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RESUMO 

 
 

O objetivo principal do estudo é analisar as trajetórias formativas e de desenvolvimento 
profissional de professoras aposentadas do curso de Pedagogia da UFPI com a finalidade de 
produzir um material memorialístico que contribua com a formação de futuros professores do 
curso em referência. Trata-se de pesquisa qualitativa de natureza narrativa, empregando como 
formato metodológico a autobiografia ou história de vida. Figuraram como sujeitos 
professoras aposentadas desse curso. As narrativas das interlocutoras foram organizadas em 
eixos categoriais, empregando-se a técnica da análise de conteúdo segundo Bardin (1977), 
para orientação da análise. Os dados confirmam a significância das autobiografias como 
instâncias que permitem a percepção dos contornos da formação e do desenvolvimento 
pessoal e profissional dos pedagogos.  
 
Palavras-chave: Formação de professor. Desenvolvimento profissional. Narrativa 
autobiográfica. 
 
 
 

ABSTRACTC 
 
 

TRAINING MEMORIAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT: THE NARRATIVE 

OF RETIRED TEACHERS 

 

The main objective of the study is to analyze the formatives trajectories and professional 
development of teachers retired from the Faculty of Education UFPI in order to produce a 
memoir material that contributes to the formation of future teachers of the course reference. It 
is a qualitative study of narrative nature, employing methodological format the autobiography 
or life story. Figured as subjects, retired teachers of this course. The narratives of the 
interlocutors were organized in categorical axes, using the technique of content analysis 
according to Bardin (1977), to orientation of the analysis. The data confirm the significance of 
autobiographies as instances that allow the perception of the contours of training and personal 
and professional development of educators. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A formação de professores tem se apresentado como campo teórico que envolve 

fértil discussão acadêmica, seja pela vertente de formação inicial e continuada, seja pela 

vertente do desenvolvimento profissional docente. O fato é que esse campo de estudo tem 

sido enriquecido com inovadoras questões e reflexões que, em regra geral, vêm consagrando 

novas verdades e delimitando novos problemas para a pesquisa, a exemplo dos saberes 

docentes, do desenvolvimento profissional, do professor reflexivo, das trajetórias de vida e 

formação, entre outros. Neste sentido, este estudo parte do problema: como as narrativas 

autobiográficas desvelam as trajetórias formativas e o desenvolvimento profissional de 

professores aposentados, do curso de Pedagogia da UFPI?  O objetivo principal do estudo é 

compreender as trajetórias formativas desses professores e seu desenvolvimento profissional. 

Assim, a discussão teórica que trata acerca da formação de professores e, neste 

entorno, contempla olhares sobre o desenvolvimento profissional docente, registra que este se 

refere a um processo que encerra dada complexidade e que revela uma ascendência 

progressiva no desempenho profissional do sujeito professor, exigindo-se por esse motivo, 

que os professores, e também os futuros-professores, percebam a estreita relação existente 

entre os diversos campos teóricos que dão sustentação a seus processos formativos (NÓVOA, 

1992; 1995; IMBERNÓN, 2000), o que implica considerar questões sobre saberes docentes 

(TARDIF, 2008; GAUTHIER et al. 1998; BORGES, 2004), a seus percursos de 

desenvolvimento profissional (CHAKUR, 2001; SACRISTÁN, 1998), bem como aos 

aspectos inerentes às práticas pedagógicas (MENDES SOBRINHO; CARVALHO, 2006). 

Desse modo, a contribuição fundamental deste trabalho é trazer a lume resultados de 

pesquisa, que investigou as trajetórias formativas e o desenvolvimento profissional de 

professores aposentados, do curso de Pedagogia da UFPI, com o intuito de produzir um 

material memorialístico que contribua com a formação de futuros professores do curso em 

referência, bem como com a intenção de socializar essa produção científica em espaços 

acadêmicos e extra acadêmicos. 

Analisar as narrativas de um grupo de professoras aposentadas ao longo de diversos 

percursos não se constitui em tarefa simples ou fácil. Entretanto, reconhecemos que se trata 

de um desafio e um exercício rico e prazeroso, pois este deixa abertura para uma variedade de 
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questionamentos e de necessidade de estudos futuros, mais complexos e com maior 

profundidade. 

Considerando-se a finalidade a que se propõe esta comunicação, suas discussões 

encontram-se organizados em quatro seções que apontam para aspectos relativos a formação 

de professores, desenvolvimento profissional, apontamentos metodológicos, analisando dados 

narrativos e notas conclusivas. 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

A formação de professores, discutida teoricamente neste estudo, tem como meta a 

aprendizagem ao longo da vida, em um continuum, o que requer dos futuros professores e dos 

professores que já estão em atividade, uma disposição para o estudo, para o diálogo com a 

comunidade da escola e seus pares, delineando uma trajetória que valorize e que invista no 

desenvolvimento profissional docente. Conceber a formação neste patamar supõe estar em 

consonância com as exigências da escola e da sociedade mundializada. (LIMA, 2003). 

Assim entendido, os dispositivos conceituais sobre formação de professores estão 

relacionados à ideia de educação e aprendizagens permanentes, considerando-se os saberes, 

os fazeres e as competências dos professores como resultados não só da formação inicial e do 

exercício da docência, mas também de aprendizagens realizadas ao longo da vida, dentro e 

fora do ambiente escolar, como importantes componentes que colaboram com o processo de 

desenvolvimento profissional docente, entre outros processos importantes que apóiam e 

qualificam a sua vida profissional. 

Na verdade, em corroboração ao exposto dizemos que, na atualidade, o quadro que 

se delineia para o âmbito da formação de professores aponta para estudos que colocam em 

realce a complexidade da formação e da profissão, o que supõe dizer que, mediante essa 

compreensão faz-se necessário o domínio dos conteúdos das disciplinas e técnicas 

diversificadas, razão pela qual, tanto o professor quanto o futuro professor devem saber lidar 

com um conhecimento em construção, bem como considerar o desenvolvimento individual e 

ser capaz de conviver com a mudança e a incerteza, conforme a perspectiva discutida por 

Imbernón (2005). 

 É fundamental, por conseguinte, que os alunos de cursos de formação de professores 

sejam orientados a desenvolver estudos diversificados que envolvam pesquisas científicas, na 

condição de processos formativos. O que implica dizer que a formação inicial caracteriza-se 

como um espaço acadêmico de aquisição e, também, de produção do conhecimento 
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profissional necessário ao futuro professor, seja com relação à aquisição de novos saberes 

requeridos pela vida profissional, seja para manter-se, com segurança, na profissão escolhida 

(CRÓ, 1998). 

Requer, pois, pensar a formação como artefato social, inscreve-se no sentido de se 

evidenciar crenças, valores e conhecimentos, assim como situações diretamente ligadas ao 

dia-a-dia escolar, aspectos que exigem dos professores (e futuros professores) 

posicionamentos, interpretações, julgamentos e novos planos de ação, como afirma Tardif 

(2008).  Esse autor entende que o professor não é somente um agente determinado por 

mecanismos sociais, ele é um sujeito que assume a prática a partir dos significados que ele 

mesmo lhe confere, desde que se reconhece como um sujeito que possui conhecimento, 

possuidor igualmente de um saber fazer provenientes de sua própria experiência profissional e 

de vida. 

Assim, a articulação da relação teoria e prática é um processo definidor da qualidade 

da formação inicial e continuada do professor, desde que se pense em um sujeito autônomo na 

construção de sua profissionalização comprometido com uma permanente investigação e a 

busca de respostas aos fenômenos e às contradições vivenciadas por esse sujeito no dia-a-dia 

da sua prática pedagógica. 

Na verdade, a formação deve ser consistente e intencional, considerando o que 

recomenda Sacristán (1995, p. 74) ao desempenho professoral: 

A competência docente não é tanto uma técnica composta por série de 
destrezas baseadas em conhecimentos concretos ou na experiência, nem uma 
simples descoberta pessoal. O professor não é técnico nem um improvisador, 
mas sim um profissional que pode utilizar o seu conhecimento e a sua 
experiência para se desenvolver em contextos práticos preexistentes. 

 
Nessa perspectiva, a formação inicial é o começo da busca de uma base para o 

exercício da atividade docente, concebida dessa forma, deve assenta-se em concepções e 

práticas que levam à reflexão, no sentido de promover saberes da experiência, conjugados 

com a teoria, permitindo ao professor uma análise integrada e sistemática da sua ação 

educativa de forma investigativa e interventiva. Compreender a dimensão desse fenômeno nos 

leva a conceber-se o professor como profissional reflexivo e investigador de sua prática, como 

discutem Borges (2004); Tardif (2008); Pimenta (2008), e outros. Esses autores revelam que 

os saberes são fundamentais à profissão docente e, sobretudo, à natureza do processo de 

produção e investigação da prática pedagógica, e consequentemente, considere toda a sua 

especificidade e complexidade, a exemplo do discute Tardif (2008, p. 289): 
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Nesse sentido a inovação, o olhar crítico e a “teoria” são ingredientes 
essenciais da formação de um prático “reflexivo” capaz de analisar situações 
de ensino e as reações dos alunos, como também as suas, e capaz de 
modificar, ao mesmo tempo, seu comportamento e os elementos da situação, 
a fim de alcançar os objetivos e ideais por ele fixados. 
 
 

A formação de professores aponta, assim, para a necessidade de configuração de um 

novo paradigma de formação, deslocando o foco de análise da dimensão técnica (fazer), para 

a discussão dos saberes e práticas docentes, explicitando o sentido das experiências nas 

aprendizagens profissionais (saber fazer). Ou seja, a dimensão formativa deve basear-se no 

pressuposto de que a prática docente não se resume a um espaço de aplicação de saberes, mas 

compreende, também, um palco de produção, difusão e manutenção de saberes relativos ao 

ofício profissional docente. 

A esse respeito, cabe evocar-se Veiga (2009), ao referir que a formação do professor 

precisa desenvolver-se na perspectiva de uma educação crítica e emancipadora, supõe o 

compromisso desses agentes educativos com a construção e o domínio de um sólido aporte de 

saberes peculiares ao ofício docente, o que aponta para a unicidade teoria-prática, ação 

individual e coletiva, sinalizando para questões referentes ao trato com a autonomia, a 

explicitação da dimensão sociopolítica da educação e da escola, dentre outros, ou seja, a 

formação do professor exige cada vez mais um investimento no que diz respeito a esses 

entornos e demandas formativas.  

Vale, então, valorizar paradigmas de formação que promovam a preparação de 

professores reflexivos, avocando com responsabilidade a tarefa de investir e cuidar também 

de seu próprio desenvolvimento profissional, assumindo o protagonismo desse processo, 

implementando as ações requeridas e demandadas pelas políticas educativas postas para 

concretização das tarefas acadêmicas e não acadêmicas relativas ao ensinar e ao ser professor 

de profissão. 

Ser professor, a exemplo dessa discussão, haja vista constituir-se uma tarefa 

extremamente difícil, desafiadora e exigente, que os cursos de formação assumem papel 

importante: o de desenvolver com os professores e os futuros professores, uma atitude 

vigilante e indagativa, que os levem a tomar decisões sobre o que fazer e como fazer nas suas 

situações de ensino, a rigor, marcadas pela urgência e pela incerteza (ANDRÉ, 2001). 

Por essas e outras razões, vimos acompanhando o delineamento de uma nova 

racionalidade formativa, cujo foco é formar um profissional, para além do domínio de 

conhecimentos específicos da profissão, que se constitua um agente capaz de responder às 
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diversas exigências advindas de situações que marcam a atividade docente, assim como os 

requerimentos de contínua formação. Comporta, nesse caso, evocar Freire (1996) ao enfatizar 

a dualidade docência-discência, ou seja, um não sobrevive sem o outro, ou mesmo ao referir 

sobre o inacabamento do professor, notadamente no que diz respeito a sua educabilidade 

como ser humano e a sua necessidade de contínua formação e atualização.  

Diante da complexidade e da diversidade que permeiam o contexto educacional, a 

concepção é de que a formação deve configurar-se como um processo que transcende uma 

discussão de ensino que postule apenas atualização científica, pedagógica e didática. Esse 

novo contexto revela-se mais cuidadoso e mais exigente, transformando-se “[...] na 

possibilidade de criar espaços de participação, reflexão e formação para que as pessoas 

aprendam e se adaptem para poder conviver com a mudança e a incerteza”. (IMBERNÓN, 

2005, p.15). 

A compreensão, enfim, de que a formação do professor deve fundamentar-se na 

construção da atitude reflexiva, possibilitando aos docentes a análise dos pressupostos que 

orientem suas ações, num processo dinâmico de revisão da prática pedagógica e de construção 

de esquemas teóricos e práticos, ou seja, falamos uma formação que faculte ao futuro 

professor as condições para observar, compreender e refletir acerca do processo educativo e 

sobre a realidade social. É necessário, portanto, compreender os professores como atores que 

possuem, produzem, mobilizam, e articulam saberes especializados nas vivências cotidianas 

da profissão. (BRITO, 2006). 

 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

A formação inicial e continuada também de professores inscreve-se como elemento 

capaz, embora não exclusivo, de promover o desenvolvimento do professor como um 

profissional na condição de um processo cuja semeadura e nascedouro espera-se ocorra na 

formação inicial, e cuja corporificação e desenvolvimento, propriamente ditos, se 

consubstanciarão pela formação continuada. Esses aspectos vão, progressivamente, 

contribuindo para a emancipação profissional e para a solidificação de uma profissão que 

deve se mostrar autônoma na produção e compreensão dos saberes que permeiam tanto a 

formação como a prática pedagógica futura. 

Essa perspectiva pretende que a formação proporcione a compreensão de aspectos 

relacionados à profissão, no tocante às suas necessidades, contradições, cultura, propiciando 

maior engajamento profissional, sem, entretanto, abrir mão da construção do conhecimento 
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básico e necessário ao exercício docente, o qual será ampliado na medida em que as situações 

forem se estabelecendo.  

A formação inicial deve, por conseguinte, estimular o desenvolvimento profissional 

dos professores, no sentido de uma autonomia contextualizada da profissão. Vale, então, 

valorizar paradigmas de formação que promovam a preparação de professores reflexivos, que 

assumam a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que participem 

como protagonistas na implementação das políticas educativas. 

Essa compreensão representa um dos desafios postos ao curso de formação de 

professores, diante da compreensão de que ao se caracterizar como um processo, o 

desenvolvimento profissional visa à construção de condições objetivas e subjetivas 

esclarecedoras da práxis pedagógica, que inclui aspectos formativos que vão desde o desejo 

de crescimento humano e profissional à compreensão do “fazer pedagógico” (prática 

docente), considerando o sucesso da escola e seu alunado. 

Falar de desenvolvimento profissional, para além da formação, significa 
reconhecer o caráter profissional específico do professor e a existência de 
um espaço onde este possa ser exercido. Também implica reconhecer que os 
professores podem ser verdadeiros agentes sociais, capazes de planejar e 
gerir o ensino-aprendizagem, além de intervir nos complexos sistemas que 
constituem a estrutura social e profissional. (IMBERNÓN, 2005, p. 46). 

 
Como se percebe, discutir o desenvolvimento profissional docente, nessa dimensão, 

implica, sobretudo, investir em pesquisa, em ações colaborativas, em discussões em sala de 

aula e no debate sobre aquisição de saberes e competências. Assim, no contexto da formação 

inicial, o processo de desenvolvimento profissional docente começa a ser marcado pelo 

estudo e pela compreensão de aspectos a serem considerados no cotidiano dos professores, 

como já referido. 

Partindo desta perspectiva, o desenvolvimento profissional representa, como 

registramos, um processo, razão por que se evidencia como multidimensional. Essa 

dimensionalidade envolve o desenvolvimento pedagógico, o caráter profissional, o caráter 

cognitivo e teórico, o propósito de melhorar progressivamente a prática profissional, 

aumentando a qualidade docente, comprometendo-se com a pesquisa, enfim, com as 

demandas de formação continuada. É na verdade como teoriza Imbernón (2005, p. 64) ao 

postular que os alunos em formação inicial, contrariamente à vivência de processo acrítico 

relativo a saberes e práticas professorais, devem, desde já, ser contemplados, com estudos que 

favoreçam uma análise crítica desses estudos e práticas “[...] para valorizar os pressupostos a 

elas subjacentes, aprendendo a decodificá-las e a contextualizá-las”. 
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APONTAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo segue abordagem qualitativa, empregando-se o método autobiográfico ou 

história de vida, como fundamentação metodológica, que nesta acepção é, também, 

compreendido como um processo formativo e autoformativo (SOUZA, 2006). Notadamente 

no que se refere à pesquisa narrativa, o estudo se pautou-se em autores como: Souza (2006), 

Bolívar (2002), Chizzotti (2006) e Nóvoa (1992), entre outros. O importante a destacar nessa 

abordagem é a compreensão da história enquanto memória coletiva do passado, consciência 

crítica do presente e premissa operatória para o futuro. (FERRAROTI, 1982) 

Figuraram como sujeitos 3 (três) professoras aposentadas do Curso de Pedagogia da 

UFPI/CCE, que, ficticiamente, foram denominados de P1, P2 e P3, objetivando o fenômeno 

investigado: as trajetórias de formação como espaços de aprendizagens docentes, de 

construção de saberes necessários à prática pedagógica e como apoio e incentivo ao 

desenvolvimento da profissionalidade docente.  

Os dados foram produzidos por meio de memoriais autobiográficos, com o apoio do 

exercício da narratividade dessas professoras. Nesse sentido, o trabalho centrado nas 

narrativas da trajetória de escolarização e de formação de professores instaura-se como um 

campo fértil de estudo e formação, na medida em que parte da historicidade e da subjetividade 

do sujeito remete-o a refletir sobre seu próprio processo de formação. Ademais, essa 

metodologia permite a construção dos percursos dos professores, e, através desses percursos, 

a possibilidade de caracterizar as experiências, os momentos, os reencontros significativos, 

para a formação e para a escolha de novos horizontes, se for o caso, para melhor desempenho 

da profissão de educador/professor. 

As narrativas foram organizadas em 04 (quatro) categorias, assim denominadas: 

Categoria 1 - História da vida educacional; Categoria 2 - História de vida profissional; 

Categoria 3 - Vivências Docentes no Ensino Superior e Categoria 4 – Saberes professorais e 

tendo sido analisadas por meio da técnica denomina de análise de conteúdo segundo Bardin 

(1977, p. 42) que assim a define: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens.  
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O memorial é um escrito pessoal que supõe reflexão prévia e que se caracteriza como 

um registro ordenado de ideias, que, no seu fluxo natural de narrativa possibilita ao sujeito 

revisitar seus estudos e aprendizagens ao longo do tempo, oportunizando ao sujeito narrador a 

capacidade de se expressar, a oportunidade de autorrever-se na ação desenvolvida, nos 

estudos empreendidos, nos trabalhos e conhecimentos produzidos, enfim, acerca de suas 

aprendizagens na vida pessoal e na Academia. Na verdade, é como refere Bastos (2003, p. 

169): 

O memorial, o escrito em que alguém conta e reflete sobre sua vida, depende 
do grau de implicação de cada participante, do desejo e da capacidade de 
fazer memória da sua vida e de significar vivências; assim, constitui-se em 
uma história de vida. 
 

As  é a partir das diferenças e sem negá-las, captar como uma história de vida se 

apresenta e se comunica com outras histórias, como várias vidas são perpassadas por uma 

mesma história mais abrangente, ou seja, como a presença do coletivo se explicita nos 

relacionamentos cotidianos, nas práticas sociais e emergem nas narrativas dos professores.  

Diante da caracterização da fonte metodológica, com o objetivo de utilizá-lo para 

registrar o modo como o professor olha para si e enxerga a própria vida nas memórias e não 

de buscar informações, evidências verificáveis ou que valham por si mesmas, colocamos em 

realce na próxima seção, os percursos de formação inicial e continuada de professores 

aposentados do CCE, perspectivando compreender como se efetivaram esses processos no 

sentido de compreender e produzir conhecimento, divulgando-os, sobre o sentido da formação 

e do desenvolvimento profissional do professor como instancias processuais de vivências no 

percurso docente. 

 

REVISITANDO A FORMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL: 

ANALISANDO AS NARRATIVAS 

 

As trajetórias de formação revelaram espaços de aprendizagens docentes, de 

construção de saberes necessários à edificação e consolidação da prática pedagógica e como 

apoio e incentivo ao desenvolvimento profissional docente. Nesta seção do trabalho 

registramos em forma de categorias sobre os memoriais narrativos das professoras 

aposentadas do DMTE-CCE, nossas interlocutoras, que ficticiamente foram denominadas de 

P1, P2 e P3.  

Todas são portadoras de licenciaturas, P1 (Pedagogia), P2 (Filosofia), P3 (Pedagogia) 

e de curso de Mestrado em Educação e, em média, exercitaram a docência (na educação 
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básica e na educação superior) durante mais de três décadas. As narrativas de vida e formação 

foram organizadas, após leituras compreensivas e reiteradas para nos apropriarmos, aos 

poucos, “[...] de todos os seus segredos, como refere Bertaux (2010, p. 89), dado que essa 

liberação de sentido, no processo de análise não se opera de uma só vez. Analisamos nessa 

perspectiva, o conteúdo de 4 eixos categoriais assim denominados: Categoria 1 - História da 

vida educacional; Categoria 2 - História de vida profissional; Categoria 3 - Vivências 

Docentes no Ensino Superior e Categoria 4 – Saberes professorais. 

Na Categoria 1 - História da vida educacional, P1, P2 e P3 apresentaram critérios 

diferentes para a escolha da formação em seus respectivos cursos de graduação. Onde P1 

aponta o prestígio social e a facilidade de emprego como motivadores pela escolha em 

Pedagogia; P2 destaca a afinidade às disciplinas ofertadas no Curso Pedagógico e em seguida 

no Curso de Licenciatura em Filosofia e P3, a necessidade de resolução de suas dúvidas sobre 

assuntos de forte abrangência mundial; esta última aponta por primeiramente graduar-se em 

Filosofia e posteriormente, devido a ânsia de aperfeiçoar sua didática optou por Pedagogia. 

Todas as interlocutoras realçam aspectos positivos advindos de sua formação inicial e 

continuada. Dentre elas destacamos o fornecimento de subsídios para uma maior 

compreensão dos conceitos relacionados à Educação, a segurança adquirida para o fazer 

docente, o preparo para a vida, a vivência em ricos debates para a formação de uma 

consciência política, enfim, a própria realização pessoal e profissional que contribuem para 

que estes professores mesmo após tantos anos de carreira, continuam sempre buscando um 

aperfeiçoamento profissional. 

Sobre a Categoria 2 – História de vida profissional verifica-se diante das 

narrativas que as interlocutoras em estudo enaltecem o início da profissão, notadamente no 

nível superior, que ocorriam à convites de professores ou políticos, pois os concursos públicos 

na época (década de 70 e 80) ainda não eram modelos de seleção e o setor privado ainda era 

incipiente e com poucas vagas.  

Percebe-se o destaque por parte de P1, à contribuição das discussões acerca da Lei 

5.692/71 da Reforma para o Ensino de 1º e 2º graus e das Diretrizes Nacionais da Educação 

Pré-Escolar e Fundamental que impulsionaram novas aprendizagens, fato este originado da 

sua experiência na área de supervisão na Secretaria Estadual de Educação.  

 Apontam ainda a construção gradativa de uma visão mais fundamentada no 

fenômeno educacional, gerada pelo processo ação/reflexão/ação, instigados pelos eventos e 

encontros científicos que participaram enquanto professores da UFPI, que contribuíram 

significativamente para construção das concepções de Educação, supervisão, escola homem e 
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sociedade, como evidencia P1. Além destes aspectos, P3 destaca a sua experiência no DMTE 

como rica, prazerosa e construtora de laços de amizade duradouros. 

Na Categoria 3 – Vivências Docentes no Ensino Superior, a maioria das vivências 

docentes salientadas é uniforme quanto ao discurso da inexperiência teórica e prática face ao 

ambiente de trabalho constituído pela UFPI, sendo a releitura de livros da graduação, a 

participação em eventos e encontros científicos, as formações continuadas, o apoio dos 

colegas de profissão na resolução de deficiências de prática e ensino apontados como 

preponderantes para o aperfeiçoamento pessoal e profissional mais satisfatórios, como realça 

P1. Convém enfatizar também, as inferências discorridas por P3 que destaca o esforço em se 

aprimorar sempre através de muito estudo, aquisição de livros em quantidades, participação 

em congressos, seminários e outros eventos na área da Educação, afim de se manter sempre 

atualizada e aperfeiçoando-se continuamente na prática docente.  

Observamos que todas as interlocutoras apontam que a vivência em movimentos 

sindicais na UFPI, possibilitando ampliar a consciência política, a segurança adquirida ao 

longo da carreira, o desenvolvimento de pesquisas, a responsabilidade profissional adquirida e 

o grande investimento na formação se constituem em uma rica experiência que favoreceu a 

todas as interlocutoras um crescimento significativo em seu desenvolvimento profissional. 

Sobre a Categoria 4 – Saberes Professorais, de maneira geral as interlocutoras 

apontam como saberes e aprendizagens adquiridas ao longo de suas formações a atitude da 

investigação, a necessidade e importância do trabalho coletivo e da troca de experiência, a 

relevância dos debates e reuniões com temas definidos e que a sala de aula foi, e continua 

sendo, o lócus permanente de formação. As professoras também realçam a multiplicidade de 

caminhos para o aprender docente. P2 ao referir-se as suas aprendizagens, destaca o mestrado 

como uma etapa muito significativa, por ter lhe proporcionado a atitude da dúvida e da 

sistemática na investigação científica.  

Assim, fica evidente que os saberes expressos pelos professores são valorizados em 

consonância com a análise que cada um faz em seu percurso, apontando que provêm de 

diversas fontes e que resultam do contexto em que são produzidos, de acordo com a 

experiência construída nas diferentes trajetórias pessoais e profissionais dos professores e o 

momento histórico em que esse percurso se caracteriza.  

 
NOTAS CONCLUSIVAS 
 

O debate sobre a problemática da profissão docente, não obstante algumas 

intercorrências, tem ocupado, nas últimas décadas, um lugar de destaque na literatura que 
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trata sobre o professor, sua formação e sua práticas. Assim, a formação de professores tem-se 

desenhado como âmbito imprescindível para o desenvolvimento e melhoria dos sistemas 

educativos e dos demais segmentos que constituem o conjunto mais amplo da sociedade. 

Cada dia torna-se mais visíveis os esforços, sejam de ordem nacional ou internacional, tendo 

em vista a ressignificação do sentido e da prática relativos à formação inicial e continuada de 

professores, assim como no que concerne ao desenvolvimento profissional destes 

protagonistas. 
 

Essa compreensão aponta para o fato de que está se tornando cada vez mais clara a 

consciência social de que o ensinar é uma atividade complexa e imprescindível, que requer do 

docente, saberes específicos, sistematizados e saberes experienciais, aliados, logicamente, a 

uma compreensão da construção e reconstrução permanente de conhecimentos 

fundamentados na complexidade do ensinar e do aprender, notadamente no investimento de 

seu desenvolvimento profissional, aspectos que se mostraram evidentes em todos os recortes 

narrativos analisados. 

Para essas professoras aposentadas interlocutoras do estudo, muito mais importante 

que conteúdos, os métodos e as orientações didático pedagógicas apreendidas, foi o 

desenvolvimento de uma capacidade de reflexão sobre questões curriculares, sociais e 

políticas, adquiridas ao longo de sua formação e desenvolvidas em sua prática pedagógica. 

Assim, a marca deixada por cada uma foi de suma relevância para providenciar novas 

reflexões, ponderações junto aos professores que estão em atividade e junto aos futuros 

professores, que de uma forma ou de outra, ligam-se ao processo educativo, não tanto pelos 

conteúdos teóricos, mas, sobretudo pelas vivências e experiências compartilhadas, como 

assim revelam as reflexividades narrativas dos interlocutores investigados. 
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