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Resumo 

 

O presente texto é resultado de uma pesquisa em andamento no município de Castro 
Alves – Bahia, no programa de formação de professoras da Universidade do Estado da 
Bahia - UNEB, com 48 professores em formação inicial/continuada, e apresenta dados 
parciais de uma investigação, sobre a utilização das autobiografias no contexto da 
formação inicial/continuada de docentes. O trabalho auto (biográfico), tem sido 
utilizado no campo da formação do educador, promovendo reflexões significativas 
centradas na reconstrução das histórias de vidas. Percebe-se que o trabalho auto-
biográfico, revela-se como importante recurso para a descoberta de si, existindo assim a 
apropriação de trajetórias pessoais, constituindo um exercício para que as experiências 
de vida, de profissão, e de formação sejam refletidas no processo de formação docente.  
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Abstract  
 
This text is the result of an ongoing study in the municipality of Castro Alves - Bahia, 
teachers training program at the University of Bahia - UNEB, with 48 teachers in 
continuing education, and presents preliminary data from an investigation on the use of 
autobiographies in the context of the continuing education of teachers. The work auto 
(biographical), has been used in the field of teacher education, promoting significant 
reflections centered on the reconstruction of life histories. It is felt that the work 
autobiographical, reveals itself as an important resource for the discovery of self, so 
there is ownership of personal trajectories, constituting an exercise to the life 
experiences, profession, and training are reflected in the process teacher training. 
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Introdução  

 

O trabalho com narrativas e memórias, centrado na reconstrução de histórias, tem 

propiciado a reflexão sobre as histórias de vida, de formação, de profissão, bem como 

sobre as histórias e culturas dos lugares, tendo em vista que tempo, memória, espaço e 

história caminham juntos. 

 

O trabalho foi desenvolvido através da abordagem qualitativa e foram empregados, 

entre outros, os seguintes instrumentos de pesquisa: aplicação de questionário, produção 

e análise de 48 memórias acadêmicos de docentes em formação inicial/continuada, 

utilizando - se de uma investigação histórica, através das narrativas autobiográficas.  Os 

dados coletados revelam as inúmeras dificuldades que os professores tiveram ao longo 

de suas trajetórias para estudar, além das atuais dificuldades que os mesmos encontram 

para obter a formação superior. A escuta e o registro das vozes nos processos 

formativos e de escolarização possibilita rememorar e compartilhar experiências e 

potencializar práticas no campo pedagógico, ético e político. 

 

Percebe-se que o trabalho auto-biográfico, revela-se como importante recurso para a 

descoberta de si, existindo assim a apropriação de trajetórias pessoais, constituindo um 

exercício para que as experiências de vida, de profissão, e de formação sejam refletidas 

no processo de formação docente.  

 

O trabalho auto (biográfico), tem sido utilizado no campo da formação do educador, 

promovendo reflexões significativas sobre a formação docente. As narrativas auto 

(biográficas) centradas na reconstrução de histórias de formação têm propiciado o 

conhecimento sobre as histórias de vida, de formação e de profissão dos profissionais 

docentes. Para Belmira Oliveira Bueno (2006) no artigo Histórias de vida e 



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

afirma que as histórias de vida e os estudos autobiográficos como metodologias de 

investigação científica na área de Educação ganharam visível impulso no Brasil nos 

últimos quinze anos. Segundo Sousa (2008); 

 

A utilização das histórias de vida com enfoque nos memoriais 
acadêmicos ou de formação desencadeia importantes embates teóricos 
no decorrer de sua evolução, travando uma luta sucessiva pelo 
reconhecimento de seu caráter científico, enquanto método autônomo 
de investigação. Por ser mais uma alternativa de mediação entre as 
histórias individuais e sociais, pessoais e profissionais, o interesse na 
utilização de tal método é crescente nas últimas décadas em diferentes 
áreas do conhecimento. (SOUSA, 2008 p 90). 

 

Pesquisadores como Gaston Pineau (2006), Marie-Cristine Josso (2004), Antonio 

Nóvoa (1988), Ana Chrystina Mignot (2008),  Donald Schon (2000), Pierre Dominicé, 

(1988), Elizeu Clementino de Souza (2008) dente outros, afirmam que o trabalho com 

os  conceitos ligados à reflexão sobre a prática profissional, tornou-se um dos caminhos 

de construção do conhecimento docente,  pois possibilita aos profissionais da educação 

a (re) significação se saberes e  práticas. 

 

Falar de si, socializar seus dilemas, no grupo, é condição necessária mas 
não suficiente para a tomada de consciência de si e da alteridade. A 
transformação das representações sociais exigiu mudanças nas práticas 
sociais, uma nova forma de (inter)agir no mundo. Para isso, foi preciso 
ir além do discurso oral, foi preciso narrar por escrito, sua história de 
vida, rever a trajetória estudantil, analisar a experiência profissional no 
memorial de formação. ( PASSEGGI, 2008, p 98) 
 

 

No contexto contemporâneo, existe a necessidade de formar profissionais reflexivos, 

capazes de aprender com a própria experiência.Pensar e pesquisar a própria trajetória é 

importante para a formação de professores reflexivos, e é neste momento que a escrita 

de si, tem significado na formação docente. 

 

Narrativas, autobiografias e formação docente 

 

O trabalho biográfico, com as narrativas, diários e memórias, revelam-se como 

importantes recursos para a descoberta de si, existindo assim a apropriação de trajetórias 

pessoais, constituindo um exercício para que as experiências de vida, de profissão, e de 



formação sejam refletidas no processo de formação docente. Essa longa busca de si 

torna-se fundamental num contexto que exige forte consistência pessoal (DOMINICÉ, 

1988), além de favorecer a descoberta do sentido do que se viveu, o reconhecimento de 

valores e projetos que promovam desenvolvimento e realização pessoal. 

 

Fomos um dia o que alguma educação nos fez. E estaremos sendo, a 
cada momento de nossas vidas, o que fazemos com a educação que 
praticamos e o que os círculos de buscadores de saber com os quais nos 
envolvemos estão constantemente criando em nós e fazendo conosco. 
(BRANDÃO, 2000, p. 451) 

 

Josso (2004) salienta que a escrita narrativa funciona num primeiro plano na perspectiva 

das competências verbais e intelectuais, porque faz o sujeito entrar em contato com suas 

lembranças e evocar as “recordações-referências” que esteja implicado com o tema 

conhecimento de si e formação; fazendo com que este revele o que “aprendeu 

experiencialmente nas circunstâncias da vida” (JOSSO, 2004: 31) 

 

Para Elizeu Clementino de Souza (2008), pesquisador e professor do Mestrado e 

Doutorado em Educação e Contemporaneidade na Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB), as idéias de biografia, trabalho biográfico, biografização e aprendizagem 

biográfica emergem e enraízam-se no curso da vida, como uma maneira que 

representamos a nossa existência e como contamos para nós mesmos e para os outros, 

em estreita relação com a história e a cultura. Souza (2008) salienta ainda que os 

modelos biográficos e, mais especificamente, os memoriais de formação ou acadêmicos 

revelam modos discursivos construídos pelos sujeitos em suas dimensões sócio-

históricas e culturais numa interface entre memória e discursos de si. 

 

A autobiografia surge na contemporaneidade como uma ferramenta pedagógica no 

processo de formação docente, permitindo ao individuo narrar sua própria história sendo 

autor e ator da sua própria experiência de vida. 

 

A utilização das histórias de vida com enfoque nos memoriais 
acadêmicos ou de formação desencadeia importantes embates teóricos 
no decorrer de sua evolução, travando uma luta sucessiva pelo 
reconhecimento de seu caráter científico, enquanto método autônomo 
de investigação. Por ser mais uma alternativa de mediação entre as 
histórias individuais e sociais, pessoais e profissionais, o interesse na 



utilização de tal método é crescente nas últimas décadas em diferentes 
áreas do conhecimento. ( SOUSA, 2008 p 90). 

 

A formação docente é um espaço onde os saberes e práticas vão sendo ressiginificados e 

reconstextualizados, constituindo-se em um espaço de produção de novos 

conhecimentos, de troca de diferentes saberes, de repensar e refazer a prática do 

professor, da construção de novas competências. 

 

As autobiografias pesquisadas, apresentam narrativas de 48 professoras em formação 

continuada. A maioria das docentes possuem mais de 10 anos de experiência em sala de 

aula, como professoras das séries inicias. Todas as docentes são casadas e possuem 

filhos. Ficando evidente na trajetória das professoras o desempenho de múltiplas 

funções: docentes, mães, estudantes do curso de pedagogia, donas de casa, esposas, 

empresárias e fazendeiras. Segundo Souza (2008)  a escrita de si é como  um caminho 

para o conhecimento de si e transformação de si, numa perspectiva hermenêutica, não se 

reduz a uma tarefa técnica ou mecânica. O pensar em si, falar de si e escrever sobre si 

emergem em um contexto intelectual de valorização da subjetividade e das experiências 

privadas. Neste momento vamos recordando momentos de nossa trajetória de vida, de 

profissão e de formação.  

 

Uma das narrativas relata o seguinte: 

 

Lembro-me que, ao iniciar a escrita de mim mesmo, lembrei-me de 
momentos que estavam escondidos em minhas memória. Um deles foi 
quando assumir pele primeira vez uma sala de aula, fiquei muito 
frustrada e possuía muitas dificuldades. Quando um aluno começou a 
“bagunçar” na sala de aula, eu imediatamente solicitei ao mesmo que 
escrevesse em seu caderno 100 vezes “devo me comportar em sala de 
aula” outras vez solicitei que escrevesse “devo respeitar o professora”, 
pois este era o principal castigo que eu recebia, quando era aluna do 
ensino fundamental. Na condição de educadora, eu estava naquele 
momento reproduzindo o mesmo comportamento de um professor que 
tive. Só vim refletir sobre minhas práticas, quando comecei a escrita de 
mim mesmo.    

 

Lembramos e narramos os encontros e desencontramos de nossas vidas, as alegrias e 

tristezas, as experiências e pessoas importantes, as histórias de leituras, e os 

personagens marcantes dos desenhos animados, das novelas e filmes, paixões, viagens, 



aprendizado, além de refletirmos sobre tudo o que foi vivido e aprendido em nossa 

existência. Ao escrever sobre si, vamos refletindo sobre como nos tornamos quem 

somos, e especificamente na formação docente, vamos refletindo sobre quem somos no 

contexto educacional. Os nossos saberes e práticas vão sendo reconfigurados, na 

construção da nossa autobiografia, fazemos novas leituras de nós mesmos.  

 

Selma garrido Pimenta (2004)  enfatiza que: 

 

O exercício de qualquer profissão é prático, no sentido de que se trata 
de aprender a fazer ‘algo’ ou ‘ação’. A profissão de professor também é 
prática. E o modo de aprender a profissão, conforme a perspectiva da 
imitação, será a partir da observação, imitação, reprodução e, às vezes, 
da re-elaboração dos modelos existentes na prática, consagrados como 
bons. Muitas vezes nossos alunos aprendem conosco, observando-nos, 
imitando, mas também elaborando seu próprio modo de ser a partir da 
análise crítica do nosso modo de ser. Nesse processo escolhem, separam 
aquilo que consideram adequado, acrescentam novos modos, 
adaptando-se aos contextos nos quais se encontram. Para isso, lançam 
mão de suas experiências e dos saberes que adquiriram.  (PIMENTA, 
LIMA, 2004, p 85) 

 

O trabalho auto (biográfico) possibilita a descoberta de aspectos decisivos da vida 

pessoal presentes na interioridade e na relação com o mundo, que de outra forma 

permaneceriam ocultos e, em muitos casos, desconhecidos.  

 

O processo de formação torna-se uma longa busca de si em um mundo que demanda 

uma forte consistência pessoal para enfrentar os desafios que cada um deve encarar na 

sociedade atual. Essa experimentação existencial irá de certo surpreender, 

particularmente em contextos de conformidade social, porque ela favorecerá trajetórias 

insólitas e opções aparentemente contraditórias.” (DOMINICÉ, 1988, p 45) 

 

Somos frutos desta nossa história, onde a refletividade ocorre também na formação 

profissional, pois, quando começamos a refletir sobre nossas posturas e ações 

profissionais, nossos saberes e práticas vão sendo recontextualizados e resignificados. 

Esse caminho de apropriação de si é também estimulado pela troca realizada entre os 

pares (heterobiografia) que ajuda a aprofundar e compreender melhor os aspectos 

importantes da trajetória formativa. (BRANDÃO, 2009, p 22). 

 



Questões como as que seguem, também foram discutidas antes da elaboração das 

narrativas auto (biográficas) com as estudantes/professoras:  Como chegamos à 

docência? O que nos motivou ou motiva a trabalhar como educadores? Quais 

professores do passado influenciaram nossa trajetória de profissão? Em quem nos 

espelhamos? Quais práticas pedagógicas reproduzimos e porque as reproduzimos? Que 

educador me tornei? O que espero desta profissão? Quais os caminhos que percorri, da 

pré-escola à universidade? Refletir sobre tais questões, por si só, já é suficientemente 

instigadora e desafiadora para prática docente, com efeitos direto no exercício da ação 

educativa. Com as narrativas auto (biográfica), a subjetividade configura-se como 

elemento constitutivo das representações sobre o vivido.  

 

As autobiografias revelaram que todas as estudantes/professoras se espelhavam em 

antigas professoras. Na vida de cada uma das estudantes/professoras, sejam as que 

estudaram em escolas no centro ou na zona rural, todas relataram suas paixões e ternura 

por algumas educadoras que tiveram no passado. O desejo de ser “igual” o desejo de 

fazer “igual” de ser professora como “minha” professora, esta implícito nas escritas de 

si.  

 

Para Maria Criostine  Josso no livro Experiência de vida e Formação, aprender a expor 

sua sensibilidades, aprender a expor-se nas suas sensibilidades para entrar em relações 

mais abertas e profundas é redescobrir que o sentido e o quadro se dão a conhecer 

através da ordenação de palavras escolhidas e das articulações induzidas pelos 

encadeamentos proposicionais; é tomar consciência do “pronto a vestir” da nossa 

linguagem e de contextos que influenciam as nossas representações, para descobrir as 

potencialidades poéticas da linguagem e dar conta de uma singularidade (JOSSO, 2004: 

135).Esta singularidade é apresentada na autobiografia. 

 

O ato de rememorar a partir da interiorização e exteriorização nos faz apreender no 

tempo e no espaço a organização das lembranças pessoais e profissionais numa 

perspectiva de formação tão importante e fundamental para a construção de uma 

identidade docente, pois, o saber docente, é um saber nutrido pela experiências e pelas 

teorias da educação, e a reflexão sobre a prática, dota os sujeitos de variados pontos de 

vista para uma ação contextualizada, oferecendo perspectivas de análise sobre si 

mesmo. Schõn (2000) salienta que:  



 

O desenvolvimento de uma prática reflexiva eficaz tem que integrar o contexto 
institucional. O professor tem de se tornar um navegador atendo à burocracia. E 
os responsáveis escolares que queiram encorajar os professores a tornarem-se 
profissionais reflexivos devem criar espaços de liberdade tranqüila onde a 
reflexão seja possível. Estes são os dois lados da questão – aprender a ouvir os 
alunos e aprender a fazer da escola um lugar no qual seja possível ouvir os 
alunos – devem ser olhados como inseparáveis.( SCHÕN, 2000, p.87) 

 

 

Algumas considerações 

 

As histórias de vida, de profissão e de formação são significativa para o profissional e 

para a construção da identidade docente, que é favorecida também pelo trabalho 

autobiográfico e heterobiográfico. Através das escritas de si, narradas nas 

autobiografias, foi possível perceber os anseios, angustias e dificuldades que as 

professoras possuíam.  

 

As narrativas investigadas revelam como todas estas questões emergem nos processos 

formativos e vão sendo ressignificados. A escrita de si, as narrativas e autobiografias 

propiciam a reflexão direta sobre as vivências, a identificação do sentido do que se 

viveu e a apropriação de si, “transformando”, assim, as vivências ou experimentações 

em saberes. 

 

As narrativas autobiográficas investigadas, não são simplesmente escritas de 

estudantes/professoras, os memoriais acadêmicos traçam o percurso de vida, das 

experiências do vivido, oferecendo um panorama histórico social, que vai favorecer 

para a construção da identidade destes profissionais. 

 

Na escrita de si, para si e para os outros, o docente recorre as suas lembranças, 

questiona seus atos e demarca os momentos mais significativos de sua trajetórias. Este 

processo revela-se como um momento significativo para a ressignificação de saberes e 

práticas, existindo a transformação de si e o conhecimento se, pelas linhas das 

narrativas. 

 



Compreende-se que na formação continuada o profissional passa por um processo de 

reflexão da prática, e ao mesmo tempo questiona as teorias, e assume uma postura 

profissional reflexiva. Desta forma a escrita de si, torna-se necessária na pesquisa em 

educação, potencializado mecanismos para oferecer ao professor, durante a formação, a 

possibilidade de melhor conhecer-se e vivenciar a abertura para a alteridade e a 

reflexibilidade da pratica docente.  
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