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Resumo: 
Este artigo traz, sinteticamente, a sistematização dos resultados de um estudo baseado nas 
histórias de vida como método de investigação qualitativa e como prática de formação e 
(auto)formação. A gênese de ser professor foi averiguada através de narrativas de fenômenos 
e experiências vividas na escola, desde a discência, e analisa as marcas destas nos quefazeres 

docentes. Ocorreu entre 2010/11 e contou com a cooperação de 24 professores da educação 
básica de Jequié e seu entorno, licenciandos de pedagogia. Explicitações de trajetórias 
discentes evidenciam que as composições históricas individuais criam tramas (in)visíveis na 
orquestração de vidas e posturas profissionais. Os desvelamentos do estar sendo o que são, na 
docência, se apresentaram como capazes de criar possibilidades de ativação de novos arranjos 
de professoralidade.  
 
Palavras-chave: narrativas autobiográficas. Percursos escolares. Professoralidade. 
 
 

 
 
 

Eje temático: Formación de Profesores, Memoria y Narrativas 
 
 
Resumen: 
Este artículo trae, sintéticamente, la sistematización de los resultados de un estudio basado en 
las historias de vida como método de investigación cualitativa y como práctica de formación y 
(auto)formación. La génesis de ser profesor fue averiguada a través de narrativas de 
fenómenos y experiencias vividas en la escuela, desde la discencia, y analiza las marcas de 
éstas en los quehaceres docentes. Ocurrió entre 2010/11 y contó con la cooperación de 24 
profesores de educación básica de Jequié y su entorno, licenciandos en pedagogia. 
Explicaciones de trayectorias discentes evidencian que las composições históricas 
individuales crean tramas (in)visibles en la orquestación de vidas y posturas profesionales. 
Los desvelamientos del estar siendo lo que son, en la docencia, se presentaron como capaces 
de crear posibilidades de activación de nuevos arreglos de profesoralidad.  
  
Palabras-clave: Narrativas autobiográficas. Trayectorias escolares. Profesoralidad. 
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1 Composições: antecedentes e justificativas 

       
“Cumpre aproximar e problematizar os vínculos entre auto-bio-grafia e educação para 
ampliar as margens de reflexão sobre a formação, o conhecimento das aprendizagens 

da historicidade de si [...].” 
Pierre Dominicé, 2008. 

 
 

Nas mais diversos campos do conhecimento, nos últimos trinta anos, há uma expansão 

de estudos acadêmicos relacionadas às Ciências Humanas e Sociais voltados às fontes 

(auto)biográficas, as quais envolvem eixos relacionados à memória, às histórias de vida, à 

história oral e às práticas de investigação-formação. Este movimento prossegue a atestar o 

fortalecimento dessa nova área de pesquisa ao congregar estudiosos, de diferentes partes do 

mundo, em diversos programas de pós-graduação1 reconhecidos internacionalmente; no 

Brasil, em particular, ressaltem-se o surgimento e o incremento de assembléias como a 

Associação Brasileira de Pesquisa (Auto)biográfica (BioGraph) e  a Associação Norte-

Nordeste  de Histórias de Vida em Formação (ANNHIVIF), além de grupos de pesquisa 

instituídos em diversos centros acadêmicos que realizam intercâmbios entre pesquisadores de 

todo o país e de outras localidades. Os eventos idealizados e realizados sob os citados prismas 

possuem repercussão nacional e internacional; como exemplo, cito as quatro edições2 do 

Congresso Internacional de Pesquisas (auto)biográficas (CIPA) que é fruto de esforços 

conjuntos de estudiosos de todo o Brasil e já se transformou numa referência para a área.  Esta 

congregação enriquece as interfaces entre o biográfico e a educação ao produzir e publicar 

regularmente, até em forma de coleções3, textos acadêmicos que contribuem 

epistemologicamente e metodologicamente para as investigações que articulam a vida, a 

historicidade desta e dos processos de produção de conhecimento de si, do outro e do mundo, 

além de fornecerem subsídios aos fóruns de debates que incorporam a singularidade do 

biográfico e das experiências de formação. 

                                                 
1Destacam-se os pólos brasileiros, dentre outros: na Bahia a Universidade Estadual da Bahia (UNEB); no Rio 
Grande do Sul a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e no Rio Grande do Norte a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Em São Paulo, a Universidade de São Paulo (USP). 
2 I CIPA (PUCRS, 2004); II CIPA (UNEB, 2006); III CIPA (UFRN, 2008); IV CIPA (USP, 2008). O V CIPA 
acontecerá em Porto Alegre no período de 16 a 19 de outubro de 2012. 
3 Com oito volumes cada uma, no Brasil – Pesquisa (Auto)biográfica e Educação, lançada pela PAULUS e a 
EDUFRN simultaneamente.  Na França, (Auto)biographie e Education.,  
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Em tais sentidos, o lugar da pesquisa educacional sintonizado com a produção 

subjetiva e intelectual dos atos (auto)biográficos - em suas dimensões 

histórico/culturais/psicológicas e estéticas - compõe os meus interesses acadêmicos desde 

2004 e foi tomando corpo no período  posterior à conclusão de minha dissertação de mestrado 

em Educação e de ingresso num doutorado nessa mesma área. Inicialmente realizei estudos 

sobre a denominada racionalidade prática vinculada à pesquisa educacional. Enriqueci-me 

com as incursões pelas pesquisas de estudiosos europeus, a exemplo de Alarcão (1991, 1996), 

Garcia (1992), Nóvoa & Finger (1988), Nóvoa (1992a, b), Pérez Gómez (1992) os quais 

discutiam e publicavam obras relacionadas à formação de docentes reflexivos. Em 

concomitância, Zeichner (1992) nos EUA, sugeria que a investigação deveria centrar-se na 

prática contextualizada num contraponto à racionalidade técnica: para ele a perspectiva do 

trabalho docente deveria ocorrer num movimento da prática para a condição de práxis, com 

possibilidades de transformação. Nessa direção, Carr e Kemmis (1988), incluídos na vertente 

australiana e, fundamentados na teoria crítica da Escola de Frankfurt, redimensionaram os 

referenciais clássicos da pesquisa-ação e propuseram que a investigação e a formação docente 

deveriam se pautar em perspectivas dialéticas e emancipatórias a serem empreendidos de 

modos individuais e em práticas coletivas. Também no Brasil ganhou força o movimento de 

questionamento do paradigma tradicional de pesquisa na área da educação: estudiosos 

brasileiros, a exemplo de Grabauska e De Bastos (2001), argumentaram em favor da 

investigação-ação intimamente vinculada ao conceito de práxis e ao discurso argumentativo. 

Nesse sentido, sintonizaram com as ideias de Paulo Freire (1983) as quais se efetivaram sob 

diferentes pontos: defendiam o impulso democrático e ainda o caráter crítico-colaborativo da 

pesquisa como princípio científico e educativo, atribuindo ao professor um papel ativo. De 

um modo geral, os citados autores recomendam que o processo investigativo deva ser 

realizado pelos pesquisadores acadêmicos no desempenho de papéis problematizadores e 

críticos em compartilhamentos de pontos de vista com os professores.  

 
1.1 A construção do presente contexto investigativo 
 

Ao aprofundar estudos biográficos nos sentidos citados, ampliei possibilidades de 

envolver-me em processos investigativos nos quais a produção de conhecimentos como 

prática social, como construção coletiva e processo histórico, ao superarem as barreiras 

epistemológicas impostas pela ciência iluminista, poderiam abrir-se a perspectivas de 

interrogações vinculadas a saberes emancipatórios. Nesse sentido, investi em pautas de 
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pesquisa relacionadas à formação e (auto)formação docente e sobre os lugares onde se 

desenvolvem as aprendizagens múltiplas, partindo do território do eu para abarcar o coletivo 

em ambientes institucionais, etnoculturais e profissionais (PASSEGI, M. C. & SOUZA, 

2008). Isso favoreceu uma aproximação com os debates epistemológicos e metodológicos em 

torno do (auto)biográfico e dos territórios constitutivos das pessoas, dos grupos sociais e os 

saberes que se produzem nessa interação. Intentei abrir novos horizontes de práticas de 

formação relacionada à pesquisa relacionada a este viés epistemológico a qual, supostamente, 

me levaria à investigação da composição da docência como dispositivo de produção da 

subjetividade do professor.  Nesse sentido, ao cavar a realidade com minhas próprias mãos 

(PINTO, 1979) intencionalmente busquei atuei na condição de professora num curso de 

Pedagogia numa perspectiva presencial e intermodular, com ênfase em Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Esta licenciatura, integrada ao Plano Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) acontece sob a chancela da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) desde 2010. Meus períodos de docência 

estiveram atrelados às disciplinas Teoria e Método em Pesquisa e Educação Infantil – ambas 

com uma carga horária de 60 horas e ocorreram entre 2010/11.  Em sua composição inicial 

foram selecionados 24 professores/alunos, sendo que 22 do sexo feminino e 2 do masculino, 

todos com o curso de magistério. Possuem um tempo de docência média de 15 anos e atuam 

em escolas públicas da educação básica em municípios da Região Sudeste da Bahia – Itiruçu, 

Jaguaquara, Jequié, Lafaiete Coutinho e Maracás.  

No contexto deste novo estudo assumo e legitimo, de algum modo, as perspectivas de 

Pereira (1996, 2001) ao considerar a inseparabilidade do ser como um complexo sistema de 

potenciais enleado à sua formação e autoformação profissional, eivado pela reflexividade. 

Nesse sentido, ao ampliar as perspectivas dos estudos já realizados (MIDLEJ, 2004, 2008, 

2009, 2011), expresso, neste novo movimento, uma busca pela processualidade que compõe 

tais fluxos na sintonia com o posicionamento de Pereira, (2001, p. 32) “[...] a escolha de ser 

professor passa, necessariamente, pela reconstituição de alguns fatos que antecedem a essa 

decisão.”  

Assim, na peculiaridade da profissão docente e, ao sintonizar-me com o movimento 

que está a repensar a dicotomia entre formação inicial e contínua, busco pensá-la como um 

processo formativo. Para o termo formação, adoto a perspectiva de Gadamer (1997, p. 48) 

cujo conceito integra o de cultura, e designa, especificamente, a maneira humana de 

aperfeiçoar aptidões e faculdades. Sob tais prismas, associo o conceito de formação docente à 

ideia de inconclusão do homem, como um processo, um percurso, relacionando esta ação ao 
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desenvolvimento pessoal e não, apenas ao profissional. E, nessa perspectiva, sintonizo-me, há 

algum tempo, com os estudos de Pereira (2001, p. 23-41), que problematiza e investiga “como 

se é professor? Como é ser professor? Por que se é professor” ao invés de simplesmente 

inquirir “O que é ser professor?”. O que me atrai a ampliar possibilidades de investigação, a 

partir deste viés, é o fato de o citado autor revelar que não está em busca da identidade 

docente e sim “[...] das diferenças de si que o sujeito produz culturalmente” (ib. ibid., p. 24-

26) e  e conceituar o que ele denomina de professoralidade: “Vir a ser professor é uma 

diferença de si que o sujeito produz culturalmente (num campo coletivo) num dos seus 

inumeráveis movimentos de ser no mundo” (ib. ibid., p. 23, 24).  Sua averiguação, ao 

encaminhar-se para a identificação dos modos e possibilidades de interferir nos fluxos de 

atualização, do que ele denomina de devir professor, leva-o a rejeitar o modelo de identidade 

estática e a dialogar com estudos de Deleuze (1988), Deleuze e Guattari (1995) e Foucault 

(1993, 1994).   

De minha parte justifico a importância e a emergência deste investimento numa 

renovada produção de conhecimentos ao admitir o ser humano como um complexo sistema de 

potenciais configurado como u m devir – um vir a ser constitutivo de estados pessoais 

singulares. (JOSSO, 2007). Do mesmo modo, a formação profissional da categoria docente 

parece acontecer, na ótica citada, entrelaçada historicamente à trajetória discente em contextos 

de produção e de uso de saberes. Assim, o que intentei lograr, como objeto precípuo de 

pesquisa, foi o desenvolvimento de um projeto com intencionalidades pedagógicas, num 

campo subjetivo e, assim, averiguar - agora com um foco nas histórias de vida - as 

potencialidades de um processo de individuação atrelado à formação docente. Para tal, desde 

o início do processo de docência com o referido grupo, foram acionadas, intencional e 

sistematicamente, as escritas memorialísticas através das quais foram mobilizados saberes e 

experiências que se implicaram nas possibilidades de instauração de um diálogo fecundo entre 

a ciência e o senso comum. Foram firmados, para este estudo, os seguintes objetivos: 

averiguar narrativas autobiográficas como um processo de reconstituição da gênese de ser 

professor; verificar de que modo os fenômenos e as experiências do percurso escolar, como 

discentes, se expressam nos quefazeres docentes; investigar se a agregação de conhecimentos 

produzidos pelos atos de narrar-se e, às práticas cotidianas, tenderiam a ocasionar, nas 

pessoas, a ampliação das percepções de si e a aguçarem seus entendimentos acerca das 

situações nas quais elas estão inseridas; finalmente, analisar se tais desvelamentos poderiam 

ajudá-las a transformarem-se e aos contextos de atuação profissional. 
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Na condição de pesquisadora acadêmica e coordenadora desse processo 

formativo/investigativo, ao realizá-lo eu tinha consciência de que esta ação se principiava a 

partir de uma denominada colegialidade artificial (HARGREAVES, 1998) na qual as 

situações de reciprocidade, no geral, ao não evoluírem espontaneamente, necessitam de 

negociações como parte integrante desta tarefa híbrida. Nessa direção, havia uma consciência, 

de minha parte, de que seria preciso expandir as possibilidades cooperativas da ação 

empreendida, discutindo expectativas para as diversas tarefas e negociando responsabilidades 

a serem assumidas por cada uma das participantes. A cooperação, de acordo com Fiorentini 

(2004, p. 50) consiste numa fase de trabalho coletivo que ainda não chega a ser efetivamente 

colaborativo; nesse processo, apesar da realização de ações conjuntas e de comum acordo, o 

grupo nem sempre tem autonomia e poder de decisão sobre elas. Assim, ao se caracterizar 

como cooperativo foi explicitado que este estudo se encontrava pautado na premissa de o 

conhecimento não ser considerado domínio exclusivo de pesquisadores acadêmicos. Ao 

legitimar que os partícipes possuíam suas teorias as quais embasavam rotineiramente a sua 

prática, o movimento foi de validação e fortalecimento deste saber e, assim, aproximou-se de 

um conhecimento compartilhado, tecido numa estrutura interacional de crescente confiança, 

onde os apoios mútuos ajudaram a criar uma ambiência de sustentação do crescimento 

sistematizado. (ZEICHNER, 1998). Havia, nesse aprender a fazer ciência educacional, a 

consciência e uma vontade de superação das tendências individualistas na escola e nas 

atividades acadêmicas. 

Desse modo, na ação acadêmica, este estudo ganhou força nas abordagens ancoradas 

no cotidiano e nas histórias de vida ao ser apresentado aos professores/alunos por meio de 

meu projeto de estudo no cerne da citada disciplina Teoria e Método de Pesquisa em 

Educação. Este, com as especificidades explicitadas acima, impulsionou um procedimento de 

negociação visando o engajamento do grupo na produção de narrativas a serem utilizadas 

como fontes biográficas de pesquisa na vertente que relaciona percurso de vida e discurso. Ao 

produzir tais interfaces havia uma pretensão de confirmar-se o rigor da complexidade das 

práticas sociais e educativas e produzir conhecimentos sobre a pessoa em formação, as suas 

relações com os percursos (auto)formadores e tempos de aprendizagem. Ocorreu, nesse 

sentido, a proposta de produção de memoriais, como construção individual e crescente, 

especificamente relacionada às trajetórias de vida como discente e, naturalmente, imbricadas 

nas formações históricas individuais. O reforço na proposição de que as narrativas deveriam 

revelar os meandros dos movimentos de tensão/opção pela docência passou pelo intento de 

averiguação da gênese, das tramas de forças que inicialmente encaminharam tais escolhas.  



7 
 

No segundo movimento deste estudo, já na disciplina Educação Infantil, à medida que 

o grupo adquiria uma compreensão mais refinada do processo investigativo/formativo foram 

reafirmados os acordos cooperativos na direção de produzirem-se narrativas do exercício da 

profissão em instrumentos denominados diários de aula (ZABALA, 1994), ampliando 

possibilidades de produção de narrativas individuais relacionadas ao pólo profissional. Para os 

registros escritos foram recomendadas atitudes de reflexão sistemática e autônoma, de 

observação acurada dos próprios sentimentos ao narrar-se e aos fenômenos, de 

questionamentos acerca do vivido, de equacionamento de problemas e registros de tomadas 

de decisão requeridas pelo processo pedagógico e estas, atreladas à avaliação de suas 

consequências. Concomitantemente, ia sendo explorada, neste contexto formativo, uma 

literatura pertinente à temática da investigação da própria prática, numa inter-relação entre a 

socialização e as discussões acerca dos registros realizados multirreferencialmente e, assim, 

acionados através de “[...] óticas e sistemas de referência diferentes (entre si) aceitos como 

definitivamente irredutíveis uns aos outros e traduzidos por linguagens distintas” (FRÓES 

BURNHAM, 1993, p. 7).  

Em tais sentidos, no decorrer do citado processo estes registros foram apresentando 

possibilidades de ativar acontecimentos intersubjetivos ativando a reconstrução do processo 

formal de escolaridade: a mobilização de saberes da experiência (DEWEY, 1979) que os 

professores tiveram como alunos, ao passarem pela “[...] condição humana em sua 

processualidade, como sujeitos subjetivados no interior de práticas coletivas, institucionais e 

sociais [...]” (PEREIRA, 2001, p. 38) e ocorriam no sentido de explicitar caminhos de 

formação. Tais elementos metodológicos seguiram as etapas do trabalho biográfico 

(PASSEGI, L., 2008, p. 61-91) que, de modos diretos, deram margem a integrar, 

epistemologicamente, as atividades de pesquisa com a formação do sujeito investigado em 

seu próprio campo memorialístico e vivencial, além de permitir diferentes entradas sobre a 

compreensão/apropriação da cultura escolar e o processo de constituição da professoralidade. 

(MIDLEJ, 2008; 2011). Nesse sentido, envolveu um método de investigação, prática de 

formação e intervenção social (PINEAU, 2004; PASSEGI, M. C., BARBOSA, 2008) 

permitindo acessos mais dinâmicos e diretos à historicidade pessoal de cada um, em especial 

a partir das inquirições: Que fatos marcaram minha vida (nesse caso, desde que adentrei a 

instituição escolar)? O que esses fatos fizeram comigo? O que faço agora com o que isso me 

fez? Nas Ciências Humanas e Sociais esta modalidade de estudo ao caracterizar-se pela 

evidência dada ao mundo da vida cotidiana, ativa os regressos mentais àquilo que ficou 

esquecido, velado pela familiaridade e produz interfaces entre o biográfico e a educação.  
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Por minha vez, embora atenta às idéias deleuzianas (1988) de que as possibilidades de 

produzir-se a diferença são muito menores do que as possibilidades de produzirem-se a 

repetição, apostei na hipótese de que, com base nas experiências realizadas no cotidiano 

cultural, o desvelamento de estereótipos e velhas certezas poderiam ensejar a práxis 

pedagógica – ou seja, a produção de novas formas de posicionamento relacionadas 

especialmente à função docente. Minhas suposições assentaram-se num corpo de significados, 

que, de modos conscientes ou até mesmo inconscientes, o estar sendo professor, no presente, 

traz em si um sistema dinâmico de movimentos do vivido, desde as trajetórias discentes.  Em 

tais bases e com o suporte das citadas vertentes, vivenciei as expectativas de que o pólo 

praxiólogico, ao servir como referência à ação investigadora, se revelasse na sua conjuntura 

de forças que interagem e se afetam continuamente na ação humana.  (MIDLEJ, 2011). A 

dimensão que eu tenho para a formação nessa perspectiva é aquela que leva em conta as 

experiências recontadas, com possibilidade de transformação; que esta não seja praticada de 

maneira impessoal e linear, mas como experiência compreendida e criticada, como criação de 

linguagem, como produção da história. A realização de um estudo, com tais características, 

aproximou-o da hermenêutica como experiência ontológica e fenomenológica, dada a ênfase 

sobre o vivido e acerca das experiências subjetivas descritas, informadas, confrontadas e 

reconstruídas. Nesse sentido, de forma a “[...] esclarecer as condições sob as quais surge 

compreensão [...].” (GADAMER, 1997, p. 442). Ao adotar tais princípios na especificidade 

do campo educacional, havia um intento de que esta modalidade de pesquisa criasse 

possibilidades de alavancar elementos significativos para “[...] uma formação mais 

humanizadora, crítica e transformadora” (MÜHL; ESQUISANI, 2004, p. 47) que não se 

limitasse a apenas observar e interpretar a realidade, mas na medida do possível, transformá-

la. 

 
2 A construção de possibilidades analíticas 

 
                                                

“[...] Há só uma janela fechada, e todo o mundo lá fora; 
E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse,  

Que nunca é o que se vê quando se abre a janela”.  
                                Fernando Pessoa, (Alberto Caieiro), 1996.  

 
Nos estudos com foco nas fontes (auto)biográficas o período de análise, inferência e 

interpretação do conjunto dos dados linguísticos coletados é deveras  relevante: ao realizar as 

leituras empáticas das narrativas memorialísticas e dos diários de aula, a fim de colher as 

primeiras impressões que me auxiliariam num plano de análises discursivas (PASSEGI, L., 
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2008; SPINK, 2000), sintonizei-me prioritariamente com os objetivos propostos no presente 

estudo; nesse caso, ao levar em conta os contextos sociais e interacionais onde se deram a 

produção das narrativas, assumi certas concepções acerca da linguagem e seu funcionamento. 

Em tais dimensões, ao procurar entender os repertórios interpretativos imbricados nas práticas 

discursivas cotidianas - em contextos e momentos históricos definidos – ampliei leituras e 

apoei-me em premissas bakhtinianas (1988) no sentido de aguçar a consciência na direção de 

que os discursos ao se aproximarem da noção de linguagens sociais o fazem na peculiaridade 

dos segmentos específicos da sociedade, terminando por moldar a forma das enunciações, dos 

gêneros de fala.  Assim, ao estar inserida num movimento de impregnação analítica nos dados 

empíricos textuais realizei-o a partir de um processo de leituras densas de todo o material 

produzido e pude compreender o que queria dizer Gadamer, (1997) quando concitava o leitor 

a ver tudo com os olhos recém-abertos, de maneira que o que fosse velho e familiar pudesse 

se fundir com as novidades...  

Assim, através deste amplo material encontro-me na fase de examinar o caráter 

relacional da linguagem que, tendo em suas bases as práticas discursivas, vão fornecendo 

pistas e emergindo possibilidades de “[...] interanimação dialógica, situando-se no espaço da 

interpessoalidade, da relação com o outro, esteja ele fisicamente presente ou não”. (SPINK, 

2000, p. 60). Ao explicitar esta postura inicial, trago à pauta a polissemia da linguagem 

(BAKHTIN, 1988), que ao ser acionada a partir de dimensões cognitiva e estético/-

hermenêutica, se expressa na exploração da palavra lida, ouvida, argumentada e analisada, em 

fluxos de informação e aquisição de conhecimentos; e ainda, no entrelaçamento do 

movimento da pesquisa (auto)biográfica com o redimensionamento do caráter crítico/-

emancipatório da prática educativa (LASH, 1997). Nesse sentido, a partir das leituras densas 

de todas as narrativas, pretendo delimitar uma amostragem para a realização de análises e 

interpretações mais pontuais das narrativas (PASSEGI, L., 2008, p. 61-91), diante da 

impossibilidade de trabalhar com todas; há uma intenção de, aleatoriamente, escolher cinco 

memoriais e cinco diários de aula a partir dos critérios de moradia e exercício da profissão nos 

citados municípios dos quais são oriundos os professores/alunos.  

 

2.1 Aproximações: ideias de hoje, experiências do passado 
 

“[...] Só que ninguém poderá ler no esgarçar 
destas nuvens a mesma história que eu leio, 
comovido”.  Ferreira Gullar, 1975.  
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Em estudos realizados a priori (MIDLEJ, 2004, 2008 b, 2011) posso evidenciar que a 

produção de conhecimentos processa-se de modo mais significativo ao estar fortemente 

vinculada a contextos pessoais e subjetivos como criação de linguagem humana, como 

produção da história.  No pólo investigativo ora analisado, constato inicialmente que o 

processo de produção de narrativas, conectado às circunstâncias de exercício da profissão 

docente, parece haver criado condições de reconhecimento da composição de formações 

históricas individuais e de fluxos de constituição de si. Em tais circunstâncias na produção da 

escrita (auto)biográfica, em especial no presente contexto investigativo/formativo, há 

evidências de que, dos modelos de discência que foram proporcionados aos partícipes - desde 

que adentraram a instituição escolar - estão a emergir experiências intersubjetivas procedentes 

a dilatar condições de interpretação do cotidiano escolar ampliando a compreensão de 

possíveis espaços de tensão a serem (re)trabalhados nesse tempo presente. As narrativas, ao 

construírem acessos à historicidade pessoal parecem abrir espaços e possibilidades singulares 

ao trazerem fatos e enunciações anteriores que, de alguns modos, refutam, confirmam, 

antecipam respostas, dialogam com futuros possíveis, além de promover visibilidades a 

processos de como as pessoas se apropriaram dos saberes específicos da prática docente. As 

manifestações de linguagem e o intercurso social, ao se fazerem presentes no entrecruzamento 

de aspectos sociais, históricos, políticos e culturais, fazem-no através de elementos 

contraditórios que demonstram conviver nos movimentos de sínteses, a integrarem escola, 

linguagem e consciência. Pretendo, nas análises mais pontuais, acioná-los a partir da 

compreensão dialógica bakhtiniana (1988).  

A escola, como palco das experiências relatadas, transparece nas histórias de si e nas 

entrevistas narrativas - como propostas por Jovchelovitch e Bauer (2002) - como uma 

instituição que há muito direciona o processo educativo formal no sentido de retalhar a visão 

da realidade e realizar um currículo fragmentado no qual se organizam áreas, disciplinas, 

métodos, atividades e posturas docentes retroalimentados por uma formação contagiada de 

racionalidade técnica, herdada do positivismo. Há um reconhecimento de que as citadas 

características escolares vêm prevalecendo nesse tempo de agora e prosseguem reduzindo a 

atuação dos professores a uma mera atividade instrumental sem levar, muitas vezes, em conta, 

o caráter moral e político de todo desempenho profissional inter-relacionado à resolução dos 

problemas humanos. Nessa perspectiva, há fortes indícios de que a construção da 

professoralidade acontece imbricada ao processo de desenvolvimento permanente da pessoa e, 

nesse sentido, a formação docente tem início muito antes de a pessoa ingressar nos cursos de 

preparação para o magistério e prossegue no decorrer de sua prática profissional.  
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De algum modo, as produções escritas estão a reafirmar e ampliar os estudos de 

Pereira (1996, 2001), demonstrando - embora de modos ainda incipientes - que a 

processualidade da condição humana e, não a cristalização ou a estabilidade, pode criar as 

condições de reconstrução de saberes profissionais em vieses de transformação: os 

desvelamentos de cenas virtuais do estar sendo o que são apresentam indícios de que, ao 

rememorar suas histórias, os professores/alunos observam-se mais detidamente e demonstram 

estarem a conviver com tensões entre perspectivas conservadoras e emancipatórias e dão 

indicativos de querer construir outras possibilidades de ser/estar na profissão, embora 

admitam que consideram esta tarefa difícil.  Nesse sentido, sabe-se que, especificamente nas 

pessoas adultas, há a questão de superação de estruturas mais ou menos rígidas de 

pensamento e ação que, de alguma forma, já estão internalizadas; desse modo, há nestas, “[...] 

uma grande tendência da mente a manter-se fiel ao que se lhe afigura familiar, defendendo-se 

de tudo o que lhe prometa perturbar seriamente os seus próprios balanços e equilíbrios”. 

(BOHM, e PEAT, 1989, p. 36). Os professores, assim, dão indicativos de reconhecer que 

enfrentam um grandioso desafio de estar ainda vinculados a um habitus sociopedagógico 

relacionado ao modelo vivido na discência e ao sistema pré-montado - em detrimento das 

pessoas, suas demandas formativas, referências culturais e históricas.   

Posso observar, a partir dessas incursões iniciais pelo material produzido, que através 

da rememoração, passado, presente e futuro ao se conectarem e se redimensionarem dão 

mostras de transparecerem em sempre novas constelações. (Benjamin, 1987). Assim, ao 

resgatar o poder de ser nessas três dimensões do tempo, as lembranças parecem possibilitar a 

tessitura de novos sentidos da história - não mais como um encadeamento cronológico, mas 

como um processo de recriação de significados numa sociedade que escapa a quaisquer 

tentativas de organização linear, em rápida transformação intelectual, científica, política e 

social. 

Assim, a produção das narrativas (auto)biográficas - aliadas à descrição de fenômenos 

vinculados ao ambiente profissional - ao fertilizar retornos de si para si mesmos, estão a 

fornecer pistas de se aliarem aos movimentos da história e acontecerem como tempos de uma 

formação existencial singular e lugares de reconstrução de saberes profissionais subjetivados. 

Nessa dimensão dão fortes indícios de favorecer a mobilização das citadas estruturas tácitas 

de pensamento e, consequentemente, a ampliação de conhecimentos: a atestar isso, a 

explicitação de desejos e de necessidades, de superação de velhas tramas apreendidas desde a 

condição de discentes, aliada ao ensejo de renovadas de atitudes perante a vida e perante o 

trabalho na instituição escolar.  
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Finalmente, ao tomar como premissa os primeiros movimentos analíticos do presente 

contexto investigativo compreendo que a valorização e a qualificação da profissão docente 

passam por instâncias que auxiliem esses profissionais a desvelar e analisar os contextos 

histórico/sociais/políticos/culturais/organizacionais nos quais se dá sua atividade docente. De 

minha parte posso antever que, por esses vieses, é possível percorrer renovados caminhos 

investigativos relacionados à subjetivação, ampliando perspectivas de relacionar-se, com 

novos olhares, com a pesquisa na educação. 
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