
 1 

 
 
 
 

TRAJETÓRIAS DE ESTUDANTES DE PEDAGOGIA: A 
AUTOFORMAÇÃO E A BUSCA POR “SER MAIS” ATRAVÉS DA 

ESCOLARIZAÇÃO1 
 
 
Autora: Elzanir dos Santos2 
Coautora: Ruttany de Sousa Alves Ferreira3 
Coautor: Júlio Lopes Gomes4 
Eixo 4: Formação de Professores, Memória e Narrativas 
 
 

 Resumo 
 
 O presente trabalho discorre sobre os resultados parciais da pesquisa que teve como 
objetivo central analisar como estudantes recém ingressos no curso de Pedagogia constroem 
seus processos de autoformação em suas trajetórias de educação formal. Os objetivos 
específicos foram, dentre outros: identificar como se apresenta a dinâmica 
autonomia/dependência nas trajetórias educativas formais; apreender projetos dos estudantes 
face ao curso de Pedagogia. A metodologia utilizada foi a pesquisa (auto) biográfica, junto a 
trinta estudantes da disciplina Sociologia da Educação I. Os resultados parciais apontam a 
lutas das estudantes por escolarizar-se e que a autoformação do grupo investigado se 
apresenta através da superação de dificuldades sócio-econômica e culturais que se impõem 
aos seus empreendimentos formativos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Trajetórias, estudantes, autoformação 
 
Cet ouvrage présente les résultats partiels de la recherche avait comme principal 
objectif analyser la façon dont les étudiants nouvellement admis en pédagogie 
cours construire leurs processus d'auto-formation dans leurs trajectoires de 
l'éducation formelle. Objectifs spécifiques étaient, entre autres : identifier la 
dynamique autonomie/dépendance dans les trajectoires éducatives formelles; 
saisir les projets des étudiants face à la pédagogie. La méthode utilisée a été une 
recherche (auto) biographique, à côté de trente élèves discipline sociologie de 
l'éducation I. Les résultats partiels montrent les luttes des étudiants par 
l'enseignement scolaire et que l'auto-formation du groupe étudié si présente à 
travers l'élimination des difficultés socio-économiques et culturels que si ils 
imposent à leurs entreprises formatrices. 
 
Mots-clés : trajectoires, Les étudiants, l'auto-formation 
 

 

1. Introdução 
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O presente trabalho objetiva apresentar parte os resultados da pesquisa (PIVIC) que 

tem como objetivo central analisar como os estudantes recém ingressos no curso de 

Pedagogia constroem seus processos de autoformação em suas trajetórias de educação formal. 

Os objetivos específicos foram, dentre outros: identificar como se apresenta a dinâmica 

autonomia/dependência nas trajetórias educativas dos sujeitos da pesquisa, observando qual 

delas predomina; apreender projetos dos estudantes face ao curso de Pedagogia; desenvolver 

uma reflexão, junto a estudantes recém ingressos no curso pedagogia, sobre seus processos 

autoformadores, articulando-os às teorias sociológico-educacionais. Compreende-se 

autoformação como o poder que cada um pode assumir de tomar nas próprias mãos as rédeas 

da sua formação, ainda que através da mediação de outrem (PINEAU, 1988). A autoformação 

vincula-se ao papel que os aprendentes desenvolvem em seus processos formativos, articulado 

às influências dos outros (heteroformação) e do meio físico-cultural (ecoformação).  

A abordagem metodológica utilizada foi a pesquisa (auto) biográfica, na sua dimensão 

de pesquisa-formação. Os sujeitos da investigação foram trinta estudantes (do sexo feminino) 

da disciplina Sociologia da Educação I, ofertada no 2º semestre do curso de Pedagogia. A 

partir de um roteiro, as estudantes construíram textos narrativos da sua trajetória escolar, os 

quais constituíram uma das atividades da disciplina, realizando uma articulação entre as 

experiências relatadas e os conteúdos estudados na disciplina, dentre os quais Formação 

Humana, Instituições Educativas, a Relação entre Indivíduo e Sociedade, Autonomia versus 

Constrangimentos Sociais. O texto aborda inicialmente uma discussão sobre o conceito de 

autoformação, em seguida apresenta os resultados parciais das análises dos textos narrativos 

do grupo investigado e, finalmente, pontua alguns achados da pesquisa e sugere alguns 

encaminhamentos para o trabalho docente com a formação de professores. 

 

 

1. A Autoformação: outro olhar sobre o conceito de formação 

 

Nesta investigação compreende-se que a formação diz respeito a uma intervenção 

profunda e global que acarreta no sujeito um desenvolvimento em vários domínios; isto é, 

físico, intelectual ou moral, bem como uma mudança nas estruturas que correspondem a estes 

domínios, de tal forma que esse desenvolvimento não se reduz a uma sobreposição às 

estruturas existentes, mas é integrado a novas estruturas. Assim, a formação pode resultar 
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tanto de intervenções exteriores ao sujeito, quanto de uma intervenção do próprio formando 

(GOGUELIN, 1970, p.16-17). 

Em sintonia com este conceito, está a “teoria tripolar da formação” (PINEAU,1988) - 

ancorado na noção dos “três mestres da educação” Rousseau - que articula os conceitos de 

autoformação, heteroformação e ecoformação. A autoformação é definida, “como a 

apropriação por cada um do seu próprio poder de formação”, aplicando-o a si mesmo (Idem, 

p.65-67). Assim os formadores, e adultos em geral, tomam nas mãos a responsabilidade, a 

autoria na condução de sua formação.  

A autoformação é um dos pólos da formação e institui a distinção deste paradigma de 

formação, relativamente ao paradigma considerado mais tradicional, baseado 

predominantemente na heteroformação, em que o formando é sempre objeto e não sujeito da 

formação. 

Tendo em vista os objetivos delineados para a investigação em curso toma-se ainda 

como aporte a noção de autoformação - que diferentemente da noção de Pineau, que a 

circunscreve a um processo consciente - compreendida como uma dimensão que está 

presente, de forma explícita e/ou implícita, nas aprendizagens que ocorrem em todas as 

idades; isto é, de crianças, adultos etc. Assim, compreende-se que “aprendemos a partir de 

atividades de autoformação (nós), com atividades de heteroformação (os outros) e atividades 

de ecoformação (o contexto)”. (CANÁRIO, 2006, p.28). É possível afirmar que nos 

autoformamos desde a infância, desde as primeiras aprendizagens, uma vez que estes 

processos só ocorrem se forem dotados de implicação, de uma intencionalidade explícita, ou 

não, por parte daquele que se forma. 

Importa sublinhar que estreitamente ligada à autoformação está o conceito de 

autonomização. Isto porque, na medida em que o sujeito aprendente se assume responsável 

pela sua formação, deixa de ser exclusivamente objeto da formação pensada para ele pelos 

outros. Dessa forma, vai libertando-se da submissão às prescrições alheias e vai tomando 

decisões e realizando escolhas quanto àquilo que é exclusivamente seu: sua formação. Essa 

tomada de decisões e realização de escolhas quanto aos seus processos formativos vai 

tornando o aprendente autor não só da sua história, mas igualmente, de uma história social, 

pois ele não está isolado no mundo, mas em relação com o mundo, e suas escolhas e decisões 

têm repercussões na dimensão individual e coletiva. Vale destacar que a autonomia, assim 

como a autoformação, não constituição negação da influência dos outros ou das estruturas 

sociais. Pelo contrário, ela resulta exatamente da relação do sujeito com o mundo físico e 

social.  
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Autonomização, portanto, é entendida, como um modo de estar no mundo que se 

adquire processualmente (FREIRE, 2006; JOSSO,1988, 2004, 2006); diz respeito à maneira 

como cada um luta contra os determinantes sociais, toma decisões e faz escolhas, assumindo 

sua autoria e suas consequências. Essa compreensão abrange também as lutas que o sujeito 

trava consigo mesmo, no sentido de autossuperação de atitudes e concepções. 

Outra concepção filiada a este paradigma de formação vincula-se ao conceito de 

coformação, na medida em que se compreende que os homens se educam pela mediação do 

mundo físico e social. Isto porque “ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os 

homens se educam a partir das relações entre si e destes com o mundo”.(FREIRE,1992).  

Assim, a coformação é uma dimensão da heteroformação, mas diz respeito às 

aprendizagens adquiridas na relação de interação, de diálogo, de consentimento; nas relações 

com o outro e a partir do outro, e não com base em relações impositivas e de desigualdades de 

poder. Essa dimensão da formação engloba a noção de que a experiência do outro pode ser 

formadora. (PIRES, 2000, p.42). A seguir serão apresentadas parte das análises dos textos 

narrativos elaborados pelas trinta estudantes que  participaram da pesquisa. 

 

 

2. Trajetórias de estudantes de Pedagogia: o lugar da autoformação nas experiências 

de educação formal 

 

A autoformação é evidenciada nas trajetórias das estudantes investigadas sob a forma 

da relação intrínseca que ela tem com heteroformação, se afirmando na superação de 

dificuldades, nas decisões e engajamentos em seus processos formadores, assim como 

também através da construção de projetos em relação ao curso de Pedagogia. Tudo isso, 

traduz a luta por escolarização e, consequentemente, a vontade por “ser mais” (FREIRE, 

2006), o desejo de ir além do que as condições sócio-culturais e econômicas lhes impõem. 

Neste contexto impõe-se a autonomia como atributo humano que se delineia a partir 

da relação que cada um de nós estabelece com as pessoas e com o mundo. Por isso muitas das 

decisões que tomamos e das escolhas que fazemos têm a influência de pessoas, situações e 

contexto. Assim, das trinta autobiografias analisadas, dezesseis pessoas reconhecem ter o 

apoio de suas respectivas famílias em sua trajetória escolar, esse aspecto contribui para o 

delineamento de sua autonomia, para as tomadas de decisões. Além de possibilitar-lhes um 
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maior incentivo para continuar e concluir os estudos, por entender que a educação é o melhor 

caminho para obter uma vida melhor. Isto se confirma no relato de algumas entrevistadas: 

“Minha vida estudantil começou cedo, pois minha mãe sempre teve essa preocupação em me 

colocar para estudar, para construir um bom futuro para mim [...]” (dsm);  “Eu cresci ouvindo 

meu pai falar: a gente só consegue algo na vida, um futuro melhor através do estudo. Essa 

frase foi muito significativa para a minha formação, pois com ela aprendi desde cedo a 

importância do estudo na vida” [...] (jgbz). 

A família e outras instituições se apresentam fundamentais para o desenvolvimento da 

autonomia dos sujeitos e das decisões que estes precisam tomar durante a vida. No entanto, o 

desejo de afirmar-se como sujeito que se contrapõe aos condicionamentos sociais, se impõe 

independentemente do apoio que se recebe até mesmo da instituição social primária. Nessa 

ótica, um dos sujeitos pesquisados expõe não ter usufruído do apoio da família em sua 

trajetória escolar. 

 

(...) a minha mãe (...) nunca olhava os meus cadernos e nem ia na 
escola saber como estava minha notas e meu comportamento, enfim 
não se importava com meus estudos. É preciso considerar que esse 
incentivo vindo dos pais, é muito importante para o desenvolvimento 
dos filhos, (...) Ia viajar para Maceió, e ansiosa para saber o resultado 
do Enem, e para aliviar minha ansiedade fui até a casa da minha mãe e 
comentei com ela sobre o resultado da prova, então ela me disse que 
meu pai tinha falado que eu não tinha capacidade de passar no Enem. 
Essas palavras penetraram na minha mente como um furacão, 
devastando tudo, inclusive as minhas perspectivas de vida e auto-
estima. (ffs). 
 

 

No processo de escolarização dos sujeitos da pesquisa, alguns professores foram 

mencionados devido às contribuições que tiveram na formação das estudantes. Dezessete 

pessoas destacaram a importância dos professores para sua trajetória escolar. Os 

depoimentos a seguir são ilustrativos “(...) a professora da 4ª serie era muito carinhosa, 

ela me ajudou a superar muitas dificuldades, pois ela transmitia confiança e assim eu não 

tinha medo de errar, porque sabia que ela não iria me repreender” (ada); 

 

Minha professora percebendo aquelas dificuldades minhas e dos meus 
colegas de sala, se esforçou e foi a luta para conseguir livros na 
prefeitura da cidade. Comprou alguns e com isso nos designou a 
seguinte tarefa: ler um livro por semana e sempre que chegava a sexta-
feira discutíamos e indicávamos para outros leitores. (dsm) 

 



 6 

 

 Em contrapartida outros professores são lembrados pelos sujeitos em decorrência 

de práticas que marcaram negativamente sua formação, nove pessoas afirmaram ter 

lembranças de professores que não contribuíram positivamente em sua formação, e, sim 

as desmotivaram em seus percursos escolares. O depoimento a seguir é ilustrativo. 

 
 
Permaneci 6 anos nesta escola, os professores eram bons, embora a 
professora da 2ª série, por não ter uma formação para exercer a função 
de professora, ela era do tipo ‘enrolava’ aula, ou seja, fazia de tudo 
menos dar aula [...]. A professora da 3ª série era mais exigente [...] teve 
um dia que ela me magoou muito, pois eu tinha um problema, sempre 
trocava o b pelo p. Por isso ela brigava muito comigo, e um dia ela 
falou de uma jeito que me envergonhou profundamente (ada) 
 

 

De acordo com os relatos pode-se perceber que o professor possui um papel de 

extrema relevância na formação dos sujeitos, contudo, esse papel é dual e difere de 

acordo com a forma com que eles realizam a ação educativa.  

O educador pode ser aquele que orienta e auxilia os estudantes a construir seu 

conhecimento, despertando nestes a curiosidade de ir além dos conteúdos curriculares e  

buscar cada vez mais conhecimentos. Ao passo que mantém uma relação dialógica com 

seus alunos, estimula-os a pensar criticamente e a construir a autonomia necessária para 

decidir os caminhos de sua formação e seu futuro. Segundo Warschauer (2001, p.40) “o 

papel do professor é abrir espaços para a aprendizagem, para o jogo e para realizar 

escolhas”. No entanto, o educador também pode ser aquele que direciona os estudantes a 

um pensar alienante, à acomodação, podando as expectativas de mudança, fazendo com 

que tais sujeitos tornem-se reféns de sua realidade e percam o desejo pela busca de ser 

mais. 

Nesse sentido, os professores são referências tanto positivas quanto negativas na 

trajetória de formação dos sujeitos, podendo levá-los a aprendizagens significativas ou a 

desinvestimentos na formação. Mas, um aspecto interessante, em algumas narrativas é o 

fato de que  experiências desagradáveis com professores, ao invés de condicionar as 

ações das estudantes,  impulsionaram o desejo de continuar a luta por ser mais e ao final 

mostrar que conseguiriam superar os contextos desafiantes impostos por aqueles 

docentes. Isto mostra que nossa formação se desenvolve tanto pelas experiências 

positivas, quanto pelas experiências negativas.  
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Portanto, percebe-se que a formação e construção da autonomia ocorrem em face 

tanto das situações positivas como das negativas, uma vez que, as situações negativas 

impulsionam os sujeitos de forma desafiadora a buscar a transformação daquilo que lhe 

foi imposto, dando um novo sentido a sua formação. Como afirma Santos (2010, p. 132) 

“(...) o que somos resulta das dores e delícias que experimentamos em nossas trajetórias”. 

Sendo que as experiências negativas podem ser ressignificadas e transformadas em 

auxílio na formação de atitudes positivas. 

Nossa formação se dá em face das negociações entre nossos desejos e as 

imposições do contexto sobre nós, isto é, nos constituímos a partir da dinâmica 

autonomia/dependência (JOSSO, 1988). Assim, outro aspecto destacado nos textos 

narrativos se refere a condicionamentos impostos à busca por escolarização, relativos a 

deslocamento, oito pessoas afirmam ter enfrentado dificuldades com relação à 

locomoção e falta de transportes adequados para se deslocar de suas residências até as 

escolas e até mesmo à universidade, porém não se intimidaram diante desse obstáculo. O 

depoimento a seguir confirma isto: “[...] eu morava na zona rural e tinha que percorrer 

dois quilômetros, a pé, todos os dias para chegar em um sítio vizinho e lá pegar o 

transporte para a escola” (ema). 

Este aspecto ilustra uma realidade comum às populações que moram em 

contextos não metropolitanos, em que o número de escolas é reduzido e a ausência de 

transporte adequado impera, contribuindo para dificultar as condições de escolarização 

destes segmentos sociais e, portanto, a democratização da qualidade do ensino. Tais 

condições se estendem para o ensino superior, particularmente no contexto atual de 

expansão do ensino superior ao interior do país. No Campus de Cajazeiras/PB (Centro de 

Formação de Professores/Universidade Federal de Campina Grande), lócus da pesquisa, 

estima-se que aproximadamente 80% dos alunos vêm de outras cidades. Este é um 

contexto que não pode ser desprezado e que demanda reflexões acerca das suas 

implicações para a aprendizagem e desempenho dos universitários.     

Outros aspectos são elencados como condicionantes sociais ao empreendimento 

da formação escolar. Cinco das estudantes afirmam ter interrompido por algum tempo 

seus estudos em virtude de dificuldades referentes a responsabilidades familiares por ter 

que cuidar de irmãos, trabalhar com os pais, por ter se casado e ter de cuidar dos filhos. 

Afastaram-se e depois de algum tempo decidiram voltar a estudar e pretendem continuar 

estudando. Este aspecto afeta principalmente as mulheres, estas que cada vez mais têm 

que cumprir, além de suas responsabilidades tradicionais (educação dos filhos e 



 8 

atividades domésticas), as atribuições com os estudos e trabalho, na busca por ter espaço 

na vida pública. Pode-se perceber, dessa forma, que para muitas mulheres, especialmente 

aquelas pertencentes às camadas populares, os projetos formativos e profissionais ainda 

são adiados, em detrimento do projeto familiar. É o que demonstra a estudante a seguir: 

“passei a me dedicar então, apenas com a educação dos meus filhos, sem nunca deixar, 

no entanto o hábito da leitura e da aprendizagem, (durante esse período, fazia a noite 

todos os cursos de formação da minha igreja)” (osa). É interessante notar que o segundo 

depoimento evidencia uma “vontade de formação”, uma determinação da narradora para 

empreender sua formação, ainda que na modalidade da educação não escolar. 

Outro depoimento ilustra a condição da mulher em algumas regiões e classes 

sociais: “[...] tive que assumir, ainda cedo, responsabilidade e obrigações, como ajudar 

minha mãe a cuidar dos meus irmãos”. (jgb). Infelizmente esta realidade traduz parte das 

dificuldades que as crianças de meios populares ainda enfrentam para se escolarizar. 

 

 

Os projetos em relação ao curso de Pedagogia 

 

 

O desenvolvimento da autonomia, no que diz respeito à tomada de decisões, vai 

se consolidando na vida dos sujeitos na passagem para a vida adulta, pois a própria 

definição do termo “adulto”, implica ainda na capacidade de fazer escolhas, assumir 

responsabilidades e decidir. Para muitos a formulação do projeto profissional é um dos 

aspectos que marca o ingresso nessa fase da vida. O projeto é uma construção de um 

desejo dos sujeitos enquanto atores de sua história, no qual estes irão traçar estratégias 

que os auxiliem a alcançar seus objetivos. Segundo Santos (2010, p.71) o projeto expõe, 

explicita, carrega em si a vontade por parte do indivíduo, de controlar as incertezas, de 

construir uma trajetória que não seja simplesmente resultado das influências dos 

determinantes exteriores. 

Desse modo, os sujeitos são capazes de projetar aquilo que almejam e podem 

interferir no curso dos acontecimentos direcionando-os para a finalidade na qual está em 

busca. Evidencia-se dessa forma, que a sua trajetória de formação e construção da 

autonomia não é fruto apenas das situações de estímulos do meio, mas, parte de sua 

capacidade de projetar, de “lançar para frente” (BOUTINET, 2002) e antecipar o futuro. 

Portanto, 
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Antecipar é evidenciar a capacidade de suspender momentaneamente o 
curso das coisas para saber como esse curso evoluirá, tentando, se 
necessário, mudar o curso dos acontecimentos (...), adotar uma 
atividade de desvio que permita melhor repreender as situações com as 
quais nos defrontamos, evitar que essas se imponham a nós de modo 
coercitivo. (2002, p.70). 
 
 

Nesse sentido, o projeto profissional, começa a se concretizar através da escolha 

do curso que habilitará o sujeito ao exercício da futura profissão. Essa escolha tem um 

significado marcante especialmente para os filhos das classes menos favorecidas 

economicamente, que dependem predominantemente desta formação para ter 

possibilidades de ascensão social. 

Para a escolha do curso de Pedagogia onze pessoas afirmam ter ingressado no 

curso de Pedagogia por “decisão própria”, após fazerem um diagnóstico dos possíveis 

cursos decidiram por ele. Os depoimentos seguintes confirmam isto: 

 

Meu ingresso no curso de Pedagogia foi um sonho, pois era algo que eu 
desejava, já que foi uma escolha própria, pois eu tinha certeza que era o 
que eu realmente queria, tanto é que quando fiquei sabendo do 
resultado e que eu tinha sido aprovada fiquei muito feliz e agradeci 
muito a Deus por ter realizado esse sonho. (jgbz). 
 
(...) Me inscrevi na UFCG para Pedagogia, pois desde criança o meu 
sonho era ser professora, e ninguém me influenciou sobre isso, pois 
sempre tive o sonho de ser professora, pois a carreira que eu mais 
admiro é o do professor. (adgs) 

 

 

Dentre os participantes da pesquisa, dezessete pessoas afirmam o desejo de atuar na 

área ou continuar atuando na mesma. Como mostram em seus relatos: “O meu maior projeto 

profissional na educação é trabalhar na educação infantil, pois dessas crianças irá sair o futuro 

do nosso país”. (flc); “[...] E no decorrer dos meses tinha cada vez mais a certeza que, ser 

pedagoga faz parte do meu projeto de vida, pretendo então trabalhar no âmbito educacional, 

como professora, ou talvez como gestora, mas a docência é o que realmente se identifica 

comigo”. (ffs); 

Pretendo concluí-lo (o curso de Pedagogia), pois a cada dia que passa eu me 
identifico mais com ele. Pretendo também futuramente fazer uma 
especialização em Psicopedagogia e quem sabe até um Mestrado. Enfim 
quero trabalhar na área da educação e ser uma professora diferente dos que 
eu tive. (IG) 
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A autoformação dos sujeitos se constrói na medida em que os aprendentes se engajam, 

investem e tomam decisões em face de seus processos formadores. Desta forma, a decisão por 

continuar no curso e a intencionalidade de investir nos estudos de pós-graduação na área, 

pode levar tais estudantes a um maior engajamento na sua formação, desde o início da 

graduação, e, assim, pode ajudar na construção da identidade docente. 

Vale destacar que a atividade de construção das narrativas sobre seus percursos 

escolares possibilitou para muitas das estudantes enxergarem-se como “sujeito da sua 

formação” (SANTOS, 2010), na medida em que a escrita autobiográfica favoreceu a 

visibilidade das conquistas, dos feitos, das superações e das intencionalidades em suas 

trajetórias. O depoimento a seguir é ilustrativo: “Foi bastante positivo fazer esta autobiografia 

da minha vida estudantil, pois relembrei momentos que me ajudaram a chegar até aqui e 

aumentou ainda mais a minha força para continuar esta trajetória, me dedicando sempre 

mais”. 

  Nesta ótica, a escrita das narrativas escolares constitui-se um momento de formação, 

pois no escrever de suas histórias os sujeitos vão delineando formas de compreender-se, assim 

como compreendem os outros sujeitos que participaram, direta ou indiretamente, de sua 

formação. Nesse processo de formação as pessoas vão se construindo e assumindo-se 

enquanto sujeitos quando se tornam atores no meio social, modificando-o quando este os 

condiciona.  

 

 

3. Considerações provisórias 

 

 

Finalmente, vale pontuar alguns aspectos analisados até o momento. O primeiro deles 

se refere ao fato de que as estudantes ora investigadas evidenciam em suas trajetórias que a 

formação efetivamente se dá na relação com os outros e com o mundo, quando destacam o 

papel que a família, amigos e professores tiveram na constituição de seus projetos escolares. 

Sendo que até as mesmo experiências desagradáveis ou negativas foram positivadas, 

impulsionando-as a dar continuidade a sua formação escolar.  

Em segundo lugar, vale destacar que este grupo demonstra um “desejo de formação”, 

uma vontade de “ser mais” quando relatam que apesar de se deparar com diversos 

condicionamentos sociais, econômicos e culturais decidiram enfrentá-los e continuar os 
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estudos, pois parecem acreditar que o projeto de ter uma vida melhor está depositado na 

educação formal.  

Outro aspecto ressaltado, pela maioria das estudantes é a identificação com o curso de 

Pedagogia e as intencionalidades de atuação na área e de continuidade dos estudos em nível 

de pós-graduação. Aspecto que merece ser objeto de reflexões para nós formadores de 

formadores, pois a partir do conhecimento das expectativas dos nossos alunos, futuros 

profissionais da docência, podemos orientar nosso trabalho, tendo em vista contribuir na 

consolidação do sentimento de pertença à profissão docente, por parte deles. Além disso, não 

podemos ignorar que a dimensão da autoformação - como a capacidade de superação de 

obstáculos, de decisão, de responsabilização e de engajamento face aos processos formadores 

- está sempre presente nas trajetórias dos aprendentes, ainda que a maior visibilidade esteja 

nos processos de heteroformação. Impõe-se, portanto, a necessidade de que as agências 

formadoras insistam na criação de contextos que favoreçam o desenvolvimento da capacidade 

autoformadora dos estudantes. Uma das possibilidades que se apresenta para vislumbrarmos 

isso é o trabalho com a (auto) biografia na medida em que ele favorece, dentre outros 

aspectos, a produção de conhecimentos acerca das subjetividades e potencialidades dos 

aprendentes. 
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