 
  

Temáticas 
 

Narrativas 
 

Comentários 

 

 

Influências e escolha 
profissional 

Essas foram minhas primeiras lições 
do trabalho de gestão compartilhada 
que me renderam muitas 
aprendizagens.  Cresci  imaginando 
como era coordenar  um grupo, a 
importância do contato com as 
pessoas, a troca de saberes e o 
rompimento do espaço local com 
outros ambientes, outras culturas, 
outras pessoas (ÁUREA, Ensaio, p. 
3)  

 
Enquanto filha de professora e aluna 
de escola pública, aprendi a apreciar 
e  valorizar o estudo. O ambiente 
escolar e a figura da docência de 
minha mãe, senti-me sediada em ser 
professora (MIRIAM, Ensaio, p. 1)  

 
Os modelos docentes têm 
influenciado as escolhas 
profissionais das docentes. A 
escolha de Miriam pela  docência 
teve influência direta de sua 
mãe.  
 

 
 

 
 

Experiência 
Profissional 

 
A primeira orientação do memorial foi 
desafiadora, primeiro porque  era um 
projeto piloto da universidade e 
segundo porque  a universidade 
nunca havia trabalhado  com 
memoriais, para mim foi difícil, mas 
com a troca de apoio entre tutores 
realizei minhas orientações (ÁUREA, 
Ensaio, p. 8) 
 

 

A troca com os colegas, seus 
pares, amenizou o desafio da 
primeira orientação do memorial, 
como também, a falta de 
experienciar a escrita de uma 
narrativa autobiográfica. 

 

 

 
 
Saberes relacionais 

Felizmente, muitas alunas eram 
esforçadas e nos momentos de 
encontros presenciais, vinham buscar 
mais do que orientação necessária 
para seu processo de 
desenvolvimento de potencialidades: 
elas buscavam reforçar o sentimento 
de pertencer a um curso de 
graduação. (MIRIAM, Ensaio, p. 3) 
 

Acompanhar exige mais que 
saberes teóricos, é necessário 
saber lidar com os momentos de 
fragilidade das narradoras, 
necessita, assim, de afeto, 
estabelecer relação de 
companheirismo.   

 
 
 
 
 
 
Desafios da prática 
docente no Ensino 
Superior 

O primeiro grupo foi composto por  
17 alunas do município de Condado 
era um grupo de professores que 
lecionavam na Zona rural, sedentas 
de aprendizagem, mas com muitas 
dificuldades de escrita, porque não 
tinham o hábito da leitura e muitas 
delas já não estudavam a décadas, 
vinham desestimuladas ou mesmo 
com o interesse de aumentar o 
salário, após concluírem o curso. 
(ÁUREA, Ensaio, p. 8);  

A condição para o trabalho 
docente dificulta o  
acompanhamento da escrita do 
memorial pela quantidade de 
alunas-professoras para orientar, 
bem como pelo fato dessas  
retornarem a estudar depois de 
muitos anos. Outros fatores 
dizem respeito a obrigatoriedade 
do curso superior e por conta 
disso, em algumas situações, há 
desestimulo.   

 
 

 
Escrever sobre mim mesma, não foi 

 
A experiência da escrita 
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A experiência da 
escrita autobiográfica 

fácil, devido ser um exercício 
exaustivo  em trazer a tona o que dá 
vida. Foi uma oportunidade para me 
questionar sobre os 
empreendimentos e as investidas 
que se realizaram na reconstrução do 
meu ser pessoal e profissional. 
(MIRIAM, Ensaio, p. 5)  
 
[...] esta escrita para mim significou 
compreender a construção da minha 
identidade profissional e pessoal. 
Durante este percurso avaliei minhas 
escolhas e senti saudade de algumas 
fases da minha vida. (ÁUREA, 
Ensaio, p. 9) 

autobiográfica fez a professora 
pensar a sua prática de 
acompanhamento. Fez, também, 
identificar a identidade docente 
com suas escolhas.  

Fonte: Ensaios Autobiográficos das professoras-formadoras  

  

 Até o momento, busquei apresentar o caminho metodológico construído 

para compreender o acompanhamento das professoras-formadoras na escrita do 

memorial de formação.  

 Considero relevante ressaltar que os dados empíricos me mostraram a 

centralidade que as experiências e as aprendizagens estão assumindo nos 

fazeres e dizeres dessas professoras na relação individual e coletiva com seu 

grupo de alunas e, por conseguinte, outros saberes surgem tematizados na 

complexidade do fenômeno em estudo, a relação auto/hetero/eco-formação 

através da formação inicial docente.  

 O desdobramento temático de cada um desses eixos (experiência e 

aprendizagem) emergiram das transcrições e organização dos textos 

autobiográficos, abrindo caminho para análise de questões não planejadas 

previamente.  

  Para compreender o "fazer", ou seja, a prática do acompanhamento no 

grupo reflexivo (GRMB), tomei, para análise, os estudos de Passeggi (2006, 

2008) e Ricoeur (1997), ao indicarem as fases do processo de escrita e de Josso 

(2004, 2012) para  situar os diferentes posicionamentos das professoras-

formadoras nesse  acompanhamento. 

 Para a análise do grupo reflexivo com as professoras-formadoras (GRFF) 

e das narrativas autobiográficas que retratam os "seus dizeres" sobre a prática do 

acompanhamento da escrita do memorial de formação, foram tomados, como 
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referência, estudos que possibilitaram responder as questões norteadoras da 

pesquisa, quais sejam: Como se entrecruzam experiência profissional das 

professoras-formadoras e suas práticas de acompanhamento da escrita dos 

memoriais; Quais as inquietações das professoras e alunas sobre o processo de 

biografização? Que procedimentos possibilitam o acompanhamento dos 

memoriais de formação sem perder de vista sua dimensão formadora?  
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CAPÍTULO  3 

 

APRENDER PELA EXPERIENCIA FORMADORA 

 
 

O homem entra no diálogo como voz integral. Participa dele não 
só com seus pensamentos mas também com seu destino, com 
toda a sua individualidade (BAKHTIN, 2010)  
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 Ao me debruçar sobre os dizeres das professoras-formadoras em seus 

ensaios autobiográficos, no (re)pensar suas práticas e, com elas, a formação, foi 

possível perceber as aproximações e os afastamentos que essas professoras 

estabelecem entre seus processos formativos e sua atuação profissional. Dizendo 

de outra maneira, como se entrecruzaram as múltiplas aprendizagens construídas 

ao longo das suas experiências. 

 Nesse exercício, entrevejo o homem integral ao qual Bakhtin se refere, 

que está sempre dialogando com seus pensamentos e destino, um ser 

aparentemente individual, mas que se torna coletivo quando estabelece o diálogo 

com seu eu e autoriza o outro a refletir com ele, sobre sua prática e  formação.  

 Nessa compreensão, o sujeito é um ser discursivo que se constitui na e 

pela linguagem, tendo o outro como referência em suas interações. À medida que 

se constitui como tal, suas produções discursivas resultam desse processo 

(BAKHTIN, 2010). O que implica dizer que as professoras-formadoras não são 

sujeitos prontos, suas identidades vão se construindo e se completando a partir 

de suas falas e nas falas dos outros. Assim, entendo que o "outro" é um ser que 

lhe permite estabelecer relação direta com seus "outros", através do 

reconhecimento da alteridade, impossibilitando-as pensar fora destas inter-

relações. Essa visão de sujeito se expressa nas vozes/narrativas dessas 

professoras.   

 Ao se debruçarem sobre si, as professoras revivem em suas lembranças 

os cenários e os personagens que fizeram parte de sua história de formação 

profissional, entrelaçando com sua história de vida. As experiências formadoras 

com a família, com a escola, com as vivências cotidianas e com o grupo de 

pertença foram revividas nesse narrar-se. Amores e dissabores de uma escolha 

profissional; a busca de reconhecimento profissional e, mais além, de sujeito não 

passivo, reprodutor, mas de construtor de conhecimento compuseram essa 

narrativa.  

 Nas suas histórias singulares pessoais e profissionais, seus modos de 

ser, ver e estar entrelaçam-se a outras concepções e práticas docentes, bem 

como a questionamentos de suas ações no acompanhar a escrita do memorial de 

formação.    
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  Este capítulo apresenta o percurso formativo das professoras-formadoras, 

centralizando, nas experiências, os laços que foram estabelecidos ao longo de 

suas trajetórias de vida e formação profissional e como estes possibilitaram refletir 

sobre sua prática profissional. Objetivo, nesse momento, compreender como as 

experiências se manifestam no fazer-se professora e no acompanhar as alunas 

na escrita do memorial. 

Busco responder aos seguintes questionamentos: O que narraram essas 

professoras sobre seus processos formativos? Quais reflexões são produzidas no 

momento dessa escrita? Quais relações são estabelecidas entre  seus percursos 

e os modos como acompanham/orientam a escrita do memorial de formação de 

suas alunas?   

O fio condutor desta análise está no processo formador, composto por 

pessoas, lugares, acontecimentos e contextos que geraram aprendizagens e 

formação. Para tanto, lancei mão do ensaio autobiográfico construído pelas 

professoras-formadoras.  

  

 

3.1 O percurso formativo do ser professor - experiências formadoras  

 

 Ao narrar suas histórias de vida e formação, as professoras-formadoras 

revisitaram e reconstruíram suas experiências envoltas nos contextos sociais e 

políticos das cidades da Mata Norte de Pernambuco, os fazeres e dizeres de 

homens, mulheres; histórias de famílias que atravessaram o tempo, as memórias 

escolares de encontros com a docência, do fazer docente, dos muitos outros que 

ensinam e aprendem a sermos quem somos. 

 Em cada uma dessas histórias, uma possibilidade de narração, e também 

de leitura, se coloca em um movimento aberto que envolve reflexão não só sobre 

a tessitura da intriga (RICOUER, 1997) expressa nas narrativas das duas 

professoras, mas especialmente, na possibilidade de, ao ler essas histórias, 

refletir e refazer dialogicamente a minha própria trajetória de vida e formação.  
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Áurea  

 Da vida de Áurea, pulsa as relações que estabeleceram ao longo de seu 

percurso, notadamente a família. Nascida em Tracunhaém38, Áurea começa seus 

escritos com as lembranças de sua infância. Laços fortes tecidos com detalhes na 

figura dos pais, da cidade onde até hoje reside, da escola, de outros personagens 

que fizeram parte de sua história de vida e de formação profissional.  

 As experiências de Áurea como filha de artesã e de comerciante trazem 

uma forte identificação com o lugar. As situações socioeconômicas do período em 

uma cidade do interior do Estado com o sustento das famílias, baseado na mão 

de obra canavieira e do artesanato, são reveladas em sua narrativa. O retrato é 

da década de 70, com famílias constituídas por muitos filhos e alto índice de 

mortalidade infantil. Do sol a pino, o suor escorrendo pelo rosto infantil, mãos 

cortadas pelas folhas de cana, o grupo - adultos e crianças - compõe o retrato da 

vasta plantação de cana de açúcar. Essa era a realidade da maioria das crianças, 

mas nela não se encontram Áurea e seus irmãos.  

  

[...] lembro que nem todas as crianças de Tracunhaém tinham 
acesso ao estudo, o município na década de 70 era carente de 
infraestrutura. [...] As famílias eram compostas por muitos filhos, 
muitos morriam nos primeiros anos de idade. A base ecônomica 
do lugar era o cultivo da cana de acúcar, agricultura e o 
artesanato da peça em barro. Muitos pais não permitiam que os 
filhos estudassem e não havia um incentivo do governo municipal. 
(ÁUREA, Ensaio Autobiográfico)  
   
 

 As lembranças da cidade, da casa, das pessoas da comunidade e as 

cenas que são narradas pela professora-formadora demonstram o elo de sua 

história com as demais situações observadas no lugar. Para Áurea, o lugar é um 

espaço imediato da vida das relações cotidianas, relações de vizinhança, 

encontro dos conhecidos, laços de identidade entre os habitantes e entre os 

habitantes e o lugar (CARLOS, 1996; 2001).  

 No transcurso da narrativa, ela relembra o que diferenciava a sua vida das 

demais crianças da comunidade, bem como a forma de olhar a vida de seus pais. 

                                                             
38

 Cidade da Mata Norte do estado de Pernambuco.  
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A sua casa diferenciava-se das demais do centro da cidade, pois "tinha televisor 

em preto e branco, um rádio de pilhas e uma geladeira".  

 Apesar de toda a situação do município, falta de infraestrutura e as formas 

de sobrevivência da população, seus pais reconheciam o valor da educação para 

os filhos, dando-lhes condições para que estudassem.  

 

Meus pais tinham apenas o ensino fundamental I incompleto, mas 
eram para aquela época considerados alfabetizados, isto no final 
da década de 70, em uma cidade canavieira do interior da Mata 
Norte de Pernambuco, era muita coisa [...] hoje compreendo que 
meus pais eram letrados e alfabetizados, pois tinham um 
conhecimento de mundo e sabiam fazer uso destes 
conhecimentos. (ÁUREA, Ensaio Autobiográfico)  

 

 Aos olhos de Áurea, a casa foi um espaço de ensinar e aprender. Quando 

não estava na escola, ocupava-se dos afazeres domésticos e, nas horas vagas, 

observava as atividades de seus pais. Importante salientar a forma descritiva com 

que Áurea retrata essas atividades, demonstrando como foi importante constituir a 

profissional que hoje é. É perceptível a admiração ao relatar a rotina de seu 

ambiente familiar na figura de seus pais. 

  

[...] nossa casa era muito visitada, pois as moças da vizinhança 
vinham aprender a bordar tapetes para ganhar seu próprio 
dinheiro, minha mãe as ensinava.  
 

Minha mãe cuidava da casa e trabalhava bordando tapetes em 
ponto de cruz, ganhava sua própria renda, às vezes criava 
galinhas, porcos e vendia-os. Ela dizia que o principal marido de 
uma mulher era o trabalho. Gostava de aprender e ensinar. 
(ÁUREA, Ensaio Autobiográfico) 
 
Meu trabalhava com peças de barro, vendia em Recife. Ele 
organizava todo o trabalho em casa com seus trabalhadores. 
Cresci imaginando como era coordenar um grupo, a importância 
do contato com as pessoas, a troca de saberes e o rompimento do 
espaço local com outros ambientes, outras culturas, outras 
pessoas (ÁUREA, Ensaio Autobiográfico) 
 
Com ele aprendi o sentido das palavras: honestidade, 
compromisso, solidadriedade com o próximo e que todo homem 
precisa honrar a sua palavra, assumir as escolhas e não mentir, 
esses valores eram presentes em nosso convívio (ÁUREA, Ensaio 
Autobiográfico).  
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 Para Áurea, sua mãe era uma mulher que estava além de seu tempo, 

preocupada com questões sociais da comunidade. A mãe assume a função de 

professora em um espaço não escolar quando revela as atividades desenvolvidas 

na comunidade, especificamente quando nelas havia preocupação em preparar 

as mulheres da cidade para um ofício e dele sobreviverem. Como o mestre em 

seu ofício, a mãe de Áurea ensinava a arte da tecelagem às moças para dela se 

tornarem mulheres independentes, bem como ensinava a filha a necessidade de 

ter uma ocupação profissional.  

 Na figura do pai, observava a coordenação do grupo, a importância da 

interação no trabalho, as trocas de experiências, o rompimento das fronteiras 

culturais, a exploração de outras lugares. Essas observações trouxeram 

aprendizagens além das apreendidas nos espaços formais. Seu pai influenciou, 

indiretamente, alguns delineamentos referentes à profissão docente com o 

planejamento, interação e respeito com o grupo de trabalho. 

 A influência dessas experiências traz indícios sobre a escolha da 

professora pela gestão escolar, seja na própria escola, seja de forma mais ampla 

quando assumiu o papel de secretária de Educação em seu município. Também 

quando exerceu atividades profissionais no campo da educação como 

coordenadora pedagógica, onde muitas de suas atividades mesclavam-se 

àquelas pertinentes à gestão educacional.  Além dessas aprendizagens, Áurea 

aponta a existência de outras relacionadas a atitudes éticas e morais - honra, 

solidariedade, compromisso - apreendidas no contexto familiar. Reafirma-se, 

desse modo, o processo de aprendizagem informal propiciado pelos pais durante 

a formação escolar.  

 Os laços de parentesco são fortes relações evocadas por Áurea, é com 

elas e a partir delas que a professora percebe suas aprendizagens e a escolha 

profissional; diz sobre tornar-se quem é. 

 As experiências com a família e a comunidade da cidade estão expressas 

nas recordações-referência (JOSSO, 2010) de Áurea, influenciando a constituição 

da identidade docente, bem como a compreensão da educação e das relações 

entre os saberes para a humanização dos homens. Desse modo, essas 

recordações-referências dizem respeito 
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ao mesmo tempo, uma dimensão concreta ou visível, que apela 
para nossas percepções ou para as imagens sociais, e uma 
dimensão invisível que apela para emoções, sentimentos, sentiido 
ou valores”. (JOSSO, 2010, p. 37) 

 

 Os espaços de aprendizagem formais - a escola e a universidade - estão 

expressos nas narrativas da professora. A escola e quem dela fez parte são 

evocadas nas lembranças de Áurea: as imagens da prática cotidiana na escola de 

infância, hora de escutar histórias, o parque, os brinquedos e a merenda, bem 

como a farda bordada pelas mãos de sua mãe.  A escola para Áurea foi um lugar 

de acolhimento, de prazer, de boas lembranças, um espaço de socialização.  

 

O ambiente era muito acolhedor tinha parque infantil, bons 
professores, brinquedos, merenda hora da história que era 
apresentada através de discos de vinil numa vitrola  em cor 
laranja, a farda era de tecido feita em casa de costureira, o tecido 
era listrado, tinha um bolso na frente, onde minha mãe bordou o 
meu primeiro nome, Áurea. Trago boas recordações deste tempo 

(ÁUREA, Ensaio Autobiográfico)  

 

 Apesar das práticas predominantes na década de 1970 serem voltadas 

mais para um ensino verticalizado onde o professor era o detentor de todo o 

conhecimento e exercia o poder de autoridade, a escola, para Áurea, não foi uma 

experiência negativa, mas motivadora, positiva em sua relação.  

  Ao revelar suas relações com o curso de magistério, Áurea retoma a 

situação do lugar onde morava, poucas escolas e a defasagem de profissionais 

para atuarem nas  escolas do município, o que aumentava a procura pelo curso 

como uma forma de profissionalização e garantia de emprego para as moças da 

cidade. "Nesta época havia uma necessidade de profissionais nesta área, o que 

reforçava a procura pelo curso. Era uma maneira mais rápida das estudantes 

garantirem uma renda mensal e ajudar a família". (ÁUREA, Ensaio Autobiográfico)   

 Embora não esteja clara na narrativa de Áurea a sua escolha pela 

docência, a sua história demonstra que não só o acolhimento e as experiências 

na família levaram-na para o campo da docência, como também a situação 

socioeconômica do município foi devido à necessidade de professores e à visão 
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de ter uma profissão ao alcance das moças de baixa renda, que me levaram a 

inferir que esses aspectos  possibilitaram a sua escolha profissional.  

 Já sua opção pela formação profissional universitária é claramente 

indicada na figura do professor de Língua Portuguesa do curso de magistério, 

pois ele conseguiu contagiá-la, por ensinar "com alma e me fez aprender análise 

sintática, gramática  e literatura de forma tão dinâmica que mais tarde eu escolhi 

fazer graduação em Letras". (ÁUREA, Ensaio Autobiográfico)  

 Ao tomar como referencia os estudos de Raymond, Tardif (2002, p. 73), 

destaca que “As experiências escolares anteriores e as relações determinantes 

com professores contribuem também para modelar a identidade pessoal dos 

professores e seu conhecimento prático”.  

  Na continuidade de seus registros autobiográficos, a formação 

profissional tem como loco privilegiado o ensino superior. Quando se refere à 

formação profissional no ensino superior, Áurea sinaliza como momentos 

marcantes na vida profissional e pessoal. 

  A professora-formadora revela a importância da mesma para ampliação 

de conhecimento profissional. Para Áurea, a universidade possibilitou consolidar 

uma escolha profissional. A descoberta do campo da Linguagem ampliou 

conhecimentos, além de proporcionar experiências sociopolíticas fundamentais 

para sua futura ação na gestão educacional. 

 
em 1993  concluía o segundo grau e ingressava no curso de 
licenciatura em Letras na Universidade de Pernambuco (UPE). 
Nela  pude ampliar o meu gosto pela disciplina Língua Portuguesa 
e passei a compreender a importância da formação para o 
professor, além disto ser universitária me abriu outras 
oportunidades. (ÁUREA, Ensaio Autobiográfico). 

 

 Além disso, nesse espaço-tempo de formação, Áurea vai compreendendo 

o quão importante foi a formação universitária não só para ela, mas para a família 

"Passei a ter uma nova visão a partir dos acontecimentos sociais, via-me mais 

responsável, pois era a primeira pessoa na minha família a ter nível superior".  

  Áurea remete-se à universidade para falar dos cursos de pós-graduação 

(especialização e mestrado) em gestão escolar. O fato de assumir a direção de 

uma escola fez Áurea retomar seus estudos. Tal qual seu pai, a função de Áurea 
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agora era administrar um grupo de profissionais de uma unidade de ensino 

pautada em uma visão de gestão democrática. Se hoje há entraves para tal 

prática no período em que aflorava essas ideias foi bem mais difícil, 

principalmente quando, via de regra, a gestão era mais centralizadora, além do 

mais, havia um preconceito por se tratar de uma jovem professora com pouca 

experiência profissional. O curso a subsidiou para enfrentar esses desafios  

 

O curso me deu muitos subsídios para implementar uma gestão 
democrática, porem muitos funcionários discordavam de minha 
postura por três motivos: primeiro por eu ser muito jovem, 
segundo por ter pouco tempo como professora, apenas 05 anos 
de experiência e terceiro pelo fato dos funcionários estarem 
acostumados a uma gestão mais centralizadora. (ÁUREA, Ensaio 
Autobiográfico) 

Neste mesmo ano, senti a necessidade de voltar a estudar, desta 
forma estou cursando o mestrado em educação  cujo fenômeno 
pesquisado aborda o projeto político pedagógico da escola e a 
sua relação com a gestão democrática na escola.[...] Atualmente 
estou em fase da escrita da dissertação. (ÁUREA, Ensaio 
Autobiográfico) 

 

 Áurea rememora aprendizagens significativas no convívio familiar, 

observar os pais a maneira como lidavam com os seus fazeres e com todos a sua 

volta lhe rendeu reflexões profícuas a respeito das interações humanas, da 

responsabilidade e do sentido ético que condiciona uma atuação profissional para 

muito além da competência técnica. 

  Para a professora, as relações intrageracionais, seus primeiros anos de 

escolaridade e os lugares foram evidenciados em suas lembranças "hoje percebo 

que tanto o ambiente acolhedor que vivi no primeiro contato com a escola quanto 

às metodologias vivenciadas pelo professor Elias, também reforçaram o caminho 

profissional escolhido" (ÁUREA, Ensaio Autobiográfico). Essas experiências se 

constituem como formadoras à medida que correspondem a uma “articulação 

conscientemente elaborada entre atividade, sensibilidade, afetividade e 

ideação.”(JOSSO, 2010. p. 48)  

 Sobre as referências ao universo escolar que reavivam as marcas do 

desenvolvimento pessoal e o processo formativo, Souza (2004) evidencia o papel 
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da aprendizagem nos contextos familiar e escolar ao revelar que "a trajetória de 

escolarização na dimensão relacional e como conhecimento de si revela [...] as 

lembranças e aprendizagens sobre a formação construída nos espaços familiar e 

escolar" (p. 191).  

  Até o momento, os laços/relações narrados pela professora-formadora 

revelaram como foi acompanhada em sua formação - a família, os professores, e 

os "outros" - que cruzaram seu percurso. Experiências que se concretizam em 

aprendizagem por oportunizarem a atividade consciente, agora tendo em vista o 

acompanhamento de outrem. 

 Nessas tessituras, os papéis vão se entrelaçando e, em alguns 

momentos, se invertendo ao falar de suas experiências "primeira" como 

acompanhante da formação do outro. Áurea traz, em suas lembranças, a 

atividade docente nos anos iniciais, a forma como foi moldurando esse tornar-se 

docente, ao tempo em que exercia outras funções como profissional da educação.  

 São essas relações evocadas por Áurea que delineiam, ao longo do 

tempo, o seu fazer docente nos anos iniciais, em uma escola da zona rural com a 

realidade de crianças que exerciam atividades no plantio e corte de cana. Nelas 

são evidenciadas as dificuldades e as possibilidades do trabalho docente, tanto 

no que se refere ao acesso ao local de trabalho, quanto na carência de recursos 

didáticos.  

 O caminho até a escola rural em que iniciou sua carreira docente é longo 

e de difícil acesso. Durante o percurso até a escola, encontram-se professora e 

alunos vindos de varias direções para chegar ao mesmo destino, a escola. Seja 

na chuva, seja ao sol, é nesse caminhar entre as densas folhas da cana de 

açúcar que Áurea vai desenvolvendo uma relação de proximidade com seus 

alunos com diferentes idades que compõem a sala multisseriada onde lecionava. 

Nesse percurso, ela vai conhecendo a realidade de cada um e com eles vai 

aprendendo e ensinando.  

 

Trabalhei durante três anos na área Rural no turno matutino com 
turmas multisseriadas, um ano no ensino fundamental, dois anos 
na educação Infantil. As condições de trabalho eram precárias, eu 
caminhava muito pelos canaviais com os alunos para chegar à 
escola. Em um desses dias aprendi com um dos alunos como era 
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feito o plantio da cana de açúcar. Aproveitei este conhecimento 
nas aulas de ciências, usei muito o reaproveitamento de materiais 
nas aulas. Faltavam recursos didáticos, livros para leitura e quase 
não havia formação para professores, porém com o desejo de 
aprender mais me debrucei no curso de graduação. (ÁUREA, 
Ensaio Autobiográfico) 

 

 Essa aprendizagem é uma visão inversa de que quem aprende é o aluno 

e quem ensina é o professor: Demonstra, também, respeito ao aluno, abrindo 

possibilidade de aprendizagem significativa à medida que traz a realidade do seu 

grupo para sala de aula. Nessa visão, o professor aprende no convívio com o 

aluno (re)elaborando seus próprios saberes. A professora se coloca como 

aprendente, como nos ensina Freire (2006, p.23) "quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender".   

 O trabalho com gestão educacional - supervisão e coordenação - e 

formação de professores surge a convite da Secretaria de Educação do seu 

município. Nessa época, poucos professores tinham a formação acadêmica e por 

este motivo ela foi uma das professoras selecionadas para o cargo de gestora.  

 

Foi neste período que recebi o convite da secretária de educação 
para sair de sala de aula e passar a trabalhar na supervisão 
escolar ficando responsável pela orientação pedagógica dos 
professores da área rural [...] Fiz a seleção e, neste caso, o que 
assegurou que fossemos escolhidas foi o fato de termos concluído 
uma graduação. Neste período apenas 05 professores de toda a 
rede tinham graduação. Durante a vivência da supervisão nas 
escolas rurais aprendi muito. Passei a ministrar formação para 
professores, coordenei alguns projetos na área educacional de 
Tracunhaém (ÁUREA, Ensaio Autobiográfico) 

 
Trabalhei três anos como gestora de uma unidade de ensino. A 
escola ofertava o ensino infantil, fundamental I e A educação de 
Jovens e adultos. Os alunos vinham de bairros muito carentes, 
famílias desestruturadas e apresentava um dos piores índices de 
distorção idade série no município. (ÁUREA, Ensaio 
Autobiográfico) 

 

 Assumir a gestão de uma escola foi um momento de desafios e reflexões. 

A aprendizagem por essas experiências é expressa da seguinte forma, "Durante a 

vivência da supervisão nas escolas rurais aprendi muito. Passei a ministrar 
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formação para professores, coordenei alguns projetos na área educacional de 

Tracunhaém". 

 Seguindo sua atuação como gestora, Áurea abraça uma gestão mais 

ampla em seu município, passa a assumir o cargo de Secretária de Educação, um 

desafio bem mais amplo onde seu foco principal estava em colocar todas as 

crianças na escola e corrigir a distorção idade série, tão grave no município. Além 

disso, como secretária teve a preocupação em abrir espaço para o lazer nas 

escolas, contribuindo para transformá-la em espaço de múltiplas ações 

fundamentadas na proposta de sociabilidade e nas relações de interações 

humanas. 

 Em tom confessional, Áurea revela as influências para sua escolha 

profissional:  

Confesso que hoje compreendo que as minhas escolhas 
profissionais, a sala de aula e a gestão escolar, tem uma forte 
relação com estas primeiras experiências, inclusive a experiência 
de ensinar e aprender, isto me fascina e me mantém motivada no 
campo pessoal e profissional. (ÁUREA, Ensaio Autobiográfico).  

 
 Para Aurea, "a vida familiar e as pessoas significativas na família 

aparecem como uma fonte de influência importante que modela a postura da 

pessoa toda em relação ao ensino" (TARDIF, 2002, p.73). Assim, ao identificar as 

influências em contextos formais e informais em sua constituição como docente, 

há a reconstrução de saberes identitários evidenciados pela subjetividade, 

revelando que a docência está diretamente ligada aos princípios e valores 

adquiridos nos contextos socioculturais.  

 

 

Prática do acompanhamento no ensino superior  

 

 Ao se referir às experiências no exercício da profissão docente com a 

prática do acompanhamento do memorial, Áurea relata que o fato de se encontrar 

como professora-formadora nas escolas rurais possibilitou realizar a seleção no 

PROGRAPE.   

 A formação para atuar como professora-formadora que acompanha a 

escrita do memorial se deu pelo diálogo com as colegas de outros polos na 
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tentativa de formar uma unidade para a forma de apresentação do gênero 

memorial e, além disso, pela prática (TARDIF, 2002). A revelação de Áurea sobre 

esse período inicial na universidade como professora-formadora evidencia os 

processos de aprendizagem formal e informal da profissão docente de formação 

continuada. O diálogo com os colegas, suas reflexões sobre seu fazer e formação 

em sua inserção na faculdade e os saberes da prática são evidenciadas em sua 

fala. 

  Áurea traz, assim, os desafios iniciais de uma atividade que requer 

constantes reflexões sobre o ser e o escrever, principalmente por ser uma 

proposta ainda não experienciada pelos docentes da universidade na qual se 

encontrava. E pode, progressivamente, construir e interiorizar sua visão de mundo 

“diante das suas necessidades de dar sentido à vivência, à sua trajetória, aos 

seus laços consigo mesma, com o outro e com o meio humano e natural” 

(JOSSO, 2010. p. 99).  

   

A primeira orientação do memorial foi desafiadora, primeiro 
porque era um projeto piloto da universidade e segundo porque  a 
universidade nunca havia trabalhado com memoriais, para mim foi 
difícil, mas com a troca e apoio entre tutores e algumas formações 
(três encontros – relatos de experiência) que a universidade 
proporcionou, realizei minhas orientações (AUREA, Ensaio 
Autobiográfico).   

 

 Áurea teve uma vivência coletiva de acompanhamento com o seu grupo - 

tutores - através do diálogo para enfrentamentos dos desafios da orientação do 

memorial, bem como aponta a formação proporcionada pela universidade. Traz, 

em seu discurso, a importância do outro em sua trajetória formativa pois "o 

docente raramente atua sozinho. Ele encontra em interação com outras pessoas, 

a começar pelos alunos" (TARDIF, 2002, p. 49).   

 Importante destacar a situação de trabalho revelada por Áurea. Primeiro 

por ser um projeto inovador que necessitaria de constantes diálogos e condições 

para conduzir as alunas em suas narrativas, bem como de uma preparação para 

realização, seja como formações continuadas, seja no diálogos com os pares. 

 Além da inexperiência na orientação do memorial, destaca a situação do 

trabalho docente quando revela a quantidade de alunas para orientação, a 
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realidade das professoras dos anos iniciais na zona rural, como também a busca 

de formação, tanto para aprimoramento da prática docente, quanto pela própria 

necessidade financeira.  

 

O primeiro grupo foi composto por 17 alunas do município de 
Condado era um grupo de professores que lecionava na zona 
rural, sedentas de aprendizagem, mas com muitas dificuldades de 
escrita, porque não tinham o hábito da leitura e muitas delas já 
não estudavam há décadas, vinham desestimuladas ou mesmo 
com o interesse de aumentar o salário, após concluírem o curso. 
(AUREA, Ensaio Autobiográfico)   

 

 Para acompanhar essas alunas, Áurea abriu mão de alguns  

procedimentos para escrita do memorial. Segundo ela, não havia como escrever o 

memorial sem antes trabalhar a autoestima de suas alunas, estabelecendo 

relações com seus valores culturais e sociais. Importante salientar a preocupação 

da professora com as dimensões subjetivas que constituem as histórias de suas 

alunas. Além desses aspectos, ela evidencia outro mais objetivo, como solicitação 

de leituras, tanto de livros na área educacional quanto dos memoriais já escritos, 

estes serviam de modelos para auxiliar o entendimento desse gênero. Expressa, 

assim, a evocação de outras vozes para o auxilio de sua prática de orientação.    

 
Para auxiliá-las era preciso trabalhar primeiro a auto estima, 
resgatar os valores culturais e sociais que elas tinham para depois 
entrar na escrita do memorial assim sugeria leitura de diversos 
autores na área da educação, realização de fichamento e leitura 
de alguns memoriais. No início, havia muitas informações 
desencontradas sobre a escrita do memorial, mas com o passar 
do tempo foram  adaptadas. As orientações aconteciam aos 
sábados individualmente e dividia o grupo de 17 alunas em 
subgrupos  a partir de  um calendário proposto. 

 

 É perceptível que o memorial - a forma e conteúdo - que se apresenta 

hoje foi se constituindo como gênero a partir de encontros e desencontros, como 

revela a professora. "No início, havia muitas informações desencontradas sobre a 

escrita do memorial, mas com o passar do tempo foram adaptadas". Isso leva a 

entender que, embora houvesse direcionamentos, o memorial se consolidou 

enquanto gênero textual a partir do momento em que foi se adaptando ao modelo 

esperado. Se tornou referência progressivamente, à medida que foi se adequando 
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ao modelo esperado pela instituição e pelas professoras-formadoras que o 

acompanha tornando-se texto.   

 Compreendendo que o acompanhamento é uma prática voltada 

eminentemente para escuta do outro, no respeitar cada etapa do processo desde 

a evocação da leitura, ou melhor dizendo, no estar lado a lado; tomando a fala de 

Bouëdec (2001), "compartilhando o pão e o passo", vejo na voz de Áurea, a 

incorporação desse ser que acompanha, forma e forma-se com o outro, com os 

contextos e com si mesma (PINEAU, 2006) 

   

Como formadora e orientadora de memoriais aprendi junto as 
minhas alunas a ouvir, a respeitar os sentimentos, a fazer a leitura 
do mundo de cada uma delas e, principalmente, aprendi a sonhar 
e lutar por dias melhores, por uma educação melhor, por mais 
dignidade  no trabalho  e por um país melhor (ÁUREA, Ensaio 
Autobiográfico). 

 

 Entendo que este dizer é um despertar para os aspectos subjetivos que 

Áurea foi se apropriando no seu fazer-se professora, fundamentando sua forma 

de olhar, compreender, propor e atuar com a formação de outros sujeitos. 

 Toda a trajetória de Áurea se desenrola no ambiente de sua cidade, em 

contato direto com a comunidade numa relação de cordialidade e partilha com a 

vizinhança. Assim, as dimensões formadoras de sua trajetória destacam-se a 

família, a aprendizagem do valor do trabalho, dos princípios éticos, além disso, as 

experiências profissionais como fontes de aprendizagem dialógica com seu grupo.  

 Isso tudo reforça o entendimento de que a identidade é construída por nós 

em um movimento de construção e reconstrução. Quero dizer, com isso, que ela 

ocorre pelas identificações e reconhecimentos em nossas relações sociais 

demonstrando a nossa forma de ser e estar no mundo. É uma relação que se 

estabelece consigo, com o outro e com o meio. (DUBAR, 2005)  
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MIRIAM  

 Moradora de Carpina39, Miriam traz, em sua narrativa, a figura de sua mãe como a 

inspiradora de sua escolha profissional. Para ela, foi como um toque mágico. Assim, 

revela-se Miriam,  

 

Enquanto filha de professora e aluna de escola pública, aprendi a 
apreciar e  valorizar o estudo, o ambiente escolar e a figura da 
docência de minha mãe. Fui tocada pela magia em cursar o 

magistério (MIRIAM, Ensaio Autobiográfico). 
  
   

 Miriam pouco recordou do seu tempo de escola, mas, em meio às 

lembranças fragmentadas, remete às experiências com seus professores. Para 

ela, o fato de seus professores serem comprometidos e terem práticas renovadas 

a tornaram uma pessoa que não teme em questionar. 

 Embora o período de escolarização da professora apresente 

predominantemente práticas nomeadas, hoje, de tradicionais, refere-se às 

diferenças de atitudes de seus professores ao oportunizar, na sala de aula, um 

espaço de escuta e possíveis discussões sobre o que estava sendo estudado. 

Nesse sentido, Mirian atribui a tais práticas uma formação que lhe possibilitou a 

construção de um pensamento crítico. 

 

[...] em uma escola particular tive professores compromissados 
com a educação e com práticas pedagógicas renovadas. Eles 
deram-me a possibilidade de me fazer pessoa, de ser escutada e 
compreendida e de poder questionar. (MIRIAM, Ensaio 
Autobiográfico)  

 

A fala de Miriam reflete a importância da relação professor e aluno no 

contexto de ensino e de como essa relação traz evidências da forma como os 

adultos veem a docência. Diz respeito às vivências relativas à escola, mais 

especificamente, à relação professor-aluno que se apresenta como uma(s) 

vivência(s) que “tem uma intensidade particular que se impõe à nossa consciência 

e dela extrairemos as informações úteis às nossas transações conosco próprios 

e/ou com o nosso ambiente humano e natural”. (JOSSO, 2010. p. 48) 

                                                             
39

 Carpina é uma cidade localizada na Mata Norte do estado de Pernambuco.  



150 

 

No universo de sua formação, a universidade se evidencia como espaço 

de relações que ofertaram grandes conquistas, inquietações e aprendizagens 

para a professora, marcando-a profundamente. É notória a força que o contexto 

universitário possui em sua trajetória profissional. Demonstra o grau de 

importância atribuída a sua formação no curso de Pedagogia na Universidade de 

Pernambuco quando revela a experiência como bolsista em projeto de pesquisa.  

 

A vivência na Universidade marcou profundamente minha 
concepção de vida profissional e pessoal. Foi um momento de 
muitas discussões que me deram oportunidade de atuar como 
bolsista durante toda a formação na graduação. Essa atividade 
exigiu-me dedicação exclusiva à vida universitária, que me 
possibilitou uma formação acadêmica ampla com participação em 
seminários, cursos, oficinas pedagógicas, movimentos estudantis, 
monitorias de projeto de extensão universitário (MIRIAM, Ensaio 
Autobiográfico). 
 
Entre essas atividades, uma me trouxe grande aprendizagem 
enquanto aluna e, ao mesmo tempo, questionamentos, foi a 
participação no projeto de extensão coordenado pela professora 
Eneri Barros cuja problemática central era o nível de escrita dos 
alunos nas escolas (MIRIAM, Ensaio Autobiográfico).  
 
A minha atuação como aluna bolsista trouxe muitas 
aprendizagens, ao mesmo tempo fez-me repensar e problematizar 
a questão da fragmentação do conhecimento. Busquei um novo 
olhar para o ensino nos anos iniciais, especificamente observando 
o todo, bem como a troca de conhecimentos (MIRIAM, Ensaio 
Autobiográfico).  
 
 

 O espaço acadêmico, bem como a inserção nas atividades de pesquisa 

durante o curso, é uma tentativa de trabalhar com o aluno a perspectiva de 

produção do conhecimento. Miriam identifica e reconhece que a participação 

efetiva como discente em projetos de pesquisa trouxe o aprofundamento da visão 

de um pesquisador a partir de diferentes aprendizagens, quando lhe foi possível 

"um novo olhar para o ensino nos anos iniciais, especificamente observando o 

todo, bem como a troca de conhecimentos" (MIRIAM, ensaio Autobiográfico). 

    A fala de Miriam apresenta a articulação da rememoração com as 

diferentes experiências, cuja possibilidade é apontada por Josso (2010) ao afirmar 

que “o trabalho de rememoração [...] apresenta-se como uma tentativa de articular 
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experiências contadas [...] incluindo as experiências de vida que o autor considera 

ter deixado uma marca formadora”. (JOSSO, 2010. p 90)  

 A identificação com o espaço acadêmico é constitutivo da identidade da 

professora, pois a identidade docente é construída tanto na formação quanto no 

desenvolvimento do trabalho pedagógico.   

 A narrativa de Miriam não apresenta sua atuação como professora no 

período em que cursava a universidade, mas traz indícios que me levam a inferir 

sobre como o espaço de formação acadêmica, no Curso de Pedagogia, auxiliou-a 

em sua prática docente.   

 
[...] a minha prática, pouco a pouco, foi ganhando novos rumos, 
graças ao acréscimo oriundo da leitura, de participação em 
eventos como seminários, palestras, estudos dirigidos e mini 
cursos.  

  

 Como professora dos anos iniciais e com formação na pós-graduação em 

Gestão Escolar, Miriam passa a atuar no PROGRAPE, primeiro como formadora 

e depois como tutora40. Como não tinha experiência como docente no ensino 

superior, sua primeira experiência trouxe insegurança, tanto por se tratar desse 

nível de ensino, destinando-se a formar outros professores que já exerciam o 

ofício docente, quanto pela distância que considerava entre o nível de ensino com 

o qual trabalhava – os anos iniciais – e aquele que passava a lecionar. Ela revela  

 
Recordo que ao lecionar no curso de Pedagogia, de início tive 
medo e aflição, por ser uma turma de profissionais em exercício 
na educação. E para minha surpresa, aos poucos, o medo foi 
deletado mas, a aflição continuou devido a ausência de leitura na 
maioria das alunas e falta de estímulo para estudar. Muitos 
afirmavam que estavam na graduação apenas para aumentar a 
gratificação salarial. 
 
[...] desenvolvi em sala de aula situações de aprendizagens em 
que as alunas tinham papel ativo na construção do conhecimento, 
usando adequadamente os recursos didáticos, a avaliação 
formativa, as estratégias de ensino e o conteúdo, proporcionando 
atividades desafiadoras. E com a autoestima elevada, as alunas 
conseguiram aprender com mais alegria e facilidade, tornando-as 

escritoras de suas próprias ações. 

                                                             
40

 O Programa como expresso no capítulo 2, diferencia esses papéis: o formador é aquele que 

leciona as disciplinas e o tutor, o que orienta os memoriais. Para cada função, há um processo 
seletivo.  
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 A insegurança para atuar no curso foi sendo eliminada à medida que a 

professora foi estabelecendo uma relação de confiança com suas alunas, no 

entanto ainda afligia-se com questões voltadas ao estímulo para as alunas e de 

práticas de leitura. Assim como apontado por Áurea, Miriam também revela que 

as alunas buscavam a melhoria salarial a partir do curso.  

 A professora ressalta que as práticas voltadas para o aluno como 

construtor de conhecimentos, bem como outras estratégias didáticas 

proporcionaram além de aprendizagens, a elevação da autoestima. Esta última 

toma força por ser evidenciada tanto por ela quanto por Áurea. Para Miriam, este 

fato remete às alunas aprenderem de forma mais fácil e prazerosa, tornando-se 

escritoras de suas histórias.  

 Ao se referir à profissão docente, a professora-formadora expressa um 

discurso a princípio negativo, remetendo ao caminho árduo, à falta de 

reconhecimento e valorização da profissão. No entanto, em meio a essa negação, 

traz elementos que evidenciam a busca de crescimento profissional e melhoria da 

prática pedagógica, uma imagem de si é evidenciada. Assim, revela Miriam sobre 

a docência,  

 

Caminho difícil. Reconheço que a profissão é árdua, 
principalmente a valorização financeira, mas para quem a tem 
como objetivo de vida, tem suas compensações. Por isso, sinto-
me vitoriosa e grata ao meu bom Deus que me ilumina sempre, 
dando-me força e estímulo tornando-me uma eterna aprendiz. 
Adoro ensinar e procuro, a cada dia crescer como profissional, 
buscando novas perspectivas, refletindo e aplicando-as na minha 
prática pedagógica, com o objetivo de alcançar um bom resultado 
dentro deste labirinto que é Ensinar e Aprender (MIRIAM, Ensaio 
Autobiográfico). 

 

   

O acompanhamento do memorial de formação  

 

 A orientação da escrita do memorial de formação trouxe muitos desafios 

para a professora-formadora Miriam. Sobre essa experiência, a professora 

remete-se tanto ao conteúdo que deveria compor os memoriais, como ao fato de 



153 

 

desconhecimento das alunas sobre o gênero memorial. Suas considerações 

apresentam similaridades com Áurea acerca da ausência de um modelo ainda 

não formalizado no curso que trouxe, de certa forma, inquietações sobre como 

orientar e o que escrever nesse texto.   

 
A primeira experiência de orientação de memorial foi complexa, 
por exigir que as alunas registrassem sua trajetória estudantil 
desde a infância, momentos estes, que na maioria das vezes não 
eram lembrados. E as mesmas não sabiam como registrar. 
Porém, comprometi-me com o meu papel de orientadora, 
dispondo de tempo e dedicação, contribuindo para o 
desenvolvimento da capacidade de organização da escrita e da 
auto aprendizagem. .(MIRIAM, Ensaio Autobiográfico)  
 
Felizmente, muitas alunas eram esforçadas e nos momentos de 
encontros presenciais, vinham buscar mais do que orientação 
necessária para seu processo de desenvolvimento de 
potencialidades, elas buscavam reforçar o sentimento de 
pertencer a um curso de graduação. (MIRIAM, Ensaio 
Autobiográfico) 

 

 Miriam ressalta a questão do comprometimento enquanto orientadora que 

buscava auxiliar as alunas, tanto na composição do texto, quanto na construção 

de uma autoaprendizagem, ou seja, desenvolver em suas alunas a autonomia 

para obter conhecimento através de sua própria busca em aprender por meio de 

leituras, pesquisas e escrita.  

  Para além desses aspectos, no dizer da professora, as alunas buscavam, 

além do conteúdo e a formatação do texto, um olhar mais sensível para esse 

processo de escrita, o de se sentirem no grupo.  

 Fica claro que a afetividade é o carro-chefe desse momento de inserção 

na escrita: respeitar, colaborar, valorizar e compreender cada um são sentimentos 

aos quais Miriam toma com referência para auxiliar suas alunas, pois "quanto 

melhores forem as condições de se cultivar sentimentos como estes, mais 

consciente e profundo serão os relacionamentos, promovendo uma aprendizagem 

significativa" (MIRIAM, Ensaio Autobiográfico). 

 Durante o período de acompanhamento das alunas, Miriam foi 

compreendendo os movimentos desse processo, no entanto ela ainda revela que 

os dez anos de experiência não abrandaram os desafios dessa prática. 
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Em relação a orientação na escrita do memorial, nesta turma de 
Pedagogia do PROGRAPE (Programa de Graduação Especial em 
Pedagogia), encontrei grandes dificuldades na compreensão das 
alunas em entender o memorial e a sua escrita. Medo, angústia, 
ansiedade, ausência de leitura, dificuldade em interpretar textos e 
frustração em escrever parte de suas vidas. 
 
Todavia, na função de educadora, proporcionei primeiramente 
uma boa convivência com a turma, onde acarretou trocas afetivas. 
Foi comum encontrar nos depoimentos tanto das alunas como no 
meu, referência ao respeito, a colaboração, a valorização de cada 
um e o desejo de compreender o outro no grupo de pesquisa. 

  

 A revelação de Miriam traz relação com significativos achados e 

resultados de parte das pesquisas realizadas sobre a escrita desse gênero 

autobiográfico (PASSEGGI, 2007, 2008). Dificuldades, também apontadas por 

Áurea no que se refere à compreensão do que seja o memorial, bem como os 

próprios sentimentos de quem vai escrever sobre si e ser avaliado. Encontrar um 

ponto de equilíbrio nessa prática torna-se uma tarefa difícil, pois lidamos com 

diferentes sujeitos que contam suas experiências de forma singular.

 Considerando que o memorial é um gênero de natureza hibrida, 

acompanhar sua escrita demanda do professor certa sensibilidade para 

compreender as etapas desse processo, tal qual nos fala Passeggi (2008).  

 Para a professora Miriam foi importante estabelecer uma relação dialógica 

com as alunas para que se sentissem à vontade de forma que revelassem suas 

dificuldades em relação à elaboração do memorial. Esta relação proporcionou 

momentos profícuos de escuta, respeito mútuo e valorização do outro. O 

importante na formação docente "é a compreensão do valor dos sentimentos, das 

emoções, do desejo, da insegurança a ser superada pela segurança, do medo 

que, ao ser 'educado', vai gerando a coragem" (FREIRE, 1999, p. 50). 

 A escrita do ensaio autobiográfico proporcionou às professoras a 

reconstrução de momentos significativos em seu percurso formativo, identificando 

suas aprendizagens, revelando a imagem de si. Para Miriam, não foi fácil a tarefa 

de transformar sua história em texto, no entanto foi momento de reconstrução, ela 

diz "não foi fácil, por ser um exercício exaustivo em trazer a tona o que dá vida. 

Foi uma oportunidade para questionar sobre empreendimentos e as investidas 
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para a reconstrução do meu ser pessoal e profissional”. (MIRIAM, Ensaio 

Autobiográfico).  

 Ao escrever o ensaio autobiográfico, Miriam redimensiona os percursos 

educativos em nível de importância, voltando-se à sua própria história para 

verificar “o que foi aprendido [...] em termos de capacidade, de saber-fazer, de 

saber pensar e de saber situar-se” (JOSSO, 2010. p. 266). 

  Paulo Freire (2003) fez o mesmo exercício e revela “Quando hoje, 

tomando distância de momentos por mim vividos ontem, os rememoro [...]. Os 

'olhos' com que 'revejo' já não são os 'olhos' com que 'vi'. Ninguém fala do que 

passou a não ser na e da perspectiva do que passa” (FREIRE, 2003, p. 19).  

 Foi nessa perspectiva que a escrita do ensaio possibilitou às professoras-

formadoras falarem sobre si, experienciando-se enquanto atoras/narradoras de 

sua formação. Nessa escrita, se expressa a história do presente: "não a verdade 

de nosso passado, mas o passado de nossas verdades; não a verdade do que 

fomos, mas a história do que somos, daquilo que, talvez, já estamos deixando de 

ser" (LARROSA, 2004, p. 34).  

  É perceptível nas narrativas dos ensaios de ambas as professoras-

formadoras, Áurea e Miriam, que as evocações estão vivas nas lembranças da 

escolarização, recordadas com riquezas de detalhes da infância e primeiras 

experiências na atuação profissional, no caso de Áurea; como também na 

atribuição dos significados à vivência universitária para a construção de 

experiências de participação e atuação no universo acadêmico, no caso de 

Miriam. 

  Se para Áurea estes laços são nítidos/fortes no constituir-se docente e 

aprender conceitos e atitudes além de uma aprendizagem formal escolar, em 

Miriam, estes surgem como fragmentos voltados ao papel da família, bem como 

ao período de sua formação nos primeiros anos de escolaridade que, apesar de 

pouco descrever sobre esses laços, revela forte relação com a mãe professora 

para sua escolha profissional.  

 Esses saberes/ aprendizagens que advêm dos espaços formais e informais 

influenciam na organização do trabalho docente, o que leva à assertiva de Charlot 
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(2000, p. 77) de "que a relação com o saber apresenta uma dimensão epistêmica 

e também identitária".  

 Vamos nos constituindo como seres através do mergulho na vida social, 

nas histórias que perpassam nossas experiências e vivemos, ao longo de nossa 

existência, os distintos papéis sociais que nos chegam pelo outro, como revela 

Áurea "Compreendi que para estar onde hoje me encontro, precisei sempre do 

outro. Minha história, não é só minha, nela há inserção de muitas culturas, muitas 

lutas, muita fé, solidariedade e sobretudo responsabilidade" (Ensaio 

Autobiográfico).  

 A transformação de si mesmas ocorreu quando as professoras 

perceberam que a constituição como pessoa se dá através de nossos grupos de 

pertença, seja na família, comunidade, ambiente de trabalho, reforçando a ideia 

de que somos sujeitos dialógicos, constituídos em uma relação conosco, com o 

outro e com os espaços que vamos ocupando ao longo de nossa trajetória. 

Tomando consciência de quem somos, primeiramente, "pela boca dos outros" 

(BAKHTIN, 2010) - em seguida, vamos nos identificando e nos reconhecendo 

através das situações e dos momentos que passamos, em um movimento 

multifacetado (DUBAR, 2005). 

 Considerando que “em formação de adultos esse reconhecimento das 

aquisições experienciais abre a porta para uma concepção renovada dos 

dispositivos de formação, das situações educativas e das modalidades de 

aprendizagem” (JOSSO, 2010. p. 266), as lembranças dessas professoras foram 

elementos importantes para a pesquisa, por identificar o papel que desempenham 

na orientação do memorial, tendo em vista os momentos de ressignificar suas 

lembranças, num processo de lembrar e esquecer, talvez como apontamento do 

que pode ser reelaborado para suas alunas, numa outra perspectiva pedagógica, 

com dinâmicas e estímulos mais positivos.  

 Como sujeitos sociais, somos permeados de contradições e dualidades 

ligadas a diferentes contextos dos quais fazemos parte, nos integrando e 

adaptando aos sistemas. Assim, também se apresenta a identidade, de forma não 

harmoniosa, mas com uma constante busca de equilíbrio entre nossas 

identidades primárias reveladas na infância; em seguida, na adolescência e o 
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tornar adulto, no contato com diferentes grupos sociais e, por fim, no campo 

profissional, com as experiências no trabalho, onde vamos adquirindo saberes da 

profissão e assumindo nosso papel, reconhecendo e afirmando a imagem para si 

e para o outro. (DUBAR, 2005)  

 Assim, entendo que a construção da identidade do professor ocorre no 

entrelaçamento das dimensões constitutivas dos seus processos formativos, 

donde as múltiplas identidades repercutem direta e significativamente no fazer 

docente.  
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CAPÍTULO 4 

 

ACOMPANHAR O OUTRO  -  VOZES QUE ECOAM NO SER E ESCREVER   

 
 
A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de 
artesão - no campo, no mar e na cidade -, é ela própria, num certo 
sentido, uma forma artesanal de comunicação. Ela não está 
interessada em transmitir "o puro em si" da coisa narrada como 
uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do 
narrador para em seguida retirá-la dele. Assim, se imprime na 
narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do 
vaso   (BENJAMIM,1994).  
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 Nesse movimento de olhar, pensar e refletir sobre a pesquisa, de ouvir as 

vozes dos outros e somá-las/entrelaçá-las com a minha voz, deparo-me com 

discursos e práticas que se entrelaçam, entrecruzando o eu e o outro, uma práxis 

educativa que rompe com as fronteiras do individual fazendo-me perceber o 

comum: questionamentos, preocupações, reflexões que se unem. Fui, também, 

confrontada com o singular, a especificidade de cada trajetória de escrita, as 

novas situações que necessitaram de um olhar mais atento das professoras-

formadoras, um vestígio da individualidade sócio-histórica de cada sujeito.  

  Essa compreensão parte do pressuposto de que, ao narrar suas 

experiências ao outro, cria-se a possibilidade de traduzir a experiência narrativa 

em formação. Experiências compreendidas no coletivo, mas que se encontram 

presentes na vida do narrador, que registra em sua memória e as ressignificam, 

transformado-as em aprendizagem (BENJAMIM, 1994).   

 Narrar é uma das práticas mais antigas do homem. Quando contamos 

nossas histórias, a impedimos de serem esquecidas, preservamo-las, criando 

possibilidades de serem contadas de várias maneiras, com diferentes olhares. 

Assim, entendo que as histórias só têm sentido na relação com outras histórias, 

construídas a partir da experiência de outros.  

 No grupo reflexivo, constituído pelas professoras-formadoras e as alunas-

formandas, as histórias das narrativas autobiográficas foram/vão compondo o 

memorial de cada uma das narradoras, escrevendo, reescrevendo, 

ressignificando cada fato que fez parte da história de cada uma, do outro, de nós.  

 Centralizo a análise na situação de escrita do memorial de formação na 

busca de compreender como as experiências formativas e a 

aprendizagem/saberes se manifestaram na mediação biográfica através da 

especificidade do acompanhamento realizado pelas professoras-formadoras para 

a escrita do memorial de suas alunas, identificando os diferentes posicionamentos 

das professoras-formadoras na orientação da escrita do memorial de suas alunas.  

 Para alcançar este objetivo, tive que ficar atenta aos diálogos 

relacionados à escrita do memorial: os questionamentos, as indicações, os 

bloqueios, as descobertas de ambas participantes - professoras-formadoras e 

alunas-formandas.  Atentei, também, para as relações que não estão à mostra na 
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versão definitiva do memorial, mas que se tornam extremamente importantes para 

compreender como as professoras-formadoras acompanharam o processo de 

escrita no grupo reflexivo.  

 Os encontros no grupo favoreceram o exercício da memória e da 

narração, reflexões sobre o processo narrativo das alunas-formandas e da prática 

das professoras-formadoras que oportunizaram adentrar no contexto da 

experiência narrativa, assim como vislumbrar as aprendizagens ocorridas durante 

essa experiência.  Tal experiência contada, refletida e analisada traz indícios 

peculiares do narrador que tece sua história demonstrando sua forma de ser e 

estar no mundo. Cada uma, a seu modo, usou de recursos para trazer, do 

passado, os acontecimentos, lugares e pessoas que marcaram sua trajetória. 

 Refletir, agir, narrar e viver foram ações que fizeram parte das discussões 

no grupo. Neste, as professoras-formadoras, mediadoras das narrativas, 

ocuparam diferentes papéis que se transformaram de acordo com as fases do 

processo de escrita realizado pelas alunas-formandas.  

Ao refletir sobre o acompanhamento, Josso (2010) faz uso das figuras 

antropológicas para caracterizar os movimentos do acompanhamento na 

mediação. A primeira figura citada é o Amador - ele ama as histórias contadas, os 

narradores e a análise dos percursos da vida. Na segunda, o Ancião - pela 

bagagem de sua experiência, coloca-se no lugar do narrador e entende seus 

conflitos. A terceira é o Animador - uma espécie de artista que improvisa 

valorizando o narrador, as sensibilidades, as personalidades, as formas de 

expressão ou os interesses de conhecimento em questão e por fim, o Balseiro - 

quarta figura - contribui para lembrar ao narrador, os caminhos possíveis que 

pode tomar em sua travessia.  Auxilia-o a "distanciar cada vez mais de si para 

compreender quais foram suas aprendizagens, que lições tirar da experiência” 

(PASSEGGI, 2008, p. 52).    

 No percurso do acompanhamento da escrita da narrativa do memorial de 

formação, Passeggi (2006, 2008) identifica três dimensões biográficas que dão 

elementos para interpretação da atuação das professoras no grupo reflexivo: a 

iniciática, a maiêutica e a hermenêutica que são articuladas aos estudos de 

Ricoeur (1997) com a tríplice mimese.  
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 Na dimensão iniciática, o narrador conta sua história trabalhando a 

temporalidade: passado – memória dos fatos vividos;  presente – a percepção dos 

acontecimentos atuais, e futuro – expectativas do porvir. “Cabe ao narrador 

elaborar sua história, organizando o seu tempo e os fatos rememorados” 

(PASSEGGI, 2008, p. 48). Essa dimensão corresponde à primeira da tríplice 

mimese proposta por Ricoeur: a mímese I – prefiguração do tempo – o da vida 

prefigurada: a existência do que antecede a narração, a pré-narrativa.  

 Na segunda dimensão, a maiêutica, o narrador se familiariza com o 

trabalho biográfico à medida que avança na escrita e se conscientiza de seu 

processo de mudança. Nesta fase, o narrador "partilha com o formador no grupo 

reflexivo as sucessivas versões da história", ao mesmo tempo em que ultrapassa 

os temores iniciais vencendo as primeiras resistências (PASSEGGI, ibid, p. 49). 

Refere-se à mimese II - configuração do tempo, da experiência configurada 

(RICOEUR, 1997). A configuração é a operação na qual o narrador transforma os 

fatos rememorados em história.  

 Este último momento da mediação biográfica, a mimese III – Refiguração, 

para Ricoeur, corresponde à hermenêutica defendida por Passeggi (ibid, p. 52). 

Segundo a autora, nesta fase, o narrador pergunta: "o que faço agora com o que 

isso me fez?" Neste momento, ocorre o processo de interpretação da experiência. 

O objetivo dessa interpretação é encontrar o sentido despertado pela reflexão 

sobre a condição histórica de si, de sua existência particular e seu lugar no grupo.  

 Identifiquei os três momentos da mediação biográfica - iniciática, 

maiêutica e hermenêutica - no grupo, ocorridos de forma não linear. Estes 

suscitaram pela forma como as professoras-formadoras acompanharam suas 

alunas na escrita: respeito ao tempo de cada uma; muito embora houvesse tempo 

determinado para conclusão do trabalho biográfico.  

 Pineau (2004) nos alerta que o trabalho biográfico não é uma simples 

inscrição de sua vida, mas a construção de sua identidade (Auto), historicidade, 

que precisa das operações: reflexão, análise e interpretação.  

  E foi assim que as alunas-formandas biografaram-se à medida que íamos 

oportunizando através das atividades no grupo um olhar sobre si e sobre o outro, 

refletindo, interpretando. Muitas vezes, as vozes das experiências do eu tocaram 
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o outro, outras vezes, foi necessário o apoio da professora-formadora para se 

sentirem tocadas e, assim, tornarem-se autoras de sua história.  

 Neste capítulo de análise, apresento parte dos resultados da pesquisa em 

dois momentos. No primeiro momento, trago uma reflexão sobre experiência e 

aprendizagem no acompanhamento do memorial de formação, através da análise 

dos encontros do grupo reflexivo; e, no segundo, analiso os painéis construídos 

no último encontro das referidas participantes, por apresentar uma síntese do que 

significou escrever e acompanhar o memorial, momento que possibilita a análise 

do como o grupo auxiliou na trajetória desse acompanhamento.  

 Nele, as participantes, professoras-formadoras, revelaram a importância 

da reflexão do fazer docente, suas experiências no acompanhar e formar, e as 

alunas-formandas revelaram-se em suas narrativas enquanto sujeitos que 

escrevem suas experiências ao tempo de se experienciarem como autoras de 

uma história ainda em construção.  

 

 

4.1 A escrita da experiência e a experiência da escrita: a prática na mediação 

biográfica   

  Escrever sobre o processo de formação parece, 
aos olhos de quem jamais o fez, uma tarefa fácil. 
Mas fixar na escrita o que se tenta pegar no ar, o 
que foge e escapa a cada tentativa é um trabalho 
ao mesmo tempo laborioso, sedutor e 
consideravelmente formador.  

                  Maria da Conceição Passeggi (2010)  

 

Nos primeiros momentos da escrita de nossas experiências, ficamos a 

contemplar o papel ainda em branco e começamos a dialogar com nós mesmos: 

o que escrever? Que palavras selecionar para expressar o nosso dizer? Iniciamos 

timidamente. Ainda inseguras, as palavras saem e se juntam a outras quase sem 

deixar as marcas no papel. Aos poucos, mergulhamos em nós mesmos, um 

processo introspectivo. Dialogando com o outro, nos apropriamos de nossas 

lembranças e contamos, relembrando no presente, o passado de nossas 

experiências que tomam forma e fazem parte de outras que são recontadas a 

partir de cada toque (ou sentido) do outro.  
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Esse retrato, descrito, expressa a situação de escrita do memorial de 

formação das alunas-formandas, participantes da presente investigação. 

Demonstra também, quão importante é o papel do outro para enfrentar a difícil 

tarefa do sujeito tomar a si mesmo como objeto de reflexão e, assim, deixar as 

marcas no papel, tornando-se autoras de seu dizer. Falo do processo de 

coinvestimento entre aquele que escreve - alunas - e os que escutam - o grupo 

reflexivo - especificamente aquelas que acompanham.    

As atividades desenvolvidas no grupo reflexivo trouxeram momentos de 

reflexão sobre a escrita das narrativas do memorial. Nelas, as emoções afloraram 

com um sabor doce-amargo, sentimentos de alegria, esperança, tristeza, 

angústia, dúvidas, inquietações, conflitos, também foram expressas as 

dificuldades para expressar na escrita essas situações.  Como revela Passeggi 

(2008), escrever sobre a formação não é "uma tarefa fácil", exige-se um debruçar 

sobre si, um movimento de introspecção, de diálogo entre o narrador/autor do 

texto; de escolhas do que dizer e como dizer.  

A análise desse processo não recai sobre seu produto - memorial de 

formação - mas no seu inacabamento, no constituir-se através das narrativas, nas 

tramas (intrigas) que vão sendo construídas, vê-lo "tornando-se" texto. 

Compreender essas tramas narrativas significa olhar os sentidos dos 

dizeres que são produzidos em condições determinadas pelos contextos da 

formação docente que estão, de alguma forma, presentes no modo como se diz.  

Nas vivencias com as participantes, guiei-me pelo primeiro principio do 

Grupo Reflexivo, o da liberdade de falar e calar sobre suas experiências 

expressas nas narrativas do memorial.  Nessas vivências, as alunas-formandas 

revelaram suas dúvidas, aflições, dificuldades para a escrita do memorial de 

formação, seja por não querer relembrar as lembranças contidas na memória por 

serem dolorosas; pelo medo de errar, pela ausência de palavras que 

expressassem seus desejos, conquistas, inquietações ou mesmo por não se 

sentirem pertencentes ao grupo.  
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4.1.1 O que é o memorial de formação?  

 

Como sujeito de experiência, as professoras-formadoras dão orientações 

para escrita das narrativas direcionando para o valor didático desse gênero. 

Essas indicações tem relação com suas experiências nessa prática do 

acompanhar como prescrita na formação acadêmica e nas definições para escrita 

do memorial do programa do curso. Traz, assim, em seus discursos, a 

importância das vozes instituídas e instituintes nas narrativas do memorial.  

 É a partir dessas experiências, narradas, no grupo reflexivo de mediação 

biográfica, que as professoras-formadoras Miriam e Áurea revelaram o 

posicionamento sobre o gênero memorial de formação.  

 
[...] é um trabalho científico [...] Vocês entenderam a importância 

do memorial estar à altura do nível universitário de vocês? [...] é 

preciso mostrar e falar um pouco dessa prática relacionando com 
a teoria, os autores [...]  (MIRIAM, GRMB, 19/03/2011).    

 

O memorial é um material científico [...] deve ter cuidado para não 
se tornar uma peça de autoflagelo, de coitadinhas. Isso é uma 
dificuldade que a gente tem quando estamos orientando a escrita. 
(ÁUREA, GRMB, 04/06/2011). 

 

 Para as professoras-formadoras, o memorial é um trabalho científico. Ele 

não difere de qualquer outro trabalho acadêmico em sua forma de apresentação. 

Miriam chama atenção para que a escrita do memorial esteja à altura de um nível 

universitário no qual as alunas se encontram. Para essas professoras, é 

necessário que este texto esteja de acordo com a linguagem formal que expresse 

o caráter de cientificidade para atender ao modelo acadêmico instituído na 

Universidade.  

 Explicitar o "lugar" acadêmico do memorial é buscar conscientizar as 

alunas-formandas do estabelecimento de um diálogo com referências teóricas,  

ratificando o que está expresso em suas narrativas atribuindo ao seu texto o valor 

acadêmico, exigido na academia. A situação expressa pelas professoras-

formadoras coloca em evidência "a validade científica da subjetividade" 

(PASSEGGI, 2007, p. 36), por se tratar de um gênero autobiográfico.  
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 Carrilho (2007, p. 222) revela que "Essa busca de cientificidade responde 

às críticas feitas ao memorial quanto à sua validade como texto acadêmico, 

apresentado como trabalho de conclusão de curso", traz, também, o discurso da 

sua formação profissional. A busca de um rigor científico para atender às normas 

de um trabalho exigido na academia e para academia dar um ar mais objetivo a 

escrita dessa narrativa, muito embora a subjetividade esteja neste gênero 

"mediante a dimensão reflexiva da escrita do memorial, que se realiza a 'arte 

profissional', autopoiética, ligada ao gesto de tomar a palavra e de se apropriar da 

vida profissional, refazendo-a" (PASSEGGI, 2008, p. 121).  

 Quando as professoras-formadoras expressam que o memorial é um 

trabalho científico, elas solicitam que as narrativas tragam o diálogo com outros 

discursos de natureza teórica. Na realidade, indicam a expressão de duas vozes 

que são constitutivamente diferentes: uma é mais pessoal, o discurso do eu 

representada pelas narradoras -  alunas-formandas  - e a outra, representada 

pelas teorias, o discurso do saber científico.  Segundo Bakhtin (1997)  

 

[...] a enunciação do narrador, tendo integrado na sua composição 
uma outra enunciação, elabora regras sintáticas, estilísticas e 
composicionais para assimilá-la parcialmente, para associá-la à 
sua própria unidade sintática, estilística e composicional, embora 
conservando, pelo menos sob uma forma rudimentar, a autonomia 
primitiva do discurso de outrem, sem o que ele não poderia ser 
completamente apreendido (p. 145) 

 

 Parece-me que as orientações das professoras-formadoras trazem 

indícios de um saber expresso nos modelos de trabalhos acadêmicos 

apreendidos durante a formação profissional, como também nas indicações das 

diretrizes do curso. Uma formação voltada para a produção de textos com 

discurso acadêmico com pouca reflexividade da que compõe a formação 

profissional de suas alunas, um diálogo basicamente teórico composto pelo estilo 

acadêmico-científico.  

 Vejamos os diálogos, abaixo, ocorridos em dois encontros quando as 

professoras-formadoras são indagadas sobre a possibilidade de, no memorial, 

haver o diálogo com outros gêneros textuais e recursos visuais, ou seja, as alunas 
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perguntam as possibilidades de dialogar com outras vozes, além da teoria 

expressa nos textos acadêmicos.  

  

Posso colocar poesia de cordel no meu memorial? (MARIA, 
19/03/2011)  
 
Pode na parte final depois das referências. Se for sua poesia, 
coloque no apêndice e se for de outro autor, no anexo (AUREA, 
19/03/2011) 
 
Fotos nossas podem ser colocadas quando a gente fala da nossa 
formação no curso, aqui na faculdade? (REJANE, 02/06/2011) 
 
Pode sim, no final dos capítulos. (MIRIAM, 02/06/2011)  

 

 As orientações das professoras-formadoras denotam a compreensão do 

que seja o memorial de formação e como deve ser sua forma e conteúdo, o 

memorial como texto científico formado, unicamente, pelas duas vozes (da 

academia e dos narradores), visto que as demais devem situar-se à parte da 

narrativa, ou seja, no final. Esse entendimento inviabiliza orientações para que as 

alunas-formandas possam, ao longo de suas narrativas, estabelecer um diálogo 

com outros gêneros, sem, com isso, perder a objetividade do memorial de 

formação enquanto gênero acadêmico discursivo.  

 É possível, no memorial, tomar outras vozes, além da acadêmica, vozes 

que possam expressar, através das palavras e/ou imagens, os significados que as 

alunas-formandas desejem atribuir às suas experiências, pois nele há "lugar para 

diferentes possibilidades: a opção pode ser por um tratamento mais literário, ou 

mais reflexivo, ou pela combinação de ambos" (PRADO & SOLIGO, 2005, p. 36).  

 As falas das professoras-formadoras Miriam e Áurea expressam que, 

embora o memorial seja um gênero autobiográfico de natureza subjetiva, ele 

constitui-se de um permanente diálogo entre as vozes instituídas e instituintes, a 

da teoria e da prática por ser um trabalho acadêmico que certifica o grau de 

ensino superior (PASSEGGI, 2008b).   

É por essa razão que Áurea chama atenção para o tratamento da forma 

no memorial. Segundo ela, a dificuldade para acompanhar a escrita deste gênero 

está no fato de auxiliar as alunas na composição de uma narrativa que verse pela 

aprendizagem adquirida nas experiências do sujeito e não "tornar o memorial uma 
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peça de autoflagelo". Segundo a professora, o memorial não pode ser 

considerado uma catarse, um momento de desabafo que as alunas-formandas 

narram sobre seus sofrimentos, aflições e saem leves. Embora a emoção esteja 

presente durante a escrita do memorial de formação, temos que nos atentar para 

o caráter institucional dessa narrativa.  

 Dessa forma, as orientações das professoras-formadoras tomam, como 

referência, a escrita das experiências de formação aliada a prática docente para 

que, a partir delas, as narradoras tomem consciência de suas aprendizagens e 

abram possibilidades para a aprendizagem do outro através da leitura/escuta de 

sua narrativa. Segundo Josso (2004, p. 214), 

 
Eu aprendo com o que cria ou criou “experiência” para mim, daí 
extraio “alguma coisa”, algo que passo a guardar comigo, cuja 
evocação me pode permitir uma retomada, uma reinterpretação e 
que serve de referencial para a minha ação ou pensamento. 
(JOSSO, 2004, p. 214). 

 

 Nesse sentido, as professoras-formadoras veem-se diante da situação de 

acompanhar o narrador na escrita de um gênero considerado 'hibrido', tendo em 

vista sua natureza autoformativa e avaliativa. Como acompanhar essa escrita? 

Como auxiliar suas alunas a tornarem-se autoras de suas narrativas? Esse foi um 

exercício constante das professoras-formadoras: exigia um arcabouço teórico, 

científico, sem, no entanto perder a dimensão autopoiética da escrita.  

 

 

4.1.2 - Mobilização - uma relação entre escrever e acompanhar a escrita  

      

 A primeira escrita que compôs a narrativa das alunas-formandas no 

memorial foi com ênfase na formação profissional, estabelecendo relações com a 

prática docente. As alunas-formandas Rejane, Maria e Eliane revelaram como foi 

iniciar a escrita de suas narrativas e Bianca expressou o seu sentimento por não 

tê-la iniciado.   

Pra mim aquilo (refere-se ao memorial) era quase impossível, era 
muito difícil. Todo mundo ficava falando do memorial. [...] O difícil 
é escolher as palavras para escrever as situações do nosso dia a 
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dia. Não pode ser qualquer palavra porque estamos escrevendo o 
nosso memorial (REJANE, GR, 05/03/2011).  
 
Eu fiz o primeiro capítulo com muita dificuldade, com medo de 
errar. Dei pra corrigir, pra ver onde eu deveria mudar, onde 
deveria inserir [...] percebi que estava com menos erros. A pessoa 
vai se sentindo segura (MARIA, GR, 19/03/2011). 
 
No começo foi difícil pra todo mundo. Escrever sobre a formação 
no curso não achei muito difícil não. No meu caso, a minha 
dificuldade está em escrever, nesse capítulo, as minhas primeiras 
experiências na escola fazendo uma relação com o curso e o 
ensino aprendizagem, como Áurea sugeriu. Eu disse a ela que 
não vou escrever sobre isso não porque é muito difícil lembrar a 
minha infância (ELIANE, 05/03/2011) 

Só uma ressalva, eu estou me sentindo um peixe fora d’água [...] 
Pelo que as meninas escreveram, eu não escrevi nada, nenhuma 
linha..[…] Então, eu fico sem norte e sem sul […] a diferença que 
eu sinto é que todas aqui têm a sua sala para se lembrar, por em 
prática, eu não tenho essa realidade. Eu chego na sala, me sento, 
o professor dá a aula dele e eu faço os sinais (BIANCA, Grupo 
reflexivo, 19/03/2011). 

 

 Segundo Passeggi (2006), esse momento inicial da escrita, a iniciática, 

leva o narrador "a um conflito existencial na evocação dos momentos, pessoas, 

espaços" questionando-se sobre a sua existencialidade (história), se há algo a 

revelar, se tem uma história (p. 211). Ele começa a selecionar, em sua memória, 

os fatos, experiências/situações que foram formadoras, o que é memorável. 

Nessa prefiguração (RICOEUR, 1994), da busca de reconhecimento de si 

mesmo, o narrador/autor indaga-se "quem sou eu?". 

 Quando a aluna-formanda diz "Todo mundo ficava falando do memorial", 

traz consigo vozes provenientes dos outros e, portanto, estão sempre marcadas 

pelas intenções alheias (BAKHTIN, 2010). Essas vozes simbolizam a escrita do 

memorial como um processo marcado pela luta e pelo luto, "Uma luta que se 

trava contra as dificuldades da escrita e os demônios interiores. Um luto pela 

morte de si mesmo, como um outro, para renascer sobre uma nova forma" 

(PASSEGGI, 2006, p 211).  

 Esse momento de luta e morte, de selecionar e ordenar os fatos 

memoráveis, das experiências que foram formadoras em uma narrativa de caráter 
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científico, consiste no ingresso das alunas-formandas no processo de autoria de 

seu texto.   

 Algumas vezes, quem acompanha se afasta respeitando o momento do 

narrador, suas escolhas do que dizer e do não dizer, como foi o caso de o 

acompanhamento de Eliane "porque é muito difícil lembrar a minha infância" 

(05/03/2011). A resistência em recordar momentos de experiências escolares na 

infância foi uma situação que exigiu da professora-formadora compreensão e, 

acima de tudo, sensibilidade. A forma de conduzir o difícil momento da aluna e 

entender essa resistência toma o principio norteador da mediação biográfica no 

grupo, a liberdade para calar e narrar. É o modelo de coinvestimento, caminhar 

com o outro, auxiliar, cuidar.    

 Ao entrar em cena, essas professoras caminham lado a lado com suas 

alunas-formandas, acompanhando seus movimentos, auxiliando-as na inserção 

da escrita do memorial, motivando e indicando caminhos possíveis, "um norte ou 

um sul" para iniciar a aventura do narrar-se ou mesmo conforme Maria, auxiliá-las 

"pra ver onde eu deveria mudar, onde deveria inserir" (MARIA, GR, 19/03/2011).  

Entra em cena a figura do Ancião que "desperta no Contador o aguçar" de sua 

história, auxiliando a encontrar "o fio condutor, mas o pensamento não avança 

enquanto o Contador não sabe o que pretende ser, aonde ir e onde fazer" 

(PASSEGGI, 2008, p. 49). 

 Tomar em suas mãos as lembranças, ora prazerosas ora conflitantes, e 

transformá-las em narrativas, é situar o presente como espaço de reflexão de 

quem somos e como nos tornamos quem somos. Nesse movimento de 

entrelaçamento temporal, projetamos o futuro (RICOEUR, 1994).  

 Ao escrever suas narrativas, cabe às alunas-formandas, contadoras 

dessas histórias, "reelaborarem sucessivas versões de seus memoriais e vão aos 

poucos se apropriando do memorial como gênero acadêmico" (PASSEGGI, 2006, 

p. 212) à medida que aprimoram sua escrita vão "se sentindo segura" (MARIA, 

GRMB, 19/03/2011) para continuar biografando-se. Dessa forma, ocorre a 

familiaridade das alunas- formandas com o trabalho biográfico: vencem-se os 

temores iniciais e inicia-se o compartilhamento das versões de suas narrativas 

(PASSEGGI, 2008).  
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 Segundo Passeggi (2006, p. 212), a tarefa das professoras-formadoras 

consiste em apoiar "no processo de reconceitualização de suas experiências para 

que se tornem formadoras". Importante salientar que nessa fase de configuração 

das narrativas, maieutica, o papel das professoras-formadoras é ajudar a 

ressignificação das experiências, deixa de ser o Herói e passa a descobrir a sua 

"historicidade do percurso de sua aprendizagem" (p. 51).    

 

 

4.1.3 - Os caminhos possíveis: experiência e aprendizagem  

 

 O acompanhamento desse grupo exigiu das professoras-formadoras 

disponibilidade, sensibilidade e respeito para lidar com as singularidades de cada 

uma das alunas-formandas nesse processo de biografização, do reinventar-se 

como autoras de um texto autobiográfico. Para a aluna-formanda, Bianca, o 

primeiro exercício de escrita trouxe aflição por não conseguir, em sua narrativa, 

estabelecer a relação entre a sua formação no curso e a prática docente. Sua 

dificuldade centra-se na atuação como intérprete de LIBRAS em sala de aula e, 

desta forma, não lhe parece possível refletir sobre si mesma como docente, uma 

vez que não se vê como tal. Ela questiona como atender a solicitação dessa 

escrita se não possui a experiência docente: 

 

Só uma ressalva, eu estou me sentindo um peixe fora d’água [...] 
Pelo que as meninas escreveram, eu não escrevi nada, nenhuma 
linha..[…] Então, eu fico sem norte e sem sul […] a diferença que 
eu sinto é que todas aqui têm a sua sala para se lembrar, por em 
prática, eu não tenho essa realidade. Eu chego na sala, me sento, 
o professor dá a aula dele e eu faço os sinais (BIANCA, GRMB, 
19/03/2011). 

  

  Bianca revela sua dificuldade para encontrar um caminho para escrita de 

seu memorial. O uso das expressões metafóricas "um peixe fora d'água" e "sem 

norte e sul" simboliza seus sentimentos para uma escrita que estabeleça a 

relação entre a formação e a prática em sala de aula.  
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 O posicionamento das professoras-formadoras Miriam e Áurea, ao 

escutarem as inquietações e representação de Bianca, foi de auxiliá-la na 

composição de sua narrativa.  

 
Eu compreendo! Mas você tem o seu memorial pra expor essa 

sua concepção, entendeu? Então mesmo você não tendo essa 

sala de aula, o que você está aprendendo no curso serve para sua 

vida também, até na convivência  com teu aluno de LIBRAS e isso 

são coisas interessantes. E o teu memorial tem que ser realmente 

pioneiro por você se encontrar nessa situação diferenciada das 

colegas. Mas isso não impede de você escrever. Por que o que é 

um memorial? Memorial é uma autobiografia sua, então o que se 

deu para você fazer Pedagogia? Quando você mesmo coloca que 

fez o Estudos Gerais, não é verdade? Então, o que te levou a 

isso? (MIRIAM, GRMB, 19/03/2011).  

[...] Qual sua identidade pra esse projeto? O que você sabe sobre 

isso? Então quando a gente está com a “mão na massa” dentro 

daquilo, seja na minha ação, seja gestão, seja cultura, escrita, 

torna-se mais fácil. Por esse lado, assim eu compreendo sua 

aflição (AUREA, GRMB, 19/03/2011). 

  

 Miriam chama a atenção para o sentido da escrita do memorial como 

possibilidade de aprendizagem através de uma ação reflexiva "você tem o seu 

memorial pra expor essa sua concepção". Colaborando com Miriam no auxílio a 

aluna-formanda, Áurea traz outros questionamentos na busca de indicar 

caminhos possíveis para escrita, a relação com o "fazer", chamando a atenção 

para sua experiência como intérprete de LIBRAS. 

 Nessa situação, as professoras-formadoras Miriam e Áurea assumiram o 

papel de Balseiro no acompanhamento da escrita do memorial, auxiliando a aluna 

a fazer a travessia entre uma situação de bloqueio e o despertar para a escrita 

nesse momento inicial.  

 Miriam estimula Bianca a expressar exatamente aquilo que a diferencia do 

grupo, uma vez que todas elas são professoras regentes de sala de aula: "o teu 

memorial tem que ser realmente pioneiro por você se encontrar nessa situação 

diferenciada das colegas".   

 Miriam insiste com Bianca, como Animador, incentivando, procurando a 

melhor maneira de valorizar a sensibilidade de quem escreve, suas 
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potencialidades e seus interesses, de modo que possa ultrapassar esse processo 

de iniciação da autoria da escrita do memorial que permanece para Bianca como 

um limite difícil de transpor, ao dizer " [...] isso não impede de você escrever.Por 

que o que é um memorial? Memorial é uma autobiografia sua, então o que se deu 

para você fazer Pedagogia? [...] o que te levou a isso?" 

 A travessia para escrita da narrativa pela aluna através das orientações 

das professoras-formadoras Miriam e Áurea só foi possível ocorrer nas indicações 

das possibilidades dos caminhos possíveis, "dos pontos de partida e dos lugares 

almejados", porque as professoras-formadoras não são "expert do vir-a-ser 

existencial dos outros que o autorizariam a indicar-lhes a continuação do caminho 

que cada um escolheria seguir" (JOSSO, 2012, p. 129).  

 É nesse sentido que as professoras-formadoras, enquanto sujeitos de 

experiência, revestem-se na figura de Balseiro por conhecerem que cada vida tem 

sua bagagem de sofrimento, prazeres, desejos, veem o narrador partir 

perguntando-se qual caminho ele escolherá. Essa forma de caminhar traz, na 

realidade, um saber construído pela experiência do acompanhamento na escrita 

do memorial, visto que essa experiência  

 
é apenas um espaço onde o professor aplica saberes, sendo ela 
mesma saber do trabalho sobre saberes, em suma: reflexividade, 

retomada, reprodução, reiteração daquilo que se sabe naquilo que 
se sabe fazer, a fim de produzir sua própria prática profissional. 
(TARDIF, 2006, p. 21)  
 
 

 Nessa situação, a professora-formadora Miriam, mais uma vez, coloca-se 

como Animador (JOSSO, 2013) e, como tal, valoriza o narrador. Remete-se, 

também, ao papel do Ancião à medida que dá indicações para Bianca relacionar 

sua prática em sala de aula com a sua formação no curso "A graduação em si, a 

aprendizagem adquirida, o curso, a apreensão de conhecimentos que você já traz 

quando vem fazer uma faculdade. Em que isso está te ajudando na tua prática 

pedagógica? Que visão de educação você está tendo depois que está inserida no 

curso de Pedagogia?"(MIRIAM, GR, 19/03/2011) e "qual a identidade com esse 

projeto" (ÁUREA, GR, 19/03/2011). 
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Desse modo, a postura das professoras-formadoras na discussão com o 

grupo auxilia a aluna na travessia entre os fatos prefigurados aos configurados 

(RICOEUR, 1994). A pré-compreensão prática do mundo da ação, sua própria 

vivência para a composição do discurso em que se exige sintaxe e uma ordem 

cronológica são direcionadas pela experiência das professoras que conhecem as 

fases do processo e "sabe usar recursos experienciais, competências forjadas ao 

longo do tempo e sabe fazer o trabalho possibilitando transferi-las para a situação 

presente" (JOSSO, 2012, p. 128).   

 As indicações das professoras-formadoras mobilizaram a aluna-formanda. 

Bianca escolheu o caminho para a escrita de sua narrativa e a levou para 

discussão no grupo reflexivo. A travessia para a fase seguinte foi realizada. 

 Interessante que, em sua narrativa, ela realizou um movimento diferente 

das demais, iniciou por sua prática em LIBRAS sem, no entanto, fazer referência 

a formação no curso, muito embora isso seja ponto de destaque nas orientações 

das professoras-formadoras. Após Bianca fazer a leitura de sua narrativa, a 

professora-formadora que a acompanha na escrita do memorial posicionou-se 

quanto ao caminho escolhido:  

 

Esse seu trabalho está bom! Está caminhando bem. Agora é 
preciso mostrar e falar um pouco dessa prática relacionando com 
a teoria, os autores. [...] Não esqueça que é para você não ficar só 
falando da língua de sinais do surdo, sem fazer esse respaldo do 
curso na sua prática, porque na verdade você vai dizer “mas eu 
não fiz o magistério”. Não! A gente não quer saber se você fez 
magistério! A graduação em si, a aprendizagem adquirida, o 
curso, a apreensão de conhecimentos que você já traz quando 
vem fazer uma faculdade. Em que isso está te ajudando na tua 
prática pedagógica? Que visão de educação você está tendo 
depois que está inserida no curso de Pedagogia? (MIRIAM, GR, 
02/04/2011) 

 

Nesse acompanhamento, ela abre possibilidades para que a aluna, 

enquanto sujeito da experiência, consiga dar sentido ao que se passa, ao que lhe 

acontece para relacionar as palavras e as coisas do que vê, sente e nomeia 

(LARROSA, 2002).  

 Nos relatos das alunas-formandas, é perceptível que cada uma, ao seu 

tempo, foi desenvolvendo suas narrativas direcionando para a forma de ser e 
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estar no mundo ao revisitar e reconstruir suas experiências significativas de 

formação, expressando "imagens" de si. Dessa forma, no diálogo realizado no 

grupo reflexivo, os efeitos de sentidos foram gerados. O sentido não está no 

enunciado, mas é fruto de uma operação contínua do ler e escutar que 

caracteriza, por sua vez, o processo de compreensão ativa e responsiva.  

Segundo Bakhtin (2010, 271) 

 

Neste caso, o ouvinte, ao perceber e compreender o significado 
(linguístico) do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele 
uma ativa posição responsiva: concorda ou discorda dele (total ou 
parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.; 
essa posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo o 
processo de audição e compreensão desde o seu início, às vezes 
literalmente a partir da primeira palavra do falante. 

 

  
 No ato de leitura/escuta das narrativas de formação, houve a construção 

de sentidos, ou seja, as histórias narradas não foram recebidas passivamente 

pelas participantes do grupo, interlocutoras das narrativas, houve um movimento 

de atividades e de processo. Segundo Delory-Momberger (2008, p. 60), é 

 

na narrativa do outro eu me aposso prioritariamente dos 
biografemas (pessoas, sociais, históricos, culturais, imaginários) 

que podem ser integrados a minha própria construção biográfica, 
na medida em que respondem aqui e agora, ao meu próprio 
mundo de vida. 

 

 Durante esse processo de narrar e escutar no grupo reflexivo, as 

professoras-formadoras assumiram também o papel de Ancião. Como tal, as 

professoras, profissionais com experiência no acompanhamento do memorial de 

formação, puderam buscar o que guardou dessa experiência por conhecerem "as 

fases do processo, os questionamentos metodológicos, epistemológicos ou 

teóricos, as resistências às intersubjetividade e à partilha de problemáticas 

existenciais [...]" (JOSSO, 2012, p. 128) e, assim, encorajar as alunas-formandas 

a chegarem no passo seguinte.   

 O acompanhamento das professoras-formadoras durante os encontros no 

grupo reflexivo abriu possibilidades de aprendizagem mútua. Para a professora-
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formadora Miriam, é importante o posicionamento do autor na narrativa para que 

aconteça a aprendizagem entre as participantes do grupo.  

 Ao chamar atenção da possibilidade de aprendizagem das narrativas, as 

professoras-formadoras contextualizam uma situação de leitura com os aspectos 

que devem ser apontados nas narrativas das alunas-formandas para que, assim, 

elas se apropriem ou não da história/narrativa do outro e incorporem, caso essa 

narrativa correspondam ou estabeleçam relações com o 'seu próprio mundo'.  

  

Que a importância do memorial é essa: a aprendizagem através 
da escrita do outro. [...] Ela escreveu o memorial dela e ao mesmo 
tempo aprendemos com ela quando faz a criticidade [...] Porque 
você aprende, você compreende e, na prática, como é que estou 
fazendo? Que aprendizagem eu tiro disso pra prática? [...] E você 
vê que diante desse texto [...] vem uma aprendizagem com o que 
ela está relatando, um paralelo. A gente vê a aprendizagem, a 
lição de vida que ela adquiriu com aquela vivência (MIRIAM, 
GRMB, 04/06/2011).  
 
Ela (autora) vai colocando, vai revivendo, vai construindo todas as 

aprendizagens que foram vividas durante a sua vida (AUREA, 

GRMB, 04/06/2011) 

 

 Nessas exposições, a atenção das professoras-formadoras está focada 

na percepção de um saber sobre si mesmo, de contato com suas singularidades, 

em um "processo de invenção e da expansão de si, na reflexão sobre si mesmo, 

com o outro e com o mundo" (PASSEGGI, 2008, p. 127). 

 A leitura de uma narrativa autobiográfica proporciona, para quem ler, um 

reencontro quando o leitor se reconhece na história narrada, transformando-o em 

agente transformador de sua vivencia (RICOEUR,1994). É a refiguração da 

história (ibid) que toma diversos sentidos de acordo com a experiência de cada 

leitor. A história, embora individual, se torna coletiva pelos sujeitos que tomam a 

experiência do outro para refletir sobre sua própria experiência para, a partir dela, 

ocorrer a aprendizagem. Para Bakhtin (2000), o enunciado está ligado tanto para 

quem o diz, quanto para um outro. 

 A professora-formadora Miriam diz "Ela escreveu o memorial dela e ao 

mesmo tempo aprendemos quando ela faz a criticidade". Essa aprendizagem 

acontece quando, no processo de interação com o outro, ocorre a internalização 
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da experiência narrada pelo grupo (VYGOTSKY, 2000). Nesse sentido, "Aprender 

é apropriar-se do que foi aprendido, é tornar algo seu, é internalizá-lo [...] é 

também apropriar-se de um saber, de uma prática, de uma forma de relação com 

os outros e consigo mesmo" (CHARLOT, 2001, p. 20).  

 A história do outro traz significações para cada leitor quando esta o toca. 

Nesse sentido, a experiência do outro atuou como um processo de assimilação da 

história narrada no grupo que estava repleta  

 

das palavras do outro (e não das palavras da língua). Nossos 
discursos, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as obras 
criadas) é pleno de palavras dos outros, de um grau vário de 
alteridade, ou de assimilabilidade, de um grau vazio de 
aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos outros 
trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo, que 

assimilamos, reelaboramos e reacentuamos (BAKHTIN, 2010, p. 
314).  
 
 

 Esse momento de identificação com a história do outro está refletido nas 

falas das alunas-formandas durante a leitura das narrativas. Nesse processo de 

refiguração (RICOEUR,1994), elas se encontram e se reconhecem como sujeitos 

dessas histórias contadas com viés individual, mas que assume uma dimensão 

coletiva ao se tornarem personagens das intrigas reveladas nas narrativas. Essa 

identificação é exposta pelas alunas-formandas  

 

Eu gostei demais (referencia ao texto da colega)! Tem muita coisa 

parecida com o meu. [...] o de Daniela, também, mas o dela tem 

mais a ver com o meu. Eu não perdi uma palavra porque tem 

muito a ver, gostei muito  (REJANE, GRMB, 19/03/2011);  

 

É uma retrospectiva de tudo que a gente já passou. O memorial, o 

primeiro capítulo dela emocionou. Até pra gente expor aqui e 

escrever aquilo que a gente não escreveu ainda (DANIELA, 

GRMB, 19/03/2011);  

 

Parecia que estava ali, vivendo dentro da realidade delas. Foi 
muito gratificante aquela troca de leitura do que foi escrito, a 
realidade de cada uma  (MARIA, GRMB, 10/10/2011) 

 

 A escuta das histórias proporcionou, além da aprendizagem, o 

reconhecimento de fatos descritos que reascenderam na memória das alunas-
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formandas, lembranças do tempo vivido; emocionando e incentivando para 

revisitarem as suas narrativas. Encontrar-se na história do outro, sentir-se 

contemplada nas situações relatadas, é ser tocada.  

  Nessa situação, as palavras ditas não são soltas ao vento, elas possuem 

significados para quem as escuta, pois "As palavras com que nomeamos o que 

somos, o que fazemos, o que pensamos, o que percebemos ou o que sentimos 

são mais do que simples palavras" (LARROSA, 2002, p. 21).    

 As relações estabelecidas entre as participantes a partir das histórias 

narradas mostram que as linguagens refletem a diversidade da experiência social 

(BAKHTIN, 2010). Dessa forma, conforme Bakhtin (ibid),  todo enunciado tem a 

ver com o que o antecedeu e com os que o sucedem. Dois enunciados distantes 

um do outro no tempo e no espaço, quando confrontados em relação ao seu 

sentido, podem revelar uma relação dialógica. 

 Ao se sentirem afetadas pelas histórias, as alunas-formandas Daniela, 

Rejane e Maria tornaram-se coautoras das narrativas, pois toda escrita é um 

esboço para leitura. O texto é cheio de descontinuidades, vazio com os quais o 

leitor contribui, interpretando, completando. Essa recepção do leitor ou de quem 

escuta cria outros sentidos para refiguração da narrativa, como bem retrataram as 

falas das alunas-formandas e das professoras-formadoras.   

 Assim, reconhecer-se é conscientizar-se de que o que é pensado, dito, 

sentido pelo narrador da história, traz a ideia de "ir, quase sem mediações, de 

palavras a uma imagem: uma linguagem vidente na qual as coisas estão em 

plena intensidade, quase de uma forma corpórea, material" (LARROSA, 2010, p. 

69). 

 Dessa forma, o trabalho realizado com o grupo reflexivo possibilitou uma 

tomada de consciência e a transformação de si mesma ao reconhecerem-se, 

enquanto sujeitos que geram conhecimento. Nesse sentido, a escrita - 

configuração - proporcionou a refiguração mediante a leitura das narrativas. É 

neste ato do ler que se atualiza a experiência pela sua capacidade de 

transfiguração proposta pela narrativa.  
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4.1.4 - Cuidar do outro - experienciar e aprender  

  

A forma como as professoras-formadoras auxiliam está, de certa forma, 

relacionada ao cuidado com essas alunas na medida em que, ao acompanhá-las 

na escrita de seu memorial, respeitam a singularidade profissional. Entre as 

particularidades desse gênero memorial de formação, um fato importante 

revelado pelas professoras-formadoras é o cuidado com as alunas, tanto no 

sentido de não magoar, quanto de incentivar.  

 Esse cuidado com o outro, está estreitamente ligado com o cuidado de si. 

Cuidar de si não significa ignorar o outro, não é um sentimento egocêntrico, mas 

sim, um sentimento que abre possibilidades de sabermos nos relacionar e tratar o 

outro, respeitando-o na sua forma de ser (FOUCAULT, 2010). 

 Sobre essa forma de aprender no cuidado com o outro, as professoras-

formadoras revelam  

 

Às vezes, a gente como orientadora tem que ter aquele cuidado 
de não magoar a aluna dizendo o que ela não deve escrever 
(ÁUREA, GRMB, 04/06/2011).  
 
[...] Sempre eu vou ter que dar essas injeções porque você é 
capaz, você é inteligente [...]. Você pode ter essa postura, a 
concepção de sociedade atual, tudo isso,  você tem muito recurso.  
E o teu (Bianca) memorial tem que ser realmente pioneiro por 
você encontrar essa situação diferenciada das colegas (MIRIAM, 
GRMB, 19/03/2011). 
 

 

 Áurea expressa que uma das dificuldades em orientar essa escrita, 

encontra-se em saber acompanhar de forma a não magoar ou mesmo bloquear o 

processo de produção das alunas-formandas. Sua fala reflete a necessidade de 

pensar a prática docente como uma atividade humana, percebendo e sentindo as 

emoções, as fragilidades, os bloqueios, mas também, a capacidade de suas 

alunas. (TARDIF, 2006).  

 Compreender o percurso das alunas-formandas ao realizar um movimento 

diferente das demais colegas é, também, uma forma de cuidado ao abrir 

possibilidades de uma narrativa pelo caminho escolhido. O cuidado com o outro 

dá acesso para o aprendizado, visto que se estabelece uma relação de confiança. 
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Charlot (2000) enfatiza que acompanhar o desenvolvimento do aluno tendo esse 

olhar sensível é considerar que o saber é uma forma de representação de uma 

atividade, de relações do sujeito com o mundo, com ele mesmo e com os outros, 

e dessa forma, "não há saber que não esteja inscrito em relações de saber" (p. 

63).  

 Esse cuidado é, também, expresso quando as professoras-formadoras  

compreendem os bloqueios, as escolhas dos caminhos para escrita da narrativa, 

bem como o incentivo, conforme expresso no caso da aluna Eliane, no calar, e de 

Bianca, ao incentivar, lembrando-a de sua situação diferenciada das participantes 

do grupo.  Neste compasso, as professoras são animadoras de um processo que 

se realiza ao motivar as narradoras no contar de sua história. Motivar é um 

procedimento externo das professoras-formadoras que buscam um movimento 

interno por parte das alunas-formandas. Esse movimento só é possível se as 

situações, palavras e demais instrumentos utilizados pelas professoras tornarem-

se dispositivos de sentidos e, dessa forma, as alunas-formandas consigam "pôr 

recursos próprios em movimento" para "reunir forças, fazer uso de si próprio como 

recurso" (CHARLOT, 2008, p.55) visto que "a mobilização é interna e supõe um 

desejo do próprio aluno. Mobilizar é fazer uso de si, para si" (ibid, p.55 ). 

 Para as alunas-formandas, Rejane e Maria, o papel das professoras-

formadoras, incentivando com palavras motivadoras, facilitou o desenvolvimento 

da escrita de seu memorial.  

 

[...] o início foi a tutora que facilitou com palavras motivadoras" 
(REJANE, GRMB, 10/10/2011)  
 
[...] muito incentivo que fez com que sumisse o medo. Ela foi muito 
paciente, muito perseverante [...]" (MARIA, GRMB, 02/04/2011)  
 
  

Essa forma de acompanhar acontece por compreender que nem toda 

experiência possui "a mesma biograficidade" porque se diferenciam e, ora se 

integram e é reconhecida, ora exige um trabalho de interpretação para se 

ajustarem "exatamente aos esquemas de construção que as experiências 

passadas permitiram adotar" (DELORY-MOMBEGER, 2011, p. 343). 
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 Assim, fica claro que a relação no processo de acompanhamento 

assentada no cuidado com o outro é apontada como responsável pelo 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem que ocorre durante o 

desenvolvimento da escrita do memorial de formação.  

 Trabalhar na fronteira entre a subjetividade do sujeito e a objetividade do 

texto demonstra quão complexo é a prática do acompanhamento da escrita 

autobiográfica. Estar atento a essas situações, auxiliando, acompanhando, 

respeitando os silêncios, o tempo e, ao mesmo tempo, buscando atender a 

exigência institucional, exige saberes que vão além dos apreendidos na formação 

profissional. 

 Essas situações de acompanhar e escrever foram simbolizadas pelas 

participantes em nosso último encontro. É dele e com ele que passo a dialogar 

com as diferentes vozes enunciadas no papel e na própria enunciação oral das 

participantes: falar, escrever, ilustrar, com palavras e sem palavras.   

 

 

 

4.2 Expressões do singular/plural no grupo reflexivo - com e sem palavras  

 

 No tópico anterior, trouxe as discussões realizadas no grupo reflexivo 

acerca do acompanhamento e da escrita dos memoriais. Um olhar dirigido ao 

diálogo entre as participantes durante a mediação biográfica no grupo reflexivo. 

No presente tópico, situo a discussão, ou melhor dizendo, a representação 

discursiva realizada no último encontro com o grupo sobre o que foi esse 

processo para ambos os grupos participantes - professoras-formadoras e alunas-

formandas.  

 O com e sem palavras expressa a ideia do uso da linguagem em suas 

formas verbais e não verbais, formas, estas que explicitam a natureza social da 

constituição da linguagem.  

 Através das múltiplas linguagens, as participantes expressaram-se quanto 

à dinâmica trabalhada com o grupo reflexivo. O uso de imagens, cores, metáforas 

foram recursos utilizados para expressar as vivencias. Aqui, apresento o produto 

desse encontro - síntese realizada pelas participantes sobre suas trajetórias no 
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acompanhar e escrever as narrativas do memorial de formação no grupo 

reflexivo, na forma de painéis. 

 O grupo foi dividido em três subgrupos: um formado pelas professoras-

formadoras que optaram pela elaboração de dois painéis e dois constituídos pelas 

alunas-formandas que elaboraram um painel cada um. Vejamos essa produção e 

os múltiplos significados que lhes são atribuídos.  

 

Figura 2 - Desafiando os Horizontes 

 

       

         

                      

                                               

                                                            
                     

 

Fonte - Painel confeccionado pelas professoras-formadoras 

 

No inicio nós pensávamos: desafiamos opiniões, essa é a quinta turma. E eu acredito, 
cada turma é um desafio diferente, cada uma deixa um aprendizado diferente [...] 
organizar os conhecimentos, a troca, são de cidades diferentes, cada uma com uma 
história por isso desafiamos horizontes, como se cada cidade e cada grupo fosse um 
horizonte diferente. O primeiro, começamos aqui (aponta para painel), a quebra de laços. 



182 

 

Eu vinha trabalhando com um grupo, de repente, no inicio do memorial, eu vou começar 
a trabalhar com outro grupo. Quer dizer uma parte mudou, foi uma quebra de laços, 
porque ia trabalhar com um grupo que eu não conhecia, foi colocada uma pedra, por 
conta disso Mesmo assim, seguimos e começamos as orientações. A coisa foi 
engrenando, aqui (aponta o painel) momentos de incertezas, mas promissor. Momentos 
de incertezas porque esse primeiro contato com a turma, por ser um grupo novo, iria 
gerar incertezas, pessoas com as quais eu não tinha observado [...]. Algumas, tendo essa 
questão da baixa autoestima, mas elas acreditaram, vão para cima e fazem. Eu sabia 
que seria promissor. Vêm aqui as flores, quando a coisa começa a acontecer a escrita, a 

gente está corrigindo os trabalhos [...] deixou uma aprendizagem com certeza  para a 
gente que também é tutor que faz esse trabalho [...]. Sinto que apanhamos 
conhecimentos na medida em que houve troca de conhecimentos tanto meu quanto de 
Miriam e, aqui (aponta o painel), no final, a gente tentou colocar um tesouro. Que é a 

questão do conhecimento e uma inovação da formação continuada que foi  justamente a  
formação do grupo (AUREA, GRMB, 10/10/2011).   

 
 
 O título do painel "Desafiando os Horizontes", as professoras-formadoras 

expressam o acompanhamento de atividades como desbravar caminhos. 

Demonstram o sentido atribuído ao grupo em uma mescla do trabalho realizado 

com as alunas e o que o grupo reflexivo proporcionou para elas. Constroem 

enunciados e ilustrações que são expostos ao longo de um caminho cheio de 

curvas, simbolizando o acompanhamento como movimentos sinuosos em que há 

momentos de enfrentamentos, dificuldades, mas também de avanços nos quais a 

experiência é tomada como possibilidades de aprendizagens.  

 Neste painel, observo ilustrações de pedras, flores e tesouro simbolizando 

os dilemas, os desafios e a beleza para acompanhar a escrita do memorial de 

formação.  Identifico, também, pelas expressões que acompanhar é uma atitude 

de escuta, respeito, incentivo, um caminhar passo a passo com o outro (JOSSO, 

2012). Motivação, curiosidade, persistência, paciência, aflição, desafios, 

exigência, conhecimentos foram sentimentos/palavras expressos pelas 

professoras-formadoras na elaboração de seus painéis.  

 Durante a apresentação, as professoras-formadoras revelaram que na 

dinâmica do acompanhamento é importante: conhecer o outro, escutar as 

angústias, compreender o processo e saber até onde o aluno pode ir. Essas são 

atitudes, aprendizagens apreendidas pela experiência como professora-formadora 

em seus contextos sociais e culturais.  Segundo Miriam, "Através da experiência 

da prática,  também veio o conhecimento sistematizado, a aprendizagem” 

(GRMB, 10/10/2011).   
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 Áurea apresenta o painel produzido com Miriam, revelando que a troca do 

grupo de alunas que orientava por um novo grupo que ela não acompanhou no 

estágio supervisionado, foi um obstáculo ilustrado pela figura de uma pedra no 

meio do caminho. O fato de não ter acompanhado esse grupo de alunos lhe 

exigiria iniciar um trabalho baseado numa relação de confiança que não se 

constrói em pouco espaço de tempo. Essa preocupação da professora é ratificada 

por UM dos requisitos estabelecidos pelo Programa no qual indica que professor-

tutor41 é responsável pelo acompanhamento da prática docente das alunas-

professoras no componente curricular Estágio Supervisionado (PROGRAPE, 

2009). Parte do pressuposto de que a relação anterior ao acompanhamento da 

escrita do memorial auxilie no andamento da sua escrita.  

 Desse modo, Áurea aponta a importância da relação construída com o 

grupo para que haja confiança e respeito mútuos nos momentos da explicitação 

de aflições e dúvidas sobre a escrita do memorial. Do tipo dessa relação pode 

depender o trabalho de acompanhamento a ser realizado pelas professoras-

formadoras, tendo em vista atuarem, ao longo desse processo, como sujeitos da 

experiência, junto a suas alunas-formandas  

 Criar situações para uma relação de proximidade e quiçá de cumplicidade 

aconteça é considerado fundamental para fluidez do processo de 

acompanhamento da escrita do memorial. Reitera a importância da afetividade no 

decorrer do desenvolvimento da escrita ao compreender que os vínculos afetivos 

vão ampliando-se e a figura do professor-formador surge com grande importância. 

As palavras persistencia, paciencia e motivação são carregadas de sentidos na 

direção da importância atribuída a esses sujeitos. Segundo Fernandez (1991, p. 

52), "Não aprendemos de qualquer um, aprendemos daquele a quem  

outorgamos confiança e direito de ensinar” .  

 Sobre essa questão, uma das alunas-formandas, Maria, posiciona-se na 

mesma direção apontada por Áurea. Demonstra, em sua fala, a importância de se 

construir um ambiente de reciprocidade entre a professora e as alunas-formandas 

e, assim, promover aprendizagem "Eu fiquei perdida porque estava adaptada a 

Áurea. Eu sei que eu já fui pra ela com medo" (MARIA, GRMB, 19/03/2011). 

                                                             
41

 Tutor é o professor que acompanha a escrita do memorial de formação das alunas-professoras.  
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 Para a aluna-formanda Maria, o fato de não ter continuidade com a 

professora-formadora Áurea que a acompanhou no Estágio Supervisionado, 

dificultou seu processo de escrita. A falta de proximidade, de certo modo, atuou 

como bloqueio para escrita. Foi necessário abertura para que ambas - professora-

formadora, Miriam, e aluna-formanda, Maria, - construíssem uma relação de 

cumplicidade em que o medo deu lugar à segurança e a abertura para o erro.  

  O uso da imagem de uma pedra no caminho simboliza os obstáculos 

para o acompanhamento da escrita, visto que o fato de não acompanhar o 

mesmo grupo da no Estágio Supervisionado e, sim, acompanhar outras alunas-

formandas. Alunas, estas, não conhecidas e por isso teria que reiniciar todo 

trabalho com o grupo e, assim,  estabelecer uma relação de confiança para o 

desenvolvimento da escrita do memorial. Ratifica, assim, um dos requisitos 

estabelecidos pelo Programa no qual indica que professor-tutor42 é responsável 

pelo acompanhamento da prática docente das alunas-professoras no Estágio 

Supervisionado (PROGRAPE, 2009). Parte do pressuposto de que a relação 

anterior ao acompanhamento da escrita do memorial auxilie no andamento da 

escrita.  

 Observar/acompanhar a prática docente durante a realização dos 

estágios das alunas, auxiliando na reflexão do seu fazer docente, na 

compreensão do ser profissional e mesmo, na própria condição docente, leva as 

professoras-formadoras a penetrar no universo das escolas públicas das cidades 

da mata norte do estado e, assim, conhecer a prática de quem elas 

acompanharão.   

 Na escrita autobiográfica, o fator relacional entre as participantes na 

prática do acompanhamento - professores formadores e as narradoras, alunas-

formandas, é estruturante por se tratar de uma escrita que relaciona a 

subjetividade do sujeito e a objetividade de um texto acadêmico. 

 No painel, não foram expressas apenas pedras, mas também flores. 

Essas simbolizavam o início da escrita das alunas-formandas quando elas 

conseguem transpor a barreira da prefiguração e passam, de fato, à configuração 

de suas narrativas. É nesse momento que "Vem aqui as flores, quando começa a 

                                                             
42

 Tutor é o professor que acompanha a escrita do memorial de formação das alunas-professoras.  
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acontecer a escrita, a gente está corrigindo os trabalhos". Para as professoras-

formadoras, as flores como elemento de beleza da natureza revela-se como o 

acontecer da escrita, segundo elas, ocorre no avançar da escrita, a consciência 

de si.  

 É um momento de desbloqueio, que podemos traduzir no desnudar-se 

diante do outro, do aprender consigo mesmo através das experiências que se 

traduzem em aprendizagens. É descrever-se através das palavras e apropriar-se 

do que é dito através delas, incorporando-as sem medo de compartilhar com o 

outro.  No grupo, a confiabilidade foi uma prática permanente de ajuda mútua, 

"de uma atitude de simpatia tanto pela experiência do outro, quanto por suas 

próprias experiências, com o objetivo de entender a si mesmo e ao outro, 

evitando qualquer atitude de julgamento” (PASSEGGI, 2011, p. 151). 

 Ler, reler, corrigir, orientar e acompanhar a trajetória da escrita das alunas 

geram desafios, mas, ao mesmo tempo, promovem aprendizagens entre os 

envolvidos nessa dinâmica de formação. Pesquisa, exigência e conhecimento é 

uma tríade que compõe o painel das professoras, esta corresponde às atividades 

acima postuladas, tendo em vista o reconhecimento de que, sem tais elementos, 

a escrita do memorial não poderia ser alcançada da forma pretendida por estas 

professoras enquanto objeto da sua prática docente. 

  Para as professoras-formadoras, esse espaço no grupo possibilitou, além 

de formar, formar-se. Essa visão é representada simbolicamente com um tesouro 

"isso, aqui é um tesouro (aponta o painel). Que é a questão do conhecimento e 

uma inovação da formação continuada que foi justamente a formação do grupo" 

(AUREA, GR, 10/10/2011). A fala de Áurea aproxima-se do pensamento de 

Charlot (2001, p. 26), ao afirmar que “aprender é adquirir conhecimentos, entrar 

em novos domínios do saber, compreender melhor o mundo e ter nisso prazer".  

 No painel das professoras-formadoras, a atuação docente comporta a 

pluralidade dos saberes que a constitui. Como num amálgama, impossível de 

defini-los previamente e fora dos seus contextos, estes saberes tomam forma e 

sentido na experiência do trabalho com o outro – o aluno. Na perspectiva do 

acompanhamento do memorial de formação como trabalho de conclusão de curso 

de graduação, tal atuação reveste-se da subjetividade estruturante – singular do 
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sujeito – e da objetividade estruturada – acadêmico e social das Instituições de 

ensino superior. 

 

Figura 3 - Pegadas das Trocas de Conhecimentos  

 

      

                        

    

                                 

 

                      

 

Fonte - Painel confeccionado pelas professoras-formadoras 

 

 

Como Áurea já introduziu sobre o tema "desafiando os horizontes" foi uma combinação 
para poder discutir o tema. Realmente, trazendo as palavras dela, esse horizonte, porque 
foi muito desafio com pessoas que tinham pensamentos diferentes. Nessa orientação, 
primeiramente, a necessidade de conhecer o outro. Quando eu via a produção da escrita, 
ficava aflita e pensava ou a aluna não aprendeu nada ou eu não ensinei direito, tive que 
voltar e rever as experiências que tinha em orientar o memorial. Até ouvir mais a aluna 
para poder diante do diálogo eu dar possíveis encaminhamentos (MIRIAM, GRMB, 
10/10/2011). 
 
A leitura do que vocês escreveram. A leitura e a troca de experiências foram muito ricos 
esses momentos de leituras.   A gente, também assimila o que vocês escrevem e vimos 
que tínhamos contribuições ali. Observamos como estava a orientação de cada  uma  
com  seu grupo.   No final, aqui (aponta o painel), colocamos "A caminhada se faz no 
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caminhar" pra que a gente não pare por aqui e que essa caminhada seja só o inicio. Que 
esse caminho seja só o meio, que daqui pra frente, vocês começarão a caminhar para 
outros rumos. No caso, serão outras buscas, outros cursos que vocês com certeza irão 
fazer (AUREA, GRMB, 10/10/2011). 

 
 No segundo painel Pegadas das trocas de conhecimentos, as 

professoras-formadoras representam com a imagem do desenho de seus pés 

passando por um caminho repleto de sentimentos: dúvidas, emoções, motivações 

que expressaram como foi esse acompanhamento e as possibilidades de 

aprendizagem. As "pegadas" visualizadas referem-se ao conhecimento não 

isolado, mas produzido na e pela troca com o outro, em uma relação dialógica 

entre as participantes.   

 O conhecer o outro é uma forma de criar vínculos para realizar o 

acompanhamento do memorial.   Na apresentação do painel, Miriam refere-se a 

orientar, respeitando a singularidade de cada aluna, auxiliando no processo de 

autoria de suas narrativas, foi um grande desafio "pessoas que tinham 

pensamentos diferentes". A experiência é colocada como saber importante para 

dinâmica de tal atividade, pois ela teve "que voltar e rever as experiências que já 

tinha em orientar o memorial" (MIRIAM, GRMB,10/10/2011).  

 A compreensão de experiência remete-se diretamente a sua vivencia na 

prática de acompanhamento, a um saber rotineiro. Nesse momento, a professora-

formadora realiza um movimento de reflexão despertado pela atividade no grupo 

reflexivo ao surgirem as dúvidas pela orientação. Recorrer à experiência 

demonstra a inquietação da professora-formadora por acreditar que não havia 

conseguido orientar corretamente a aluna para escrita do memorial.  

 Isso demonstra que, embora as professoras-formadoras tenham 

procurado motivar suas alunas-formandas com palavras incentivadoras, 

objetivando mobilizá-las para a escrita, em algumas situações, não obtiveram o 

resultado esperado porque mobilizar é dinamizar-se internamente (CHARLOT, 

2008). Considero que essa mobilização só acontece quando o aluno vê 

significado naquilo em que é motivado. Dessa forma, fica evidenciado que motivar 

e mobilizar são ações que necessitam do outro, daí os limites de ambas as 

professoras-formadoras nesse processo de aprendizagem.  
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 Mais uma vez, as professoras se revestem em dois papéis no 

acompanhamento, o de Animador e Ancião. O animador ao incentivar, motivar e o 

Ancião ao saber "como" incentivar para tocar já que as indicações teriam que 

fazer sentido para a aluna escrever a narrativa do memorial, estabelecendo uma 

relação entre a sua prática e a sua formação no curso.  

  Outro fato expresso, neste encontro, revela que a dinâmica com o grupo 

reflexivo tornou-se um espaço para uma escuta atenta. As atividades no grupo 

diferenciavam-se do acompanhamento individual, prática comum das professoras-

formadoras. Isso fica claro na fala de Miriam quando expressa "Até, também, 

ouvir mais a aluna para poder diante do diálogo eu dar possíveis 

encaminhamentos" (MIRIAM, GR, 10/10/2011).  

 A afirmação de Miriam reintera a colocação de Áurea em seu diário. 

Sobre esse ouvir, ou seja, o se "dizer" para o ouvir, Áurea indica, em seu diário, 

que, raramente, havia espaço para diálogo, visto que "nos encontros individuais 

acho que elas sentem-se mais cobradas por este motivo se expõem menos 

oralmente"  diferentemente dos encontros em grupo, pois "a discussões em grupo 

são bastante produtivas e dão margem as alunas exporem seus sentimentos e 

pensamentos" (ÁUREA, Diário de acompanhamento).   

 Áurea revela que os momentos de troca de experiência no grupo levaram, 

assim como as alunas-formandas, a sentirem-se tocadas pela experiência 

relatada, bem como perceber as contribuições no desenvolvimento da escrita de 

suas alunas quando ela diz "A gente, também assimila o que vocês escrevem e 

vimos que tínhamos contribuições ali". Outro ponto citado foi compartilhar a forma 

como cada uma das professoras-formadoras encaminhavam suas alunas na 

escrita. Vale ressaltar que uma das queixas das professoras-formadoras centram-

se, justamente, na falta de uma formação continuada para discutir sobre memorial 

de formação. Para elas foi muito significativo, pois "Observamos como estava a 

orientação de  cada  uma  com  seu grupo".  

 A relação dialógica entre professoras e alunas é importante no processo 

de reflexão na escrita do memorial. Parece que, ao orientar individualmente cada 

aluna, a relação que se estabelece é verticalizada, diferentemente do 

acompanhamento no grupo que se dá numa dimensão horizontal. 
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 Essa relação está expressa na palavra troca ao se referirem aos 

momentos de interação no grupo, nas trocas de experiências através das leituras 

das narrativas. Esse momento de refiguração (RICOEUR, 1994) do sentirem-se 

tocadas pela experiência do outro diz respeito ao acompanhamento da escrita.  

 As dificuldades iniciais para escrita do memorial, o papel das professoras-

formadoras para atenuar os medos, inquietações, auxiliando a transpor as 

barreiras para contar suas histórias, bem como a importância das atividades no 

grupo são situações enfatizadas pelas alunas-formandas em seus painéis como 

veremos a seguir.  

 

Figura 4 - Trajetória do Memorial 

 

Fonte - Painel confeccionado pelas alunas-formandas 
 

Nós fizemos dois caminhos: um preto e outro verde. O preto foi quando as coisas 
estavam escuras pra gente, a dificuldade no inicio da escrita  e o verde quando as coisas 
foram clareando[...] No inicio quando o caminho estava preto. O novo, seja o que for, 
incomoda, veio o medo de errar no inicio. Angustia na hora do não acerto. [...] No inicio 
tudo que escrevia, batia a insegurança, se estaria certo. Depois quando as coisas foram 
clareando, veio a alegria na hora dos acertos, na hora do estalo. Aquela hora que já dava 
pra escrever sozinha. Muita alegria nos encontros. Através dos encontros foi se 
descobrindo uma com outra: a experiência que passou de uma pra outra facilitou 
bastante o trabalho da escrita memorial. [...] Através das dinâmicas a gente ficou mais à 
vontade (REJANE, GRMB, 10/10/2011).  
 

Foi difícil, a gente estava perdida porque não conhecia, é diferente dos outros trabalhos 
científicos, feito a monografia. O que mais me chamou atenção foi ouvir as colegas. Eu 
achei importante a historia da gente ser ouvida, também. [...] A dificuldade maior que tive 
foi relacionar o aprendizado do curso com a prática na sala de aula e juntar isso com as 
referências das leituras, o que a gente aprendeu no curso. Isso foi um pouco complicado 
na hora de colocar um e outro.[...] Os encontros com o grupo, a gente colocou aqui o 
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verde simbolizando a esperança, a animação com as descobertas, a revelação das 
experiências das participantes no grupo. Fomos acreditando mais na gente, aqui, a troca 
com os colegas (aponta para o painel) [...]  (LINDALVA, GRMB, 10/10/2011).  

                                                      

 Figura 5 - Marcas Inovadoras  

 

Fonte - Painel confeccionado pelas alunas-formandas 

 

No início tivemos medo de errar. Escrever com clareza de forma que os outros entendam, 
porque as vezes a gente está com aquela ideia, mas tem que escrever de forma que o 
outro entenda, isso trouxe certa inquietação. Foi a tutora que facilitou com palavras 
motivadoras. [...] Depois, os encontros deram estimulo e troca de experiência que 
pudemos ver nas colegas a historia de vida de cada uma, isso me encorajou a prosseguir 
na escrita do memorial. Escrita, inquietação, a preocupação em pesquisar. Nos encontros 
interação, partilhadas experiências dos trabalhos. Nos encontros percebemos os 
obstáculos que foram superados [...] esse caminho ele vai pontilhado (aponta o painel) 
sempre aprender a aprender que a gente nunca deixa de aprender (MARIA BETÂNIA, 
GRMB, 10/10/2011)  
 
Nos encontros interação, o diálogo da gente, a opinião, o conhecimento, partilhadas de 
experiências dos trabalhos. [...] Batia naquilo que nós estávamos fazendo. Falou sobre 
aquela colcha de retalhos. A história daquela menina que tinha problemas de 
preconceito. Aquilo foi muito gratificante na minha vida, melhorou meu memorial (MARIA, 
GRMB, 10/10/2011).  
 
 

 As alunas-formandas elaboraram dois painéis, intitulados Trajetória do 

Memorial (TM) e Marcas Inovadoras (MI), doravante TM e MI, respectivamente. 

Identifico diferenciações na forma de apresentação, mas similaridade nos 

discursos expressos quando neles são retratados os sentimentos iniciais sobre a 
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escrita, bem como o fazer das professoras-formadoras e o investimento no 

processo de escrita nas atividades desenvolvidas no grupo reflexivo.  

 Neles, as alunas-formandas revelaram a importância da reflexão de suas 

narrativas enquanto sujeitos narradores de suas experiências ao tempo que se 

experienciam como autoras de uma história ainda em construção.  

 No painel Trajetória do Memorial (TM), as alunas-formandas expõem uma 

mistura de sentimentos: insegurança, medo, angústia, ser ouvida, ouvir o outro, 

alegria, providência de Deus, estalo, emoção ao relembrar, foram palavras que 

expressaram a trajetória da escrita do memorial, traçada no painel das alunas-

formandas. Enquanto no painel Marcas Inovadoras (MI), as palavras início e final 

indicando o desenvolvimento de um trabalho envolto em turbilhão de emoções: 

dificuldade, inquietação, encontro, interação, motivação, estimulo e partilha.  

 As dificuldades para iniciar a escrita do memorial foi o primeiro ponto 

destacado pelas alunas-formandas em seus painéis, seja pelo medo de errar 

porque o novo assusta, seja por questões mais de forma na escrita do memorial. 

Palavras como inquietação, angustia e medo demonstram o sentimento de 

escrever sobre si.    

 No painel Trajetória do Memorial, o grupo representou suas trajetórias de 

escrita com dois percursos sinalizados com as cores preta e verde. O simbolismo 

dessas cores indicam, no preto, a escuridão, nenhuma luz e no verde a abertura, 

o caminhar sem alerta do amarelo ou proibição do vermelho. No painel Marcas 

Inovadoras, as alunas-formandas representaram com as palavras início e fim que 

ocorrem através de duas linhas que se encontram, em uma das linhas há um 

pontilhamento, pois representa o aprender como uma continuidade.  

 O preto simbolizou os primeiros momentos da escrita com as palavras 

angustia e desequilíbrio, como revela a fala aluna-formanda, Rejane (TM), "O 

preto foi quando as coisas estavam escuras. A gente teve dificuldade no inicio". 

Descreve esse momento revelando a insegurança para escrita, o medo de errar 

porque "O novo, seja o que for, incomoda, veio o medo de errar no inicio. 

Angustia na hora do não acerto"(REJANE, TM, 10/10/2011).  

 Assim como o painel anterior, Marca Inovadoras, aponta, como primeiro 

ponto, a expressão da dificuldade no início da trajetória da escrita, no momento 
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de evocação, como percebido na fala de Maria Betânia (MI, 10/10/2011) "No inicio 

tivemos medo de errar. Foi a tutora que facilitou com palavras motivadoras". Essa 

dificuldade é, também, atribuída ao não conhecimento do gênero memorial de 

formação que difere dos demais gêneros reconhecidos na academia, como 

expressa a fala aluna Lindalva (TM, 10/10/2011) "Foi difícil, a gente estava perdida 

porque não conhecia, é diferente dos outros trabalhos científicos, feito a 

monografia". 

 Esse momento de evocação, de narrar suas histórias leva as alunas-

formandas um momento de escolhas, seleção de experiências que foram 

formadoras. Segundo Passeggi (2008), esse momento corresponde à dimensão 

iniciática da escrita que leva a um conflito existencial.  

 No painel Trajetória do Memorial (TM), o ponto culminante dessa 

dificuldade, além da própria iniciação da escrita, está relacionado com escrever 

de forma a relacionar as aprendizagens adquiridas no curso com as referências 

das leituras para respaldar o seu dizer. Na apresentação, é destacada a 

importância do acompanhamento da professora-formadora porque orienta a 

"arrumar a escrita, colocar cada parte em seu lugar, para relacionar a prática com 

a aprendizagem no curso" (LINDALVA,TM,GRMB, 10/10/2011).  

 Nesse caso, há identificação de dois saberes que se diferenciam de 

acordo com o papel de cada uma. O saber do narrador que escreve sua história e 

de quem acompanha essa escrita, a professora-formadora, segundo a aluna 

"saber escrever é diferente de saber arrumar". E continua, "eu escrevi páginas, 

mas quem ajudou na arrumação foi ela (aponta para a professora-formadora) 

porque eu não sabia relacionar o aprendizado do curso com a prática na sala de 

aula". Esse ponto foi também destacado pelas professoras-formadoras ao indicar 

o memorial como texto científico.   

 Para a aluna Lindalva, era difícil estabelecer a relação entre o que 

escrevia sobre sua prática e os referenciais, autores que conheceu no curso para 

dialogar com sua narrativa "tem que ter a prática, a referência é o que a gente 

aprendeu, o que a gente via aqui no curso" (LINDALVA, GR TM, 10/10/2011).  

  Após o momento de escuridão, de dificuldade, vem o verde. Este sinaliza o 

momento de luz, em que as coisas foram clareando e "veio a alegria, emoção na 
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hora de escrever o memorial, voltando ao passado, senti muita emoção por que 

eu me vi no magistério" (REJANE, GR MI, 10/10/2011). Esse momento pode ser 

representado como estalo quando as ideias vêm à mente e nos aventuramos a 

inscrevermos, deixamos de lado os anseios, os medos, a escuridão e vem a 

esperança, como uma luz verde incandescente.  

 Ao falar da linha verde, a aluna-formanda diz que   

 

[...] representava a esperança, a animação com as descobertas, a 
revelação das experiências das participantes no grupo e a 
importância de um espaço para discutir as narrativas e 
experiências. Depois veio os encontros com o grupo, a gente 
colocou aqui o verde simbolizando a esperança que a gente foi se 
animando! Foi acreditando mais na gente, aqui, a troca com os 
colegas (aponta para o papel) (REJANE, GRMB, MI, 10/10/2011) 

 

 Esses movimentos da dimensão maiêutica (PASSEGGI, 2006) em que vem 

o 'estalo' para configurar a sua história são representados pelas palavras 

esperança e animação pela partilha de um com o outro no grupo. É nesse 

partilhar que se estabeleceu uma relação de confiança, o coinvestimento entre as 

alunas, professoras-formadoras e professora-pesquisadora.  

 Como se percebe nas falas das participantes nos encontros, a 

aprendizagem se movimenta sob os mais variados aspectos: na escrita e escuta 

da história do outro, no cuidado com o outro.   

 

 

4.2.1 As falas que se entrecruzam para dizer sobre os significados das 

aprendizagens no acompanhamento  

 

  O grupo reflexivo de mediação biográfica foi um espaço de formação 

para todas as participantes tanto para aquelas que acompanharam - professoras-

formadoras - quanto para quem foi acompanhada - alunas-formandas.  

 Sobre o grupo, Rejane e Lindalva falam em sua apresentação do painel, a 

respeito da alegria proporcionada nos encontros com o grupo devido à abertura 

para descobertas e aprendizagem de um com o outro através das dinâmicas, 

"veio aqui alegria nas horas dos encontros através das dinâmicas. Também que 
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as dinâmicas, através delas a gente ficava mais à vontade" (REJANE, GR, TM, 

10/10/2011). O sentimento de alegria é expresso como um elemento de 

motivação desencadeado pelas estratégias pensadas em correspondência à 

intenção do trabalho realizado.  Apesar do seu caráter de exterioridade, tal 

motivação não deixou de representar uma possibilidade de mobilização interna 

dos sujeitos participantes, tendo vista as considerações feitas acerca de uma 

alegria que vai do particular ao coletivo fazendo-as mobilizarem-se no e pelo 

trabalho no grupo. Embora Charlot (2000) estabeleça uma distinção entre 

motivação e mobilização, compreendendo que esta última produz maiores efeitos 

de aprendizagem, tendo em vista seu caráter de interioridade e ação do sujeito 

para o aprendizado, foi possível perceber como tais elementos – exteriores – 

entrecruzam-se nas ações dos sujeitos que se mobilizam para aprender. Assim, o 

grupo reflexivo para as alunas assume um significativo papel de motivação que 

gera aprendizagens por oportunizar aos sujeitos espaços de aprendizagem com o 

outro. 

 Lindalva destaca o fato de ser ouvida e ouvir as colegas  

 

[...] eu gostei muito, a questão de troca mesmo, interação com as 
colegas, aqui (mostra o painel) eu coloquei orientação das tutoras 
que foi fundamental pra mim e eu pensei, assim, ser ouvida e 
ouvir também as colegas (LINDALVA, GRMB, TM, 10/10/2011).  
 
 

 O papel das professoras-formadoras foi importante para aluna, como ela 

diz, "fundamental" para desenvolvimento de sua narrativa. Ao "ler com o coração 

aberto" (LARROSA, 2004), a professora, atenta as idas e vindas da escrita, auxilia 

a clarear o que parece obscuro, orientando os ajustamentos, em um constante 

movimento de aproximação e afastamento, mas sempre apoiando, caminhando, 

compartilhando o pão e o passo (BOUËDEC, 2001).  

 A troca de experiência encorajou a aluna-formanda, Maria Betânia 

(GRMB, MI, 10/10/2011), na continuidade de sua narrativa, ao tempo em que a 

preocupação e inquietação não deixaram de surgir. Para ela, "No encontro com o 

grupo tivemos estímulos e troca de experiências que pude ver nas colegas, a 

história de vida de cada uma, isso me encorajou a prosseguir na escrita do 
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memorial", pois tinha que "escrever de forma que o outro entendesse, isso trouxe 

certa inquietação".    

 Foi esse compartilhar a experiência de escrita, um processo de interação 

que encorajou a aluna a prosseguir sua história. Ocorreu, assim, o diálogo de um 

com o outro no grupo, um outro provocador "que me faz entrar em um processo 

para voltar para mim mesmo" Larrosa (2004, p. 109). A escrita trouxe certa 

inquietação para a aluna por entender que esta, deve atender a normas 

institucionais. Traz, também, o entendimento que esta escrita possui 

intencionalidades, com atitude responsiva (BAKHTIN, 2010).    

 Maria Betânia (GR, MI, 10/10/2011) observou durante o percurso da 

escrita, a superação de obstáculos na "interação, partilhas de experiências de 

trabalhos que está a se seguir [...] percebemos os obstáculos que já foram 

superados"; percepção, também, observada por Maria (GRMB, MI, 10/10/2011). 

Em sua apresentação, ela diz: "[...] houve um grande avanço, me sinto segura 

com o que eu faço e tenho um novo conhecimento da realidade vivida" (GRMB, 

10/10/2011).  

 O grupo reflexivo foi um dispositivo de formação que convidou os 

participantes a reconhecerem-se como capazes de se autodesenvolver pela 

interação. Assim, a mediação realizada pelo/no grupo foi o indicador da produção 

do conhecimento de si mesmo pelos avanços, conquistas. Segundo Passeggi 

(2008, p. 44) "A atividade reflexiva no grupo volta-se pra a busca de sentido de 

experiências existenciais e para compreensão de si pela mediação do outro". No 

grupo aconteceu ajuda mútua entre as participantes, buscando compreender o 

vivido, tomando consciência de si. 

 As professoras-formadoras já haviam sinalizado para a baixa autoestima 

de algumas das alunas e que isso foi um elemento norteador para saber "como" 

direcionar o acompanhamento da escrita do memorial dessas alunas. Assim, 

cuidar do outro para promover aprendizagem foi um elemento forte nesse grupo.  

 É perceptível o grau de importância que Maria (GRMB, MI, 10/10/2011) 

atribui em sua fala de ser/estar docente e de como foi superando esse 

sentimento, "Eu me achava pequena no grupo, ali com pessoas com tanta 

experiência [...] dizer que eu faço parte desse grupo, eu posso fazer a diferença, 
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também posso contribuir! e, acrescenta, "Nós jamais seremos as mesmas, uma 

nova visão de mulher, que escreve, que lê, a gente pensa: poxa  melhorei muito" 

(Ibid).  

 Nas atividades no grupo reflexivo, busquei interpretar o diálogo de 

configurações e sentidos. O conjunto de atividades desenvolvidas, inclusive 

quando da elaboração dos painéis no último encontro, foi um convite à criação de 

novas histórias, interpretações e aprendizagens expressas naquele memorial de 

formação.   

 Diante dessa dimensão complexa de escrita, em que aflora a 

subjetividade do sujeito, as professoras-formadoras que acompanham não ficam 

imunes a este processo de formação, são elas que caminham com o narrador 

(suas alunas) e, neste caminhar, questionam e refletem sobre sua formação e 

prática docente. É sobre o formar formando-se através das vozes das 

professoras-formadoras que tratarei no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 5 

  

FORMAR, FORMANDO-SE - A VOZ DA FORMAÇÃO  

 

[...] ser professor obriga as opções constantes, em que 
se cruza a nossa maneira de ensinar, e que 
desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa 
maneira de ser (NÓVOA, 1992) 
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  No capítulo anterior, situei o acompanhamento na mediação biográfica, 

momentos de reflexões, inquietações, indicações de ambos os sujeitos no 

acompanhar e no escrever. Neste capítulo, debruço-me sobre os registros dos 

diários das professoras, relativos às suas práticas de orientar a escrita das 

alunas, suas reflexões sobre o fazer, seja a partir do olhar individual de cada 

passo da escrita, seja nos questionamentos sobre esse fazer, observados com 

maior incidência nas discussões do grupo reflexivo de formação de formadores 

(GRFF). 

 O registro da experiência abre espaço para reflexão sobre a prática. 

Tomo, neste momento, o dizer de Zabalza (2004) para expressar minha  

compreensão de escrita da experiência como "processo de aprendizagem à 

medida que possibilita a reconstrução das experiências".    

  A escrita do diário tornou possível às professoras, autora-narradoras, 

realizar momentos de retrospecção e reflexão sobre as decisões e 

acontecimentos do acompanhamento do memorial por suas anotações ocorrerem 

em outro momento, posterior ao vivenciado. Nesse debruçar sobre si, o diário 

"Mais que todas as outras formas de escrito, explora a complexidade do ser" 

(HESS, 2006, p. 92). Uma escrita que une "o que está fazendo intelectualmente e 

o que está experimentando como pessoa” (MILLS, 1982, p. 212). Assim como o 

"artesão intelectual", as professoras-formadoras elaboraram uma peça artesanal - 

o diário de acompanhamento - que foi tomando forma ao longo de seu trabalho 

intelectual. Ao escreverem as narrativas em seus diários, as professoras 

desconstruíram e reconstruíram as próprias experiências. 

 A constituição do grupo reflexivo de formação de formadores (GRFF) 

oportunizou um espaço de fala, discussão e reflexão coletiva que revelou-se 

significativo para estes sujeitos, tendo em vista as múltiplas dimensões expressas 

na e pela experiência de orientar o memorial de formação, bem como as 

possibilidades criadas pelo exercício da práxis, no sentido dos questionamentos 

feitos sobre a própria formação, no movimento mesmo da ação-reflexão-ação 

 Esses instrumentos permitiram responder: Como acompanhar o processo 

de escrita sem perder de vista a dimensão autopoiëtica? Como orientam e 
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fundamentam suas práticas de acompanhamento? Quais inquietações/reflexões 

surgem no processo de acompanhamento do memorial de formação?   

 

 

5.1 A voz do professor-formador - reflexões sobre o acompanhar 

 

 Escritos à mão em um caderno escolhido para esse fim, capa dura e  

colorida, espiralada, surgiam como suportes nos quais esses registros eram 

feitos. Mas não era difícil perceber que a dureza constituía apenas a parte externa 

dos cadernos, pois através deles tomava corpo uma prática prazerosa, 

inquietante, complexa, formativa. Estes são os diários de acompanhamento das 

professoras-formadoras. Neles, encontro uma escrita sobre si para si, um 

momento de intimidade, com relatos de situações muitas vezes questionadoras 

de um fazer pedagógico. Momentos lembrados numa constante relação temporal, 

entre passado-presente que aponta para o futuro, ou melhor, uma memória 

construída pelo registro da experiência a partir dos questionamentos sobre o quê, 

o porquê e o para que foi feito, no sentido de olhar para o que é possível ser 

mantido e transformado.  

 Com Mills (1982), passo a entender que os diários das professoras 

possuem características de um arquivo, visto que nele há movimentos de imersão 

sobre as aprendizagens adquiridas pela experiência com o outro e os indicativos 

propositivos de sua prática para melhor orientar o seu trabalho. Os diários trazem 

registros relacionados ao acompanhamento individual de cada aluna - 

Identificação, proposição e avaliação e relacionados ao grupo reflexivo como 

espaço de formação e metodologia da prática docente.   

 Compreendo o diário de acompanhamento como um gênero 

autobiográfico que, durante a sua escrita, torna possível ao professor, ator-

narrador, tomar decisões e definir encaminhamentos à respeito do seu ato de 

acompanhar a escrita do memorial de formação de suas alunas.   

 Por outro lado, essas mesmas narrativas trazem traços singulares, 

questões subjetivas em que emergiram sentimentos, emoções e perspectivas. 

Assim, o diário de acompanhamento configurou-se como registro de vivências, 
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trajetórias e segredos. Um espaço para relatar processos e perceber os 

acontecimentos significativos na materialidade do escrito.  Para as professoras-

formadoras, o diário   

 

permite a observação de uma certa distância da ação, analisando 
os fatos e o meu trabalho diante de uma perspectiva a ser 
cumprida (Miriam, Diário de Acompanhamento, 2011). 
 
O diário é uma espécie de mapa que serve  para guiar-me sobre 
os rumos que preciso propor e as orientações que precisarei dar 
para a escrita de cada aluna (Áurea, Diário de Acompanhamento, 
2011).  

 

  As professoras, ao distinguir o que foi o diário, fazem uma reflexão sobre 

si mesma. Trazem, assim, as duas vertentes apontadas por  Zabalza (2004) 

quando se refere ao diário como espaço de reflexão: (i) na vertente expressiva, há 

uma reflexão sobre si mesmo em que o narrador - professora-formadora - é 

também personagem dessa narração com emoções, desejos, intenções, 

inquietações, que descreve e reflete sobre o que lhe acontece nos momentos de 

orientação da escrita das alunas; (ii) A vertente referencial diz respeito ao objeto 

narrado, ou seja, às descrições da professora sobre o andamento da escrita do 

memorial de formação das alunas.  

 Assim, como afirma Fontana (2000, p.160), a prática do registro é “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”. 

 O registro se dava tendo em vista o trabalho realizado como professora-

formadora. Eram elas do lugar social que ocupavam, que assumiam, definiam o 

que registrar, como registrar e qual o destino do registro. O registro era o modo 

das professoras agirem sobre seu próprio trabalho.  

 A orientação da escrita do memorial partiu de um trabalho intitulado 

"Colcha de retalhos", vivenciado na disciplina metodologia do memorial de 

formação. Neste texto, as alunas iniciam a escrever sobre sua formação 

profissional no PROGRAPE, relacionando-a com suas práticas em sala de aula. O 

tema compõe o terceiro capítulo do memorial de formação, mas a proposta de 
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iniciar o memorial pelo terceiro capítulo partiu do entendimento das professoras 

sobre ser mais fácil escrever as experiências mais recentes. 

 

A primeira impressão da escrita das alunas ocorreu através do 
trabalho de conclusão da disciplina Fundamentos Metodológicos 
do Memorial. Nesta disciplina, elas se debruçam sobre textos que 
mostram a estrutura do memorial e reforçam a importância das 
alunas produzirem um texto sobre a sua formação profissional. 
Este tópico faz parte do terceiro capítulo, mas solicitamos iniciar 
pela formação no curso porque compreendemos que as ideias 
mais remotas serão mais fáceis de serem escritas. (ÁUREA, 
Diário de Acompanhamento) 

 

 A partir deste texto, as professoras iniciam o acompanhamento das 

alunas, registram essa prática em seus diários, construindo um diálogo consigo e 

com o outro, um outro não físico que conversa, interage nas ações e reflexões, se 

revelando em cada palavra, pontuação, expressão. Nesses registros, as 

professoras-formadoras trazem reflexões sobre o acompanhamento individual e 

nos grupos reflexivos.  

  

 

5.1.1 As particularidades do acompanhamento individual 

 

 O registro no diário das professoras não foi uma tarefa instituída, 

controlada pela instituição, mas uma forma de escrita que permitiu uma exposição 

de si mesmo, um trabalho de elaboração de um tempo já trabalhado. Nele, as 

professoras expressaram todo o percurso de escrita de suas alunas, momentos 

de análise de sua prática de orientação. Revelam, também, a importância dos 

encontros individuais e no grupo reflexivo de mediação biográfica (GRMB).  

A orientação individual é um momento de análise  do que foi 
escrito pela aluna verificando quanto a forma, como foi  usada a 
linguagem, a coesão, a coerência e o embasamento teórico, além 
da troca de conhecimentos científicos e culturais que são 
firmados. Neste momento, o tutor passa a ter uma visão parcial da 
escrita da aluna, assim a reconduz a dar continuidade a partir 
deste diagnóstico.(ÁUREA, Diário de Acompanhamento) 

Percebo que após cada encontro no grupo as alunas demonstram  
autoestima  e mais segurança ao escrever seus textos, pois as 
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discussões em grupo são bastante produtivas e dão margem as 
alunas exporem seus sentimentos e pensamentos. Por outro lado, 
nos encontros individuais acho que elas sentem-se mais 
cobradas, por este motivo se expõem menos oralmente (ÁUREA, 
Diário de Acompanhamento).  
 
Enfatizo neste momento, o encontro com o grupo causou-me 
satisfação devido as escritas das minhas alunas, onde elas 
socializam a sua escrita com o grupo e comentaram sobre textos 
de autores que contribuíram com suas reescritas [...]. (MIRIAM, 
Diário de Acompanhamento) 

 

   Esse procedimento das professoras dá ideia do como as alunas estão 

caminhando na escrita. No individual, registram o percurso de cada aluna 

observando a singularidade. Busca entender os movimentos que as alunas 

realizaram para auxiliá-las na continuidade de suas narrativas, nas palavras de 

Áurea "uma visão parcial" do andamento da escrita de cada uma. A partir desse 

diagnóstico, as professoras orientam a continuidade da escrita atendendo o 

proposto. Para Áurea, nos encontros individuais, as alunas ficam mais tímidas 

para expor seus sentimentos, diferentemente das atividades realizadas no grupo 

reflexivo (GRMB). O relato das professoras sobre o grupo evidencia a importância 

da dinâmica de coinvestimento biográfico, reconhecendo que nesses momentos 

se estabelece uma relação de confiança, partilha, tomada de consciência.  

 Tanto nos encontros individuais, quanto no grupo, as professoras se 

remetem a observar as indicações para as normas do memorial estabelecer uma 

relação entre as experiências das narradoras e as teorias expressas nas leituras 

indicadas. O discurso das professoras está impregnado das exigências para 

escrita do memorial, determinando a forma de orientação (LAWN, 2001).  

  

 

5.1.1.1 Registros de identificação e de proposições 

 Em seus diários, as professoras registram suas inquietações sobre a 

dificuldade das alunas para a escrita do memorial de formação. Neles, elas 

identificam os pontos que precisam ser trabalhados para que a escrita atenda às 

exigências institucionais de um texto acadêmico, cuja complexidade de sua 

natureza híbrida - dispositivo pedagógico de formação e instrumento de 

(auto)avaliação – dificulta o ingresso no processo de autoria. 
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 Os registros nos diários foram realizados após encontros com suas alunas 

ao socializarem, tanto com o orientador, quanto no grupo reflexivo de mediação 

biográfica. Neles, há identificação de elementos que precisam ser melhorados, os 

voltados para os aspectos gramaticais da escrita (concordâncias verbal e nominal, 

coerência e coesão textual) e para os elementos mais subjetivos que deveriam 

estar expostos nessa escrita.   

 O diário é também espaço para registro de proposições com o objetivo de 

adequar uma atividade proposta. Essas proposições ocorrem após a identificação 

dos pontos que precisam ser ajustados. Nelas, há indicação de leituras de autores 

que possam auxiliar as alunas na escrita, estabelecendo uma relação entre o que 

interpretam de suas experiências e a voz desses autores. Além disso, há, 

também, propostas para reescrita e adequação gramatical do texto.  

 Vejamos, mais detidamente, o caso do acompanhamento individual de 

cinco alunas pelas professoras-formadoras, Miriam e Áurea.  

 O primeiro olhar de Miriam no texto de Maria leva a identificar que a aluna 

tem dificuldade em escrever seu texto pela falta de leitura, pois "escrevia sem 

coerência" (MIRIAM, Diário de Acompanhamento). Ela aponta problemas tanto 

pela coerência textual, quanto de alguns elementos gramaticais que inviabilizam a 

compreensão da narrativa da aluna. Miriam escreve em seu diário:  

 

Observei que no inicio da escrita do memorial, a aluna [Maria] 
tinha uma enorme dificuldade em escrever devido à ausência de 
leitura, pois escrevia sem coerência. No texto, havia falha na 
concordância verbal e nominal e na pontuação. A orientação foi 
uma atividade complicada, pois a ausência da leitura dificultava o 
decorrer da escrita. Sendo assim, tive que ter uma escuta atenta 
sobre o processo dela, onde serviu de apoio para o processo de 
ensino e aprendizagem. (MIRIAM, Diário de Acompanhamento). 

Depois de muitos esforços, meu e, principalmente da aluna 
[Maria], felizmente o texto foi tomando novos rumos, havendo 
coesão e coerência na redação, onde Maria passou a se colocar 
de forma mais clara e critica diante dos posicionamentos de 
diversos autores. (MIRIAM, Diário de Acompanhamento) 

 

 A professora toma as dificuldades de escrita da aluna pelo olhar sobre a 

falta ou a pouca leitura que a aluna possui.  Assim, registra as dificuldades que 
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encontrou nas orientações com Maria e sua decisão em estabelecer um diálogo 

sobre tal questão que oportunizasse expressões dos seus impasses, dificuldades 

e aflições e, dessa forma, pudesse melhor orientar sua escrita.   

 Outro ponto identificado pela professora diz respeito a aspectos mais 

subjetivos, ela diz "[Maria] a reflexão ainda aparece muito pouco. E para melhorar 

a reflexão, é necessário melhorar, também, os aspectos narrativos, para que o 

leitor consiga acompanhar e entender o que está sendo contado" (MIRIAM, Diário 

de Acompanhamento).  O que ela propõe para que a aluna realize esse 

movimento reflexivo? 

 Ela lança sua proposta "Solicitei que continuasse lendo teorias de autores 

consagrados na Educação Brasileira". (MIRIAM, Diário de Acompanhamento).  

 Não fica claro o que a professora chama de aspectos narrativos. O que é 

possível inferir vem com sua proposição expressa logo após a identificação, 

levando a entender que esses aspectos têm relação com o entendimento da 

professora acerca da reflexão, no sentido de que, na escrita, a aluna deveria 

convidar os autores de suas leituras para dialogar com suas experiências e 

aprendizagens. Assim, tomar os autores como referência do dito é demonstrar 

que o que se diz deve ser referendado nas vozes da teoria demonstrando as 

dimensões formais do memorial, constituídas, em grande parte, pelas regras do 

discurso científico consagrado no ambiente institucional da academia. A 

professora orienta guiada pela força da injunção institucional, as normas se 

evidenciam na prática dessa professora, direcionando sua forma de realizar sua 

atividade (LAW, 2001). 

 A postura da professora auxiliou a aluna a vencer as etapas iniciais da 

escrita, apropriando-se da forma do dizer no texto à medida que estabelecia 

relações entre sua voz e a dos autores. "[...] tive que ter uma escuta atenta sobre 

o processo dela [Maria], onde serviu de apoio para o processo de ensino e 

aprendizagem" (MIRIAM, Diário de Acompanhamento). E, assim, no processo de 

idas e vindas, em uma relação de cumplicidade, a aluna foi se apropriando de seu 

discurso, amparando-o na voz de outros, pois "Maria passou a se colocar de 

forma mais clara e critica diante dos posicionamentos de diversos autores". 

(MIRIAM, Diário de Acompanhamento).  
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 Mais adiante, Miriam identifica a autorreflexão no texto de Maria quando 

ela escreve sobre a avaliação educacional, tema que compõe seu memorial.  

No quinto encontro, ao ler seu texto, ela [Maria] traz um ultimo 
depoimento sobre avaliação educacional, um importante exercício 
de autorreflexão. Fala da sua prática docente, através dos 
avanços adquiridos nas formações continuadas, trazendo ainda 
um bom texto sobre concepção de educação com qualidade. 
(MIRIAM, Diário e Acompanhamento) 
 
Porém, a versão apresentada ainda precisava de alguns ajustes: 
na pontuação (sobretudo no uso de vírgulas), no uso de citações 
não identificadas, na adequação de 1° e 2° pessoa e 
argumentação.(MIRIAM, Diário de Acompanhamento) 
 
Dias após, recebo da aluna a reescrita de seu texto, a revelação 
de aspectos significativos acerca da avaliação em seu fazer 
pedagógico, numa perspectiva otimista da formação, da profissão, 
da vida, havendo espaço para mais reflexão. 

  

 Observando a trajetória de acompanhamento de Maria, percebemos  as 

transformações durante o percurso. Primeiro, a professora identifica que Maria 

escreve um bom texto sobre avaliação, a prática docente, as formações 

continuadas, atendendo ao critério de escrita referente ao conteúdo do memorial, 

mas, embora atenda, necessita de reajuste para atender às normas de um bom 

texto e da escrita acadêmica (ABNT). Esses movimentos de ajustes e reajustes 

trazem evidências de que a aluna atingiu o objetivo da escrita, no entanto, ao fim, 

a professora aponta "havendo mais espaço para reflexão". Essa trajetória torna 

perceptível que os registros nos diários são fortes aliados para as professoras em 

sua prática, pois é a partir deles que elas realizam seu trabalho, abrindo 

possibilidades de realizar uma avaliação formativa da escrita da aluna. 

 Vejamos, agora, as anotações de Miriam sobre o acompanhamento da 

aluna Bianca. Ela registra as dificuldades identificadas no texto de Bianca, quanto 

ao processo de escrita e quanto à constituição dela mesma como professora 

  

[Bianca] Apresenta muitas dificuldades devido às questões de 
coesão, coerência, pontuação, marcas de oralidade, 
concordância, trechos repetidos (MIRIAM, Diário de 
Acompanhamento). 

No primeiro capítulo, [Bianca] retrata a busca de uma nova 
identidade após o Ensino Médio e não tinha traçado uma meta e 
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um objetivo a seguir. Em sua escrita, traz algumas reflexões 
importantes sobre a prática docente, mas sem aprofundamento 
(MIRIAM, Diário de Acompanhamento).  

 

 Vemos que Bianca apresenta, em seu texto, as mesmas dificuldades 

identificadas no texto de Maria, além de, segundo as anotações de Miriam, 

apresentar "marcas de oralidade e trechos repetidos". Miriam fala da realização 

de reflexões importantes, mas não estão expressas. No seu registro sobre o caso 

da aluna-formanda Bianca, ela relembra a experiência com o grupo reflexivo de 

mediação biográfica (GRMB) e a importância do diálogo estabelecido nos 

encontros do grupo que a fez ter "um olhar mais atento para os diálogos das 

alunas marcados pelo conflito, conscientizando-a [Bianca] da importância da sua 

escrita para a conclusão do curso" (MIRIAM, Diário de Acompanhamento) e 

propõe a referida aluna  

 
a leitura de alguns autores: Paulo Freire, Piaget, Celso Antunes, 
Perrenoud para poder reorganizar o seu texto e aprimorar a 
escrita com as leituras, certamente teria um desenvolvimento de 
texto melhor, pois investiria mais tempo para avançar nos 
aspectos em que apresenta mais dificuldades (MIRIAM, Diário de 
Acompanhamento). 

 

  Embora, em seu diário, Miriam escreva sobre suas inquietações e sobre a 

dificuldade de Bianca para a escrita do memorial de formação, na interação com 

Bianca, ela evita falar sobre suas fragilidades. Trata-se, para Miriam, de identificar 

as brechas, os pontos frágeis que precisam ser trabalhados para que sua 

orientanda consiga ultrapassar o bloqueio nessa fase inicial da escrita, momento 

em que Miriam, como sujeito de experiência (LARROSA, 2002), conhece o 

caminho a percorrer.  

    A leitura do diário de Áurea revela as mesmas preocupações de Miriam 

quando traz, em seus registros, a identificação da pouca leitura das alunas no 

universo do que, como orientadoras, consideram importante para ser lido.    

   A dificuldade das alunas na escrita do memorial é tema recorrente no 

transcorrer da narrativa do diário de Áurea, seja devido às dificuldades 

apresentadas com a produção textual, seja pela necessidade no aprofundamento 

de outras leituras, ou, ainda, pela resistência das alunas em lembrar-se de 
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experiências que preferem esquecer. Vejamos o que Áurea identifica e propõe no 

acompanhamento das alunas Rejane e Lindalva.  

  

Após a leitura da colcha de retalho verifiquei que esta aluna 
[Rejane] precisaria de uma fundamentação teórica mais 
consistente [...] No segundo encontro pude constatar que a aluna 
já havia inserido  algumas citações dos autores indicados 
(ÁUREA, Diário Acompanhamento) 

[Rejane] sugeri a leitura de alguns autores como: Paulo Freire e 
Felipe Perrenoud, pois estes autores tratam da formação do 
professor e do ensino aprendizagem em sala de aula. Pedi que 
organizasse um roteiro e trouxesse no próximo encontro para que 
tivéssemos uma visão do que poderia ser escrito nos próximos 
capítulos.(ÁUREA, Diário de Acompanhamento) 

  A aluna [Lindalva] apresentou algumas dificuldades na escrita, o 
texto estava confuso sem fundamentação teórica. Acredito que a 
aluna estava ansiosa, pois confessou do receio de que o texto não 
estivesse bom. (ÁUREA, acompanhamento Lindalva)  

 
Recomendei que fizesse a leitura de alguns autores tais como: Lia 

Freitas, Paulo Freire, Perrenoud, Piaget, Emília Ferreiro para 

fundamentar o primeiro capítulo. (ÁUREA, Acompanhamento 

Lindalva) 

 

   Como vemos, as questões voltadas para fundamentação teórica são 

recorrentes nos registros de Áurea, revelando as mesmas preocupações de 

Miriam quando traz em seus registros, a identificação de falta de leitura e 

propostas de ler autores para fundamentar teoricamente o texto. 

 No caso das alunas, Áurea aponta leitura de autores para embasamento 

teórico de suas narrativas e um roteiro para Rejane, cujo objetivo é compreender 

o todo do memorial, demonstrando um saber adquirido, tanto pela experiência de 

acompanhar à medida que solicita esse roteiro para composição dos capítulos, 

quanto saberes que adquiriu na formação superior e nos modelos de memoriais.  

 Após identificar os pontos que precisam ser aprimorados no texto das 

alunas, as anotações das professoras trazem sugestões que se caracterizam 

como proposições de caráter formal, relacionadas à relação teoria-prática, muitas 

vezes dificultada pela ausência de leituras estruturantes do campo educacional. 

Nesse momento, as professoras-formadoras fazem uso de sua experiência 

construída em sua prática docente, que elas transpõem para a situação presente. 
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Segundo Pimenta (2007, p.26), os saberes pedagógicos “só se constituem a partir 

da prática, que os confronta e os reelabora”. Nesse sentido, a prática proporciona 

a construção de novos saberes pedagógicos, por isso podem ser tomada como 

referência para a formação. 

 Chamam a atenção os registros do caso da aluna-formanda Eliane que, 

diferentemente dos demais, trazem uma situação que requer de Áurea 

compreender o momento de negação para escrita sugerida por ela e de vibrar 

quando a aluna consegue vencer esse obstáculo.  Assim, Áurea vai revelando o 

percurso de Eliane 

   

Nos últimos meses tivemos encontros sistemáticos, onde eu 

sugeri que ela [Eliane] escrevesse sobre suas primeiras 

experiências na escola e procurasse fazer uma relação com o 

curso e a relação ensino aprendizagem, porém ela relatou que 

não conseguiria, pois não queria recordar alguns momentos de 

sua infância. (ÁUREA, Diário de Acompanhamento) 

[Elaine] ela trouxe o capítulo escrito, onde para a minha surpresa 

constava  descrição das recordações do tempo de escola 

(infância) fazendo um paralelo com os ensinamentos do curso e 

com os impasses existentes já naquela época na educação como 

a metodologia do professor e o sistema de avaliação. (ÁUREA, 

Diário de Acompanhamento) 

Para Eliane não era fácil falar ou lembrar esta fase de sua vida e 

por meio do memorial ela conseguiu superar este medo e 

agradeceu a sugestão. Isto foi muito importante para mim, como 

orientadora, saber que de certa forma contribui neste processo. 

(ÁUREA, Diário de Acompanhamento)  

 

   A resistência em recordar momentos de experiências escolares na 

infância foi uma situação que exigiu da professora-formadora compreensão e, 

acima de tudo, sensibilidade.  É o modelo de coinvestimento, caminhar com o 

outro, auxiliar, cuidar. A forma de conduzir o difícil momento da aluna e entender 

essa resistência deram espaço para o avanço da escrita do memorial, além de 

auxiliá-la na superação desse obstáculo.   

   Áurea expressa seu entendimento sobre essa situação ao revelar que, 

para ela, foi significativo ajudar a aluna nessa ultrapassagem e fazê-la interpretar 
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a experiência que não foi positiva; talvez Eliane, ao escrever sobre essa 

experiência, tenha ressignificado de tal forma que passou a vê-la com outros 

olhos, já que conseguiu expor esse período. Sobre essas formas de acompanhar, 

Tardif (200, p. 130) afirma que o trabalho docente funda-se “em emoções, em 

afetos, na capacidade não somente de pensar nos alunos, mas igualmente de 

perceber e de sentir suas emoções, seus temores, suas alegrias, seus próprios 

bloqueios afetivos”. 

 As propostas das professoras trazem indícios da importância da leitura 

para fundamentar o texto. Como vimos anteriormente, o memorial de formação 

pronunciado pelas professoras é um texto científico e, como tal, solicita a voz da 

academia. Fica clara, nessas indicações, a preocupação dessas professoras 

sobre os aspectos acadêmicos, principalmente quando é expresso que a aluna 

escreveu  uma poesia revelando no seu processo de escrita, uma outra forma de 

expressão para se dizer sobre seu momento de escrita, "fui orientando  quando 

aluna concluiu a escrita pediu para colocar em seu memorial uma poesia de sua 

autoria descrevendo o processo de criação de escrita do memorial a qual 

encontra-se no apêndice" (ÁUREA, Diário de Acompanhamento).  

 Essa posição leva a entender que a professora compreende o memorial 

como um texto acadêmico que se estabelece entre as vozes da experiência do 

autor-narrador - alunas-formandas - e os referenciais teóricos selecionados, além 

disso compreende o memorial como um texto narrativo. Dessa forma, as 

professoras-formadoras assemelham o memorial "a outros tipos de escrita 

acadêmica (relatórios, monografias, dissertações) cujo exercício de reflexão 

conduz à produção científica (pesquisa) com repercussões sobre a vida do autor 

(formação)" (PASSEGGI, 2007, p. 36). 

 Cabe destacar que as professoras-formadoras revelam a complexidade de 

seu trabalho à medida que compreendem as dificuldades próprias de quem 

transforma em textos suas histórias de vida e de formação e, portanto, precisam 

ser sensíveis nesse processo; também têm clareza da necessidade dessa escrita 

atender a demanda institucional, da exigência de um texto que traga, em seu 

discurso, vozes outras, além das experiências e aprendizagens das autoras.  
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  Como avaliar as alunas levando em consideração as dimensões que essa 

escrita proporciona? Que critérios usar?  

 
 
5.1.1.2 Entre o instituído e instituinte - a avaliação do memorial 
  
 
 A avaliação foi tema de um de nossos encontros no GRFF. A discussão 

desenvolveu-se em torno dos critérios da avaliação indicados pelo programa que 

não diferencia as formas de avaliação de acordo com as atividades. As 

professoras revelaram que há diferenças em sua prática e que a maior dificuldade 

em avaliar ocorre, também, pela falta de diálogo e cursos que possibilitem 

pensar/discutir a avaliação do memorial. Ressaltaram a importância dos 

momentos de discussões com textos voltados para a escrita autobiográfica e 

memorial de formação. 

 A avaliação do memorial é considerada um momento difícil para as 

professoras, levando-as a indagações sobre sua prática como orientadora. 

Considerando que o memorial, do ponto de vista político, confronta-se diante da 

validade cientifica e da subjetividade da avaliação (PASSEGGI, 2007), situar-se 

no contexto institucional é compreensível a postura das professoras ao orientar de 

forma a validar o dizer das alunas com discursos teóricos expressos nas leituras 

que propõem.  

 Diante desse embate entre o instituinte e o instituído, as professoras se 

veem em uma situação delicada em sua prática. Como avaliar atendendo a 

exigência institucional e, ao mesmo tempo, considerar que a escrita desse texto 

traz uma dimensão formadora para o narrador.  

 Miriam revela que os anos de experiência na orientação do memorial de 

formação não lhe trouxeram segurança para estabelecer critérios que sejam 

suficientemente esclarecedores para realizar a avaliação do memorial sem 

colocar, em primeiro plano, os aspectos ortográficos, gramaticais e textuais e sim, 

evidenciando um olhar mais voltado para a dimensão formadora que esse 

dispositivo pedagógico - memorial de formação - proporciona. Ela desabafa "É 

muito difícil, porque por mais experiência que eu tenha, eu tenho a humildade de 

dizer que eu ainda não sei avaliar". (MIRIAM, GRFF, 22/09/2011)  
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 Este mesmo sentimento de insegurança e dificuldade está expresso no 

diário de Áurea ao falar da solidão para decidir o que e como avaliar o memorial 

"este momento para nós, orientadoras, é um momento solitário e de muita tensão" 

(ÁUREA, Diário de Acompanhamento).  O que fazer?  

  A primeira avaliação que as professoras realizaram começou pela leitura 

do texto Colcha de Retalhos. Áurea diz "vi a colcha de retalhos como uma 

avaliação inicial. Diagnóstica: como é que a turma está? Já deu pra sentir quem é 

que iria mais além, quem eu iria ter que me desdobrar pra auxiliar mais" (ÁUREA, 

GRFF, 22/09/2011). Áurea preocupou-se primeiro em diagnosticar, ou seja, 

investigar os conhecimentos anteriormente adquiridos pelas alunas sobre a 

escrita do memorial para depois tomar ciência de como orientar suas alunas, 

"identificar as aptidões iniciais, necessidades e interesses dos estudantes com 

vistas a determinar os conteúdos e as estratégias de ensino mais adequadas”. 

(GIL, 2006, p. 247).  

 Não se abatendo diante dos desafios impostos para avaliar, as 

professoras-formadoras buscam, a melhor forma para avaliar as narrativas. Áurea 

diz  

   

Discutimos alguns pontos sobre avaliação e sobre a leitura e 
reflexões que os textos lidos trouxeram. Avaliei a escrita dos 
memoriais das alunas (AUREA, GRFF, 22/09/2011).  
 
 

 Importante salientar que esse movimento de adaptação ocorreu a partir 

das discussões/reflexões proporcionadas pelas leituras no grupo reflexivo, como 

expressa Áurea. Miriam ressalta que, mesmo tendo os registros no diário e os 

textos discutidos no grupo, bem como a experiência na orientação do memorial, 

ainda que aparentemente pudesse amenizar essa questão,  

 

Isso não quer dizer que foi uma tarefa fácil, mas nos auxiliou a 
repensar a avaliação como um processo contínuo, sistemático, de 
busca de subsídios para a melhoria e aperfeiçoamento da 
qualidade da aprendizagem e da formação global do aluno. 
(MIRIAM, Diário de Acompanhamento) 
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 É perceptível nos dizeres das professoras-formadoras a inquietação 

diante do processo avaliativo. Percebemos que, durante a avaliação da escrita 

das alunas discutida no grupo, as professoras buscam formas de orientar 

respeitando a dinâmica de cada uma, assumindo vários papéis no 

acompanhamento (JOSSO, 2012), enfatizando o cuidado para não bloquear. A 

experiência lhes ensinou que há fases nesse processo, vividas de forma diferente 

por cada uma das alunas. Mas como avaliar esse processo? 

 Como bem reflete Miriam, "Apesar de ter consciência de que a avaliação 

é complexa, não podia deixar de pensar que essa avaliação do memorial tem um 

caráter quantitativo, que me causa grandes inquietações" (Diário de 

Acompanhamento). A avaliação de memorial autobiográfico - acadêmico e de 

formação - é um ponto de difícil consenso, as pesquisas sobre esse gênero ainda 

não vislumbraram um meio para atender essa situação (PASSEGGI, 2007).  

 Vejamos, então, como elas se expressaram sobre a avaliação de cada 

aluna.  

  

[Lindalva] Concluiu a escrita do memorial. Mesmo com limitações 
é uma aluna muito esforçada. Faltou alguns encontros.(ÁUREA, 
Diário de Acompanhamento)   
 
[Eliane] Apesar de inicialmente não apresentar as produções, as 
orientações foram seguidas. A aluna atendeu as expectativas 
(ÁUREA, Diário de Acompanhamento)   
 
Ao término da escrita do memorial de Rejane percebi que a aluna 
cresceu na escrita passando a ler mais, a fundamentar melhor as 
ideias, a defender o seu ponto de vista. Compreendo que o 
processo de escrita não é simples e que a mesma, ainda, precisa 
melhorar, mas o exercício feito serviu, principalmente, para que a 
mesma elevasse a autoestima, refletisse sobre a prática 
pedagógica e sobre o curso de formação de professor. (ÁUREA, 
Diário de Acompanhamento)   
 
[Maria] Avaliar o memorial dessa aluna me trouxe a tona o leve 
peso de um ensino orientado para a reconstrução de 
reconhecimentos, conseguindo um clima de respeito mútuo, de 
colaboração, de compromisso de objetivo comum: o 
desenvolvimento de todas as capacidades. Onde tive que dispor 
dos meus registros durante os encontros, para poder chegar no 
produto final. Vale ressaltar, que a assiduidade e interesse, as 
pesquisas, facilitaram a ampliação de conhecimento e a 
aprovação do memorial. (MIRIAM, Diário de Acompanhamento)  
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Avaliar o memorial desta aluna [Bianca] não foi fácil, mas 
desafiador. Onde tive que rever comentários registrados ao longo 
do processo de orientação, a assiduidade e observação da 
atuação da mesma nos encontros, a sua dificuldade na aquisição 
de conhecimento e formatação de todo o texto. (MIRIAM, Diário 
de Acompanhamento) 

 

  Sobre os registros avaliativos, as professoras enfatizam o que significa 

avaliar. Com Áurea, há indicações apontando para avaliação como processo ao 

considerar aspectos além das questões gramaticais apontados nos registros de 

identificação e proposição. As referências ao esforço, atendimento às 

expectativas, crescimento, alcance da visão crítica atendendo ao que se espera 

do texto estão expressas nos registros sobre o acompanhamento individual de 

suas alunas. Com Miriam, percebemos que os registros no diário a auxiliaram na 

observação da assiduidade e interesse das alunas nos encontros, pesquisas, até 

chegar ao produto final, além de atentar para dificuldade em adquirir 

conhecimento e distinção a forma do memorial.  

 Esses registros mostram que as professoras avaliaram considerando 

aspectos subjetivos e objetivos a respeito das narrativas elaboradas desses 

sujeitos, considerando que interpretam suas experiências ao tempo que se 

apropriam de uma saber exigido na academia do que em uma perspectiva de 

avaliação mais tradicional, ainda que identificam indícios relativos à forma do 

memorial.  

  Assim, os seus dizeres versam sobre a avaliação como um processo 

contínuo, onde o ponto de partida é o critério de transformar a avaliação em um 

instrumento que evolui e pode ser melhorado com o tempo. Demonstram, 

também, que as professoras consideram as condições dessa produção levando 

"em conta a quem o memorialista se dirige e em que condição o faz, longe de ser 

um detalhe secundário, é condição da singularidade do próprio relato" (GUEDES-

PINTO; BATISTA, 2007, p. 32). 

 Assim como Passeggi (2007), acredito que, embora os memoriais estejam 

vinculados às caracterizações de uma avaliação tradicional, colocar em discussão 

temas como esse traz consigo um novo pensar sobre a prática e, nesse sentido, 

compreendo que o memorial de formação como gênero hibrido que conjuga as 
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dimensões (auto)formação e (auto)avaliação, traz "o primeiro passo para se 

pensar formas de avaliar que valorize a historicidade do sujeito, o percurso 

histórico de suas aprendizagens e o desafio de se fazer outro durante incontáveis 

travessias em busca de si mesmo" (p. 37).  

 Esta compreensão amplia as perspectivas da avaliação formativa, 

contribuindo para o entendimento de uma avaliação sem finalidade seletiva 

agregada ao processo de formação, visando aos docentes e discentes redefinir 

prioridades e ajuste de estratégias. 

 Nesse sentido, o diário foi um recurso de acesso à avaliação e ao reajuste 

de processos didáticos. Nesse caso, a sua utilização do diário possibilitou o 

acompanhamento do desenvolvimento de um trabalho, tanto escolar quanto de 

pesquisa (ZABALZA, 2004). Ele torna-se, portanto, um grande aliado na atuação 

das professoras-formadoras responsáveis pelo acompanhamento da escrita do 

memorial de formação, servindo-lhe como instrumento que registra as 

adversidades da situação, propõem estratégias para solucioná-las e avalia o 

processo.  

  Assim, além de discorrer sobre o processo avaliativo, observo que as 

professoras-formadoras trazem outras questões, entre elas, repensar a própria 

prática a partir das discussões no grupo reflexivo, que é considerado como 

espaço de formação que tanto as professoras-formadoras, quanto a 

pesquisadora-formadora, aprenderam, formando-se. Assim, passo a trazer as 

vozes das professoras sobre seus impasses na formação.  

   

5.1.2 O diálogo na prática do acompanhamento  

  

 O grupo se constituiu como espaço de relações, de trocas, formando 

vínculo de parceria e confiança a cada encontro em que se acolheu os modos de 

reconhecer-se, dizer-se e sentir-se professoras-formadoras.   

 A partir da diversidade das trocas que se estabeleceram, procuramos 

apreender os modos pelos quais fomos (re)eleborando no e com o grupo, o ser 

professor-formador e sua constituição em nós, produzindo um saber sobre esse 

processo e um modo de ser como indivíduos. 
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   Nos diários, as professoras revelam a importância do grupo reflexivo de 

formação de formadores (GRFF) à medida que este abriu como espaço para 

questionar, indicar, valorizar, respeitar. Essas situações auxiliaram, tanto as 

professoras-formadoras a entender e a refletir sobre os posicionamentos de suas 

alunas e a expor suas inquietações à respeito da escrita.  

   A percepção das professoras sobre esses encontros levou-as a identificar 

as possibilidades que as atividades/leituras realizadas no grupo proporcionaram. 

Áurea escreve   

O grupo de formação está sendo muito importante para 
construção dos memoriais, porque a partir dos encontros é 
possível refletimos sobre a escrita das alunas e sobre  as  nossas 
orientações tendo como apoio autores atualizados enriquecendo 
nossos conhecimentos sobre este fenômeno. (ÁUREA, Diário de 
Acompanhamento) 

 
 

 O dizer de Áurea coloca a dimensão reflexiva como ato de autoforma-se, 

o que leva a compreender que a formação possibilita a ressignificação da 

identidade profissional, como nos diz Pimenta (2007, p. 29),  

 

a formação é, na verdade, autoformação, uma vez que os 
professores reelaboram os saberes iniciais em confronto com 
suas experiências práticas, cotidianamente vivenciadas nos 
contextos escolares. É nesse confronto e num processo coletivo 
de troca de experiências e práticas que os professores vão 
constituindo seus saberes como praticum, ou seja, aquele que 
constantemente reflete na e sobre a prática.  
 
 

 No diário, as professoras fizeram suas anotações mais particulares a 

respeito do seu fazer questionando, refletindo, indagando, aprendendo.  Essa 

escrita se constituiu pela expressão e pela elaboração do pensamento e dos 

dilemas das professoras-formadoras. Desse modo, ao escreverem seus diários 

tornam-se investigadoras de si mesma e, consequentemente, da prática que 

desenvolvem na instituição de trabalho. Nas palavras de Ricoeur (2006), a 

narrativa pode e dá ao sujeito, não apenas a oportunidade de pensar sobre si, 

mas também de contar sobre si.  



216 

 

 Nesse caso, os diários cumprem um importante papel porque se tornam 

elementos de expressão das vivências e das emoções do seu trabalho de 

acompanhar e formar.  

 Nesse compasso de refletir sobre o acompanhamento e sobre sua 

formação, as professoras vão dando conta dos desdobramentos que as 

discussões no grupo trouxeram, momentos de rever suas práticas. Vemos que a 

escrita do diário, bem como, do ensaio vai provocando reflexões sobre si mesmo 

nas professoras. Ricouer (2006, p. 114) revela que, na reflexão do "narrar-se, a 

identidade pessoal se projeta como identidade narrativa, pulsionando para a 

transformação de 'si mesma' ". Miriam questiona "[...] meu Deus, será que eu 

estou orientando corretamente?" Áurea reforça 

 

Eu sou uma professora tutora. Trabalho neste programa há dez 
anos. Durante toda minha vivência tenho aprendido muito com 
orientações em memoriais, no entanto esta pesquisa realizada a 
partir do objeto de estudo possibilitou-me revê: conceitos, a 
estrutura do memorial, leituras, estudos e debates sobre o tema, 
uma vez que, enquanto tutora, temos certa carência de formação 
continuada nesta área. (ÁUREA, Diário de acompanhamento) 
 
 

 A situação apontada por Áurea pela falta de formação continuada ou 

mesmo de espaço para discutir sobre suas inquietações e sugestões é tema 

recorrente na fala dessas professoras. Embora tenham experiência na orientação 

de memoriais, elas solicitam um espaço para diálogo, se não para sanar todas as 

dúvidas, ao menos para ter suporte teórico-metodológico que responda aos seus 

questionamentos. Para Josso (2010), as experiências formativas tanto são as que 

alimentam a autoconfiança, como as que alimentam as dúvidas, os erros e o 

questionamento.  

 Não foi por acaso que as professoras solicitaram material para leitura 

sobre narrativas autobiográficas e, mais especificamente, sobre memorial de 

formação. A vivência nos três encontros com o grupo contribuiu para um novo 

olhar de Áurea sobre sua prática ao discutir questões relacionadas às 

"orientações, encaminhamentos, reencaminhamento, leituras, compreensão, 

quanto às limitações das alunas, avaliação da escrita e autoavaliação do meu 

trabalho". (Diário de Acompanhamento).  
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 É no fazer do trabalho pedagógico, ultrapassando os obstáculos do dia a 

dia que o aprendizado se faz presente, tanto no que se espera acontecer 

mediante a nossa formação profissional, no que e no como fazer, a nossa função; 

quanto no imprevisível, o não expresso nos manuais, programas. Uma 

aprendizagem pouco valorizada nas instituições.   

 Ao escrever sobre esses momentos, a professora estabeleceu um diálogo 

entre seu "eu" e o "outro", um reencontro consigo mesma. Nesse reencontro, fez 

a análise de seu papel como orientadora 

 

olhar para traz, me ver pelo avesso e projetar o futuro. Certamente 
serei diferente nas próximas orientações, pois cada grupo traz 
consigo saberes e inquietações diferentes, além disso, este 
momento acrescentou muito para minha formação como pessoa, 
profissional e aprendiz. (ÁUREA, Diário de Acompanhamento) 

  

 Dessa forma, o trabalho realizado com as professoras no grupo reflexivo 

de formação do formador como espaço de formação continuada, permitiu 

reconhecer sua prática como objeto de estudo, uma forma de olhar para si como 

pessoa e profissional. Nesse sentido, a escrita foi potencializadora pela tomada 

de consciência sobre a importância da atuação profissional docente. Como ato de 

configuração, a escrita proporcionou às professoras-formadoras reconfigurar-se 

(RICOEUR, 2006) à medida que transformou sua visão "Certamente serei 

diferente nas próximas orientações" (ÁUREA, Diário de Acompanhamento). Essa 

possibilidade de olhar a sua prática revela que  

 

[...] a narrativa autobiográfica é, para o narrador, lugar de 
reconstrução de saberes profissionais e identitários e torna-se, por 
essa razão, um método privilegiado para o pesquisador ter acesso 
ao universo da formação e à subjetividade do adulto (PASSEGGI, 
2002, p. 02)   

 

 Assim, a intensidade das experiências no grupo reflexivo atende ao 

postulado da pesquisa-formação por produzir, nas professoras-formadoras, a 

conscientização como processo que não pode ser ensinado, mas vivido de 

maneira pessoal, momento que leva à busca de transformação. Nessa 

perspectiva, entendo que ambos - professoras-formadoras e pesquisadora-
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formadora - são sujeitos do processo de conhecer, sujeitos com papéis 

diferenciados, que se colocam num movimento de pesquisa e de formação.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Quando se ensina não se pode deixar sua personalidade no 
vestiário, nem o espírito no escritório, nem sua afetividade em 
casa. Pelo contrário, esses fenômenos são elementos intrínsecos 
ao processo de trabalho. [...] Ensinar, portanto, é colocar sua 
própria pessoa em jogo como parte integrante nas interações com 
os estudantes.  

                                                  Tardif e Lessard (2005) 
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 Este momento de olhar para a investigação-ação-formação realizada nesta 

pesquisa como uma ação compartilhada e dialógica entre a pesquisadora e as 

participantes que se assumiram como coautores deste trabalho, embora a 

responsabilidade por tudo o que está escrito seja só minha. Nesse olhar, as 

reflexões, aqui expressas, são inacabadas, tendo em vista o próprio processo 

continuum de aprofundamento e também de ampliação da temática investigada.  

 Na continuidade dos questionamentos que alimentaram a caminhada em 

conclusão, sigo na compreensão dos sentidos que delinearam o conjunto da 

pesquisa e, agora, mais uma vez, faço o exercício da escuta atenta e silenciosa, 

buscando perceber a melodia dessa experiência. Nesse momento, sou conduzida 

pelo desejo de mergulhar nos fazeres e nos dizeres, um encontro com nós 

mesmos, com os outros que nos habita, tornando-nos professor (ARROYO, 

2000).  

 Retomo, assim, o percurso desta investigação para materializar os traços, 

as indicações e conclusões que me foram possíveis até o momento, com o 

objetivo de responder aos seguintes questionamentos: Como se entrecruzam 

experiência profissional das professoras-formadoras e suas práticas de 

acompanhamento da escrita dos memoriais? Quais as inquietações das 

professoras e alunas sobre o processo de biografização? Que procedimentos 

possibilitam o acompanhamento dos memoriais de formação sem perder de vista 

sua dimensão formadora?  

 Na busca a essas respostas, segui o caminho do método, elegi recortes, 

selecionei procedimentos e instrumentos que me pareceram mais adequados e 

pertinentes a essa busca. A princípio, o procedimento da composição de dois 

grupos reflexivos, um de mediação biográfica e outro de formação de formadores. 

O primeiro, o grupo reflexivo de mediação biográfica (GRMB) constituído com 

professoras-formadoras e suas alunas. O meu objetivo de compreender os 

desafios da prática do acompanhamento observando nas relações estabelecidas 

entre as participantes os encaminhamentos da mediação biográfica entendendo 

que naquele espaço-tempo acontecia o diálogo entre quem escrevia e quem 

acompanhava. O segundo, grupo reflexivo de formação de formadores (GRFF) foi 

constituído com as professoras-formadoras com o objetivo de compartilhar 
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inquietações, posicionamentos e reflexões acerca da prática do 

acompanhamento, ao mesmo tempo em que foi espaço de partilha com a 

socialização de textos referentes à escrita autobiográfica. Tomei, também, como 

instrumentos da pesquisa dois gêneros narrativos de diferentes naturezas: o 

diário de acompanhamento elaborado pelas professoras como registro do 

processo de acompanhamento de suas alunas e o ensaio autobiográfico 

enquanto um texto que expressa as possibilidades de ressignificação das suas 

experiências formativas.  

 Assim, para compreender tais processos, trabalhei com a experiência de 

duas professoras-formadoras no acompanhamento da escrita do memorial de 

formação de sete alunas-formandas do curso de Pedagogia (PROGRAPE). 

 O grupo reflexivo de formação de formadores (GRFF) tornou-se um 

espaço que permitiu às professoras revelarem seus questionamentos, dúvidas, 

anseios, mas também, experiências e aprendizagens.  

 Convidadas a ensaiarem como narradoras de suas histórias de formação 

e mediadoras biográficas, as professoras-formadoras revelaram, de diferentes 

formas, suas experiências formativas em um texto escrito em momentos 

particulares, talvez debruçadas entre papéis e livros, após uma longa jornada de 

trabalho ou mesmo em meio aos intervalos entre uma escola e outra. Momentos 

de relembrar as experiências nos contextos formais e informais; suas escolhas 

pela docência, a formação profissional, as primeiras alunas que orientaram na 

escrita do memorial e suas reflexões sobre ser professor.   

 Adentrar no universo das histórias de vida e de formação dessas 

professoras-formadoras foi um convite a novas aprendizagens. Duas histórias 

entrelaçadas por outras histórias, expressaram o sujeito singular e plural no dizer 

de Ferrarotti (2010) ou, como bem revela Lahire (2002), os sujeitos plurais.  Se a 

experiência é aquilo que nos toca (LARROSA, 2002), cada uma envolta em suas 

lembranças trouxe à baila o que mais a tocou.  

 A família apresenta-se em suas narrativas como um espaço de relações 

importante que se constituiu como parâmetro de aprendizagem informal, no caso 

de Áurea, bem como as relações com a escola da infância, o lugar, de sua 

primeira experiência como docente. Os valores e os princípios apreendidos junto 
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ao núcleo familiar e a ampliação com os grupos sociais dos quais fez parte ao 

longo da vida aparecem como fundamentais em seu percurso.  

 Sobre a formação profissional, as professoras trazem também a família 

como referência. No caso de Miriam, essa formação surgia por transmissão 

intergeracional. Emergem ainda a necessidade de ingressar no mercado de 

trabalho, situações socioeconômicas do lugar, a necessidade de profissionais e o 

ter uma profissão, como Áurea. Essa escolha se fortalece e toma força nas 

experiências com os bons professores, aqueles que as tocaram. É por essa 

experiência que a linguagem vai se constituindo como escolha para a formação 

acadêmica de Áurea em Língua Portuguesa, e em Miriam, revela-se por sua 

proximidade no universo da Pedagogia.  

 Esses contextos informais e formais trazem fortes relações no se 

constituírem quem são a partir das aprendizagens experienciadas. É possível 

afirmar que os sentidos que essas professoras dão aos processos formativos e às 

experiências profissionais discutidas na narrativa autobiográfica foram elementos 

estruturantes no direcionamento de suas práticas na orientação do memorial de 

formação.  A escrita do ensaio autobiográfico assumiu um importante papel na 

mobilização de aprendizagens das professoras, tendo em vista os movimentos de 

idas e vindas sobre suas trajetórias, envolvendo a globalidade da vida na 

expressão do quanto somos a um só tempo, singulares e sociais (CHARLOT, 

2005). 

 Nesse sentido, a rememoração das experiências permitiu identificar que a 

identidade das professoras-formadoras foi construída em seus contextos sociais -  

família, formação e prática profissional. Uma identidade entrelaça entre suas 

histórias de vida pessoal e profissional (NÓVOA, 1998) que se configurou de 

acordo com os papéis sociais que exerceram ao longo de seu percurso. Por outro 

lado, essa mesma identidade foi se moldando ao longo do tempo e, mais 

especificamente por suas práticas de acompanhamento do memorial. Este é 

solicitado em um espaço acadêmico, acarretando em seguir normas 

estabelecidas pelo programa com definições de forma e conteúdo, bem como a 

exigência para essa escrita ser quantificada, exige-se uma nota (LAWN, 2001) 

para que essa escrita sirva de requisito de certificação da graduação.  
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 Ao se referirem as orientações do memorial de formação as professoras 

expressaram que essa prática foi sendo adquirido ao longo do tempo, na 

experiência com a formação de professores e as múltiplas aprendizagens 

experienciadas no contexto profissional. A compreensão do gênero memorial foi 

se estabelecendo pelas experiências na orientação ao seguir as normas do 

modelo que o reconhece como texto científico.   

 Os procedimentos utilizados pelas professoras-formadoras indicam que 

embora haja a preocupação com a formatação de um texto acadêmico cientifico 

para atender ao instituído, há uma preocupação com as alunas estabelecerem a 

reflexão sobre suas experiências respaldadas nas teorias ratificando o seu dito; 

direcionam através de questionamentos formas para auxiliar a escrita; evidenciam 

a questão da afetividade dentro desse processo compreendendo que a cada fase 

de escrita - iniciática, maiêutica e hermenêutica - há formas de proceder.  

 O grupo de mediação biográfica (GRMB) contribuiu para dinâmica do 

coinvestimento à medida que nessa dinâmica foi possível identificar nas fases dos 

movimentos da escrita das alunas, a forma como as professoras encaminharam 

as inquietações para essa escrita, auxiliando-as a enfrentar os desafios com 

motivações, questionamentos, proposições, afetividade no cuidar do outro. 

 Esses movimentos são identificados na pesquisa através das figuras 

antropológicas do acompanhamento (JOSSO, 2010) indicando como as 

professoras-formadoras se posicionaram diante dos desafios dessa escrita: no 

silêncio que respeita o tempo do outro, no questionar para fazer refletir, no propor 

para melhorar e no cuidar para não bloquear. A dinâmica do grupo reflexivo 

auxiliou no avanço da escrita do grupo de alunas, umas mais adiantadas, outras 

iniciando, outra ainda prefigurando e, nesse caminhar junto, as alunas foram com 

o tempo e no tempo transformando suas experiências formadoras em um texto de 

perfil pessoal que no contexto de formação profissional assume características de 

um texto acadêmico, agregando as normatizações e injunções institucionais que 

delinearam tal configuração.  Assim, nesse acompanhar, as professoras-

formadoras tiveram a preocupação com os aspectos importantes para a escrita de 

forma a possibilitar as alunas uma escrita que atenda ao rigor científico sem 

perder de vista a reflexividade possibilitada pela escrita.   
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 No acompanhamento, a aprendizagem se estabeleceu como ponto 

importante à medida que ela se expressou através da experiência do saber fazer 

das professoras-formadoras enquanto sujeito da experiência, bem como no relato 

das alunas sobre suas narrativas. Nessas implicações, a afetividade é revestida 

pelo cuidado com o outro: não magoar para não dificultar o processo de escrita; 

respeito pelo não dito. Um processo de ensinar e aprender mutuamente consigo, 

com o outros reafirmando a potencialidade da dinâmica coletiva entre as 

participantes do grupo de um poder-fazer e de um saber-fazer na coletividade.  

 Na prática de registrar em seus diários de acompanhamento, as 

professoras-formadoras expressam sua compreensão sobre uma atividade que 

busca perceber o processo de cada sujeito, nele envolvido. Foi possível 

identificar, nesses registros, a preocupação das professoras em reconhecer a 

singularidade de cada aluna, expressando as possibilidades de atender aos seus 

anseios e conflitos, identificando as brechas das narrativas, propondo melhorias 

para adequar o texto e avaliando a partir da observação do esforço e do avanço 

que cada uma realizou.  

 Os elementos que denotam o sentido de avaliação, expressos nestes 

diários, dizem respeito a um processo rico em detalhes, de natureza inacabada 

que se constrói num movimento continuum entre múltiplas aprendizagens e 

experiências de formação e atuação profissional. Por outro lado, as professoras 

se deparam com as exigências quanto aos resultados que precisam apresentar 

sobre esse processo na perspectiva da sua mensuração, requerendo um 

afastamento que não se coaduna a perspectiva do trabalho de acompanhar, que 

expressam pelos registros realizados em seus diários. 

 Desse modo, a avaliação realizada durante o percurso do 

acompanhamento da escrita do memorial de formação constitui-se pelas 

dimensões diagnóstica e formativa, bem como atende a exigência formal da 

avaliação somativa, uma vez que atribui uma conceituação pelo trabalho 

realizado. Esta conceituação por sua vez, expressa os ditames institucionais 

instituídos como critérios para conclusão no curso, haja vista ser esse texto um 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
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 Os registros realizados nos diários pelas professoras-formadoras sobre a 

prática do acompanhamento oportunizaram reflexão, reorientação e avaliação no 

percurso de escrita de cada aluna, ao tempo em que apontaram para as 

possibilidades da continuidade da formação das professoras-formadoras. 

 Dessa forma o acompanhamento não se limitou a buscar atender só o 

instituído, mas vinculou-se às necessidades das alunas durante as fases do 

processo.  

 Este fato é significativo por revelar o respeito a cada fase de 

desenvolvimento da escrita das alunas o que exigiu dessas professoras 

estratégias variadas à medida que atuaram de forma reflexiva ao expressar todo o 

desenvolvimento da escrita das alunas.   

 Observou-se, ainda, que experiências, aprendizagens e práticas 

profissionais se entrecruzam na dimensão do cuidar do outro e repercutiram para 

além das injunções institucionais às quais devem responder um memorial de 

formação.  No grupo de mediação de formação de formadores (GMFF), foram 

expressos discursos acerca do ser professor que acompanha o outro. Momento 

de expor sobre seu saber acompanhar. Esse espaço tão valorizado pelas 

professoras trouxe a baila questões sobre a formação e suas aprendizagens e os 

saberes que auxiliaram no processo de escrita das alunas. Os elementos que se 

mostraram mais expressivos nas discussões do GRFF foram os aspectos 

avaliativos, as lacunas de escrita das alunas e a necessidade de leitura para 

composição dos seus textos. 

 As práticas de reflexão sobre si e o outro se apresentaram como espaço de 

compreensão sobre ser professor em uma instituição de ensino superior. Assim, 

fica claro que o espaço dialógico proporcionado nos grupos de mediação revelou-

se como potenciais para o acompanhamento da escrita do memorial pelas 

possibilidades formadoras.  

 Nas discussões proporcionadas no grupo foi importante o desenvolvimento 

da compreensão sobre si mesmas e de sua identidade docente e, por outro lado, 

para que saíssem  de uma visão individual de acompanhamento e adotassem 

uma prática coletiva mais profícua para o processo de biografização.  
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Retomando ao objetivo da investigação no que diz respeito aos processos 

de acompanhamento da escrita do memorial de formação de alunas-formandas 

do curso de Pedagogia (PROGRAPE), concluo que a prática de orientação do 

memorial possibilita ao professor-formador lançar mão de saberes que, conforme 

diz Passeggi (2006), auxilia o aluno a enfrentar as etapas dessa escrita através 

de suas experiências formadoras (JOSSO, 2010), abrindo espaço para o aluno 

descobrir a si mesmo, quando articula no seu "fazer" atividade, sensibilidade e 

afetividade (JOSSO, 2010; CHARLOT, 2000).  

As dimensões da autoformação, heteroformação e ecoformação estão 

imbricadas no acompanhamento do processo de biografização e confirmam que o 

acompanhamento é uma prática de aprendizagens mútuas e complexas que põe 

em diálogo a subjetividade das pessoas envolvidas, sem deixar de atentar para os 

elementos contextuais e institucionais nos quais estão inseridos. 

Reitera-se, portanto, a tese de que o acompanhamento da escrita do 

memorial de formação constitui-se das dimensões de ensinar e aprender ao longo 

de um processo de coinvestimento nas práticas de orientação em grupo, criando 

possibilidades do professor-formador formar, formando-se.   
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APÊNDICE I 

 

       UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

                                                                               

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Este é um convite para você participar da pesquisa Acompanhamento do 

memorial de formação: entre formar e formar-se da professora Ms. Mônica Maria 

Gadêlha de Souza Gaspar sob a orientação da professora Drª Maria da 

Conceição Ferrer Botelho Sgadari Passeggi.  

 Considerando que sua participação é voluntária, você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum 

prejuízo ou penalidade. Salientamos que você terá acesso às informações 

contidas no material para apreciação e, possíveis retificações. 

 Na aceitação do convite, você participará de um grupo reflexivo com 

discussões acerca da construção de narrativas como elemento formativo para os 

professores. Nele, desenvolveremos reflexões com o objetivo de promover 

discussões acerca das vivencias dos professores na busca de capturar os 

discursos em prática. Esses encontros serão gravados em áudio, com fins 

exclusivos para descrição das informações obtidas.  Os dados obtidos no grupo 

reflexivo, assim como as narrativas autobiográficas – ensaio autobiográfico e 

diário de acompanhamento -  serão guardados em local seguro com a 

pesquisadora. Salientamos que você terá acesso ao material digitalizado, a fim de 

que possam ter autonomia para selecionar e autorizar a utilização pela 

pesquisadora.  

 Informamos, ainda, que você poderá optar pela forma de identificação na 

pesquisa. Caso não aceite sua identificação, poderemos fazê-la com nomes 

próprios fictícios, preservando, assim, sua identidade.  
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Destacamos os benefícios desta pesquisa, em virtude da reconstrução pela 

narrativa oral e escrita das experiências de formação vivenciadas ao longo da 

prática profissional e da vida, possibilitando o resgate de momentos significativos 

na vida de cada um.  

 Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para professora Mônica 

Maria Gadêlha de Souza Gaspar, pelo telefone (81) 96504186.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, 

_______________________________________________________________, 

declaro que li as informações contidas neste documento e fui devidamente 

informada pelo pesquisadora – Mônica Maria Gadêlha de Souza Gaspar - dos 

procedimentos que serão utilizados e a confidencialidade da pesquisa, 

concordando ainda em participar da pesquisa.  

 (    ) Aceito minha identificação na pesquisa.  

            (    ) __________________________ é o nome que desejo ser identificada 

na pesquisa.   

 Foi-me garantido que posso retirar o consentimento a qualquer momento, 

sem que isso leve a qualquer penalidade.  

 Declaro, ainda, que recebi uma cópia desse Termo de Consentimento. 

 

Nazaré da Mata, ______ de ____________________ de 2011 

 

 

 

 

 

 

 


