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Resumo: 
O presente artigo discute sobre as memórias, práticas docentes e imagens de si de uma 
professora aposentada da comunidade rural de Quizambu no município de Alagoinhas BA. A 
proposta de escrita do texto surgiu a partir da pesquisa de Iniciação Cientifica intitulada 
“Narrativas de professores rurais: modos de leitura e suas implicações no fazer pedagógico”. O 
projeto busca investigar e analisar trajetórias de vida de professoras rurais aposentadas da 
comunidade rural de Quizambu, no município de Alagoinhas, bem como os saberes docentes 
construídos na trajetória profissional e as imagens elaboradas durante a vida pessoal e 
profissional destas professoras. A pesquisa utiliza-se da abordagem (auto)biográfica para análise 
do corpus  e usa como instrumento para coleta de dados, a entrevista narrativa.  Nos resultados 
obtidos a partir das narrativas da professora destacamos as seguintes categorias: vivências na 
família, na escola, formação, representações e as experiências na realidade de classe 
multisseriada na zona rural.  Na escrita deste trabalho, selecionamos como categorias os 
processos formativos e o fazer docente da professora aposentada. Assim, objetivamos refletir 
sobre a trajetória de vida da professora aposentada e os saberes docentes construídos em sua 
trajetória de vida associadas às aprendizagens do/no processo formativo docente e as práticas 
educativas vivenciadas em sala.  
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IMAGES OF A SCHOOL OF PEDAGOGY MULTISSERIATE 

RURAL NARRATED BY A RETIRED TEACHER 

 Summary: 

 This article discusses about the memories, teaching practices and images of each other in a 
retired teacher from the rural community of the city of Quizambu Alagoinhas BA. The purpose 
of writing the text came from the Scientific Initiation research entitled "Narratives of rural 
teachers: ways of reading and its implications for pedagogical practice." The project aims at 
investigating and analyzing life trajectories of rural teachers retired Quizambu rural community 
in the municipality of Alagoinhas, as well as teacher knowledge built into the career and the 
images produced during the life and work of these teachers. The research approach is used 
(auto) biographical analysis of the corpus and to use as a tool for data collection, the narrative 
interview. The results obtained from the teacher's narratives highlight the following categories: 
experiences in the family, school, training, representation and experience the reality of 
multilevel class in the countryside. In writing this work, we selected categories as the formative 
processes of teaching and doing a retired teacher. Thus, we aimed to reflect on the life histories 
of retired teacher and teacher knowledge built into your life path associated with the learning / 
teaching in the training and education practices experienced in the classroom. 
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Considerações iniciais: contextualizando a pesquisa 

 

Discutir sobre autobiografias de professores – sobretudo das professoras – é algo 

que vem se tornando fundamental para os estudos sobre educação no que tange a 

formação e o fazer docente. 

As narrativas autobiográficas se entrecruzam essencialmente com a 

subjetividade do indivíduo, assim afirma Josso (2007), pois o trabalho sobre as 

subjetividades torna-se uma das prioridades da formação em educação e de pesquisas 

nas ciências sociais. Assim, este artigo procura dá visibilidade às memórias narradas 

pela professora Menta4, professora rural que atualmente se encontra aposentada pela 

Prefeitura Municipal de Alagoinhas/ BA.  

A colaboradora, como já foi dito, é uma professora aposentada que nasceu na 

zona rural de Inhambupe/ BA, ainda na infância se mudou para Ilhéus e sempre viajava 
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com o pai para Alagoinhas/ BA, para comprar fumo, quando conheceu um rapaz o qual 

se casou. Nos primeiros oito meses de casamento a colaboradora morou entre 

Inambupe/BA, Riacho da Guia (zona rural de Alagoinhas/BA), Ilhéus/Ba, voltando 

definitivamente para Quizambu (zona rural de Alagoinhas/BA)  para assim trabalhar 

como professora “leiga” da escola rural da comunidade. A colaboradora tem 70 anos e 

até hoje reside na comunidade de Quizambu, espaço onde realizamos a pesquisa.    

Vale ressaltar que a presente pesquisa faz parte do projeto de Iniciação 

Cientifica, intitulado “Narrativas de professores rurais: modos de leitura e suas 

implicações no fazer pedagógico”. O projeto busca investigar e analisar trajetórias de 

vida de professoras rurais aposentadas da comunidade rural de Quizambu, no município 

de Alagoinhas, bem como os saberes docentes construídos na trajetória profissional e as 

imagens elaboradas durante a vida pessoal e profissional. O corpus da pesquisa mostra 

práticas pedagógicas elaboradas por essas professoras para atender às necessidades dos 

sujeitos da referida comunidade; além disso, as narrativas também poderão contribuir 

com estudos relacionados à formação docente nos espaços rurais. 

A pesquisa é de natureza qualitativa tem como corpus as narrativas 

autobiográficas de três professoras aposentadas que exerceram a docência em uma 

comunidade rural do município de Alagoinhas.   A pesquisa segue os procedimentos 

condizentes à autobiografia com enfoque em histórias de vida pessoal e profissional a 

partir do método biográfico que: 

 

[...] se justifica pelo fato de valorizar uma compreensão que se 
desenrola no interior da pessoa, sobretudo em relação a 
vivências e a experiências que tiveram lugar no decurso da sua 
história de vida (FINGER, 1988, p. 84). 

 

A partir das inferências do autor, podemos dizer que a pesquisa autobiográfica 

possui, mais que outro método, maiores possibilidades de adentrar no campo subjetivo 

do sujeito, assim vale considerar que a pesquisa autobiográfica tem como principais 

matérias-primas as narrativas envolvidas em experiências de vida. 

Vale ressaltar que os pontos buscados nas memórias das colaboradoras 

perpassam desde a infância até a fase da vida atual, dando maior enfoque às vivências 

de formação referentes ao fazer docente retido nas imagens que as professoras guardam 

de si mulher que podem trazer à tona memórias da educação no meio rural, sobretudo, 

numa realidade de classe multisseriada.  



Neste trabalho apresentamos excertos textuais de uma professora rural 

aposentada que ainda reside na comunidade rural onde exerceu a docência durante sua 

vida profissional. Assim, o objetivo deste texto consiste em refletir sobre a trajetória de 

vida de uma professora aposentada e os saberes docentes construídos em sua trajetória 

de vida associados às aprendizagens do/no processo formativo docente e as práticas 

educativas vivenciadas em sala.  

Percursos metodológicos  

Esta pesquisa toma como base a pesquisa de base qualitativa, utilizando a 

abordagem autobiográfica à medida que a professora através de entrevistas narrativas e 

memoriais pode falar de si e de sua trajetória de vida de professora da zona rural. Além 

disso, fez-se necessário apresentar alguns passos que foram trilhados: estudo 

bibliográfico; observação da comunidade rural e escolar de Quizambu; entrevista 

narrativa com a professora aposentada da comunidade rural selecionada; 

acompanhamento e registro das elaborações textuais construídas e reconstruídas; 

elaboração de relatórios da pesquisa.  

Nos resultados obtidos discutimos sobre as categorias destacadas na narrativa da 

colaboradora, tais como: vivências na família, na escola, formação, representações e o 

fazer docente na realidade de classe multisseriada na zona rural.  Na escrita deste artigo 

elegemos como categorias de análise o processo formativo e o fazer docente da 

professora aposentada. 

As pesquisas autobiográficas tornam-se fundamentais no tocante à investigação 

sobre formação e profissão docente. A autobiografia leva o sujeito professor a pensar 

em si revisando o que compreende sobre seus saberes e sua prática pedagógica.  

Para Souza (2007), na área de educação, adota-se o método autobiográfico e as 

narrativas de formação como possibilidades do conhecimento do ser e essas narrativas 

podem se configurar de diferentes modos criando possibilidades de demarcar o espaço 

onde o sujeito seleciona suas idéias, possibilitando a reconstrução de experiência de 

vida e em uma visão reflexiva em busca de compreender a trajetória de si e dos outros, 

não perdendo de vista o próprio processo de formação. As pesquisas com histórias de 

vida de professores buscam recuperar o papel do professor quando este pensa sua 

formação e identidade docente. Assim, através das narrativas autobiográficas da 

professora aposentada da zona rural de Quizambu pode-se discutir como foram e como 



estão sendo pensadas as políticas públicas para a educação na zona rural, sobretudo 

contribuir nos estudos relacionados à formação docente ao longo dos tempos. 

 

 

O narrar de si para refletir a formação e a pratica docente 

 

As pesquisas autobiográficas tornam-se fundamentais no tocante à investigação 

sobre formação e profissão docente. A autobiografia permite o sujeito professor a 

pensar em si revisando o que compreende sobre seus saberes e sua prática pedagógica.  

Catani (et al., 1997) entende que o trabalho com história de vida, memória e 

autobiografia tem contribuído na pesquisa educacional e na formação para a construção 

de uma “contra-memória” através da produção de relatos autobiográficos os quais 

possibilitam desconstruir imagens e representações sobre a prática docente, os 

fundamentos teóricos da prática e, desta forma, contrapor-se à memória oficial 

disseminada pelas políticas de formação e pela fundamentação pedagógica que vem 

estruturando o trabalho docente.  

Desta forma, vale destacar a importância de analisar a formação de professores e 

a questão da prática pedagógica como campo que vem ganhando relevância no âmbito 

das pesquisas em educação, como evidencia Josso (2004, p. 31) “[...] as experiências de 

que falam as recordações-referências constitutivas das narrativas de formação, contam 

não o que a vida lhes ensinou, mas o que se aprendeu especialmente nas circunstâncias 

da vida”. 

É pertinente acreditar que é importante pensar sobre si, sua formação e suas 

práticas, pois daí surge à marca da subjetividade, da intelectualidade, a identidade e, 

sobretudo representações, sociais pessoais e coletivas. 

Partindo das premissas acima discutiremos o processo formativo e o fazer 

pedagógico narrado por Menta uma professora aposentada de zona rural e assim analisar 

como a história de vida de uma professora podem produzir conhecimentos que geram 

reflexão sobre o processo pedagógico construído pela própria professora face a 

complexidade educacional.  

Menta relata que iniciou sua carreira como professora no Quizambu por 

intermédio do seu sogro que lhe enviou uma carta, quando ela estava morando em 



ilhéus com o marido dizendo que era para ela voltar que na comunidade havia uma vaga 

para trabalhar como professora:  

[...] como posso ser professora eu não estudei pra ser professora, ai 
meu sogro disse que podia que prá ser professora não precisava de 
estudo que quem sabia ler podia ser professora [...] eu disse é sendo 
assim [...] eu já queria largar a família de lá mesmo [...]  

 

A partir desse retorno Menta começou a vida de professora fazendo um teste 

proposto pela então Secretária de Educação do Município. Para a colaboradora o teste 

foi uma “besteira”: Pensei que o teste era difícil [...] nada! Umas besteiras respondi em 

dois minutos, umas ficaram lá se batendo [...]” 

Notamos na fala de Menta a presença da desvalorização do Magistério pelos 

poderes públicos à época, pois entendia que para exercer a profissão não era necessário 

conhecimento aprimorado, conforme Pimenta (2000) aponta que o saber docente não é 

formado apenas da prática, mas que também se nutre pelas teorias da educação.  

Assim, em 1965, Menta estava empregada como professora e começou a prática 

docente nomeando a escola: 

[...] me pediram o nome da escola [...] dei vários nomes [...] dei os 
nomes que eu gostava [...] José de Anchieta [...] que eu estudei lá em 
Ilhéus [...] já tem [...] então pensei General Osório. Ah essa pode, essa 
não existe aqui [...] mas eu como leiga [...] é problema político, a 
política [...] até hoje você vê as coisas e a política tá no meio [...] 

 

Menta tinha noção que sua formação era “pouca” e que estava seguindo a 

profissão porque seu sogro tinha influência política. Depois de oito anos começaram a 

surgir problemas no trabalho por conta de novas amizades que Menta se relacionava 

com outros políticos, assim aqueles que antes tinham indicado para ser professora 

naquela escola começaram a exigir sua formação e ela só tinha o Terceiro Ano do atual 

Ensino Fundamental I. Partindo dessas exigências, a professora procurou se aperfeiçoar 

estudar, fazer concurso e matriculou-se em um curso à distância:  

 

[...] Você tem que sair do emprego porque não é formada [...] eu 
ensinava três turnos [...] Eu aí me matriculei numa escola por 
correspondência [...] supletivo [...] ou fazia isso prá segurar o emprego 
ou era desempregada por causa (do vereador) [...] Fiquei estudando 
em casa por correspondência [...] era em São Paulo esse negocio, ai de 
mês em mês eu ia prestar conta no Estadual, prestar conta quer dizer 
fazer prova [...] às vezes eu ia assistir uma aula ou duas, as estradas 
péssimas aí não dava [...] aí me chamaram prá fazer o teste [...] eu fui 
prá mostrar pra ele (o vereador) que não era como ele queria [...] 



resultado desse teste fiquei em terceiro lugar [...] eu aqui da roça 
fiquei em terceiro [...] ganhei a bolsa para estudar em Cipó um ano e 
dois meses pra fazer todo período do segundo grau [...] eu só tinha o 
3º ano eu só tinha o terceiro ano e prestei um teste de oitava no caso 
[...] prá fazer o Magistério não precisa de três anos a mais? Duas mil e 
tantas horas? [...] e aí pra fazer vai não vai? [...] meu sogro me deu 
apoio me deu dinheiro pra comprar coisas pessoais naquela época eu 
tava numa fraqueza [...] o marido não queria passei por cima de pau e 
pedra [...] sabe de uma eu vou se a gente se largar [...] o marido vai e 
vem e o estudo fica comigo [...]   
 

 
Ao narrar seu o percurso formativo, é notório a preocupação de  Menta com sua 

formação profissional. Percebe-se aí a compreensão de uma identidade profissional, 

pois, conforme Silvestre (2011, p.165), 

O professor, em seu processo de formação inicial ou continuada, é 
constituído numa dada realidade social, fruto de um longo processo 
histórico, traduzido nas relações sociais nas quais ele está envolvido, 
processo que vai transformando de acordo com as exigências e 
demandas econômicas, sociais e políticas. 

  Nesta perspectiva vale salientar “[...] a docência passa a ser vista como trabalho 

a partir de sua profissionalização, que ainda apresenta uma série de limitações sociais, 

econômicas, políticas e culturais” (PIMENTA, 2005, p. 40), ou seja, não basta apenas 

saber ler, mas ainda percebemos na fala da colaborada que sua formação foi exigida a 

partir de questões políticas assim como também o seu ingresso no Magistério. Menta 

conseguiu concluir seu curso com sacrifício e força de vontade, como ressalta: [...] 

voltei como formada se eu já fazia tudo aí dobrei [...] plano de aula [...] 

Quando Menta ressalta que fazia o dobro, entende-se que melhorou sua prática, 

que seus saberes se intensificaram. Nessa perspectiva de conquistas Menta rememora 

sua prática pedagógica relacionando a prática anterior à prática pós-formação do 

Magistério, quando afirma que depois da formação fazia o dobro de antes e neste dobrar 

de atividades entram os planos de aula como inovação no fazer docente da professora. A 

formação implica em ações práticas e teóricas. Então Menta passa a atuar com outros 

instrumentos antes desconhecidos por ela. Ao longo do relato Menta fornece dados de 

sua melhoria como regente após o curso realizado: [...] quando eu não tinha tomado o 

curso eu fazia o que me dava na telha [...], ou seja, sua prática seguia seus intuitos, ou 

seja, a professora elaborava suas práticas pedagógicas a partir de suas reflexões. 

Percebe-se com isso, que ela avaliava e (re)avaliava  suas ações pedagógicas.  Não 

existiam métodos didáticos dos compêndios das obras de didática ou de práticas de 



ensino, nem roteiros determinados por alguma teoria ou alguma coordenação, por outro 

lado, de certa forma a prática de Menta era planejada, pois um ser humano sempre 

reflete sobre suas ações, sobre o que fez e o que vai fazer mesmo que não esteja sabendo 

que esse pensar é uma forma de planejamento didático que Vasconcellos (2000, p. 79) 

assim conceitua: 

O planejamento enquanto construção-transformação de 
representações é uma mediação teórica metodológica para ação, que 
em função de tal mediação passa a ser consciente e intencional. Tem 
por finalidade procurar fazer algo vir à tona, fazer acontecer, 
concretizar, e para isto é necessário estabelecer as condições 
objetivas e subjetivas prevendo o desenvolvimento da ação no tempo.  

 

A partir da concepção que Vasconcellos atribui para o ato de planejar percebe-se 

que este tipo de metodologia visa à integração do indivíduo com a sociedade buscando 

realizações de ações articuladas dentro de um processo de teorias e metodologias 

coerentes ao método biográfico. Então se pode considerar que a professora Menta 

carregava em si a prática de ensinar, ou seja, a técnica e depois da formação atrelou esta 

a teoria: [...] eu dava aula a “migué”[...] não sabia de nada elas orientavam um pouco 

na secretaria era um boletim uma coisa assim [...] depois que eu peguei toda base do 

ensino botei mais pra lá.  

Ao mencionar suas aulas, enfatiza que “dava aula a migué”. Esse léxico rural é 

usado para referir às práticas sociais que são realizadas à toa. Com isso, podemos inferir 

que as aulas eram ministradas sem nenhuma metodologia didática específica, resultante 

do desconhecimento didático que é estudado nos cursos de formação continuada nos 

cursos de magistério. 

Assim sendo, a técnica de ensinar que Menta tinha é a que todo sujeito possui no 

enfrentamento com a vida e a aprimora com experiências do outro conforme ressalta: 

[...] não sabia de nada elas orientavam um pouco na secretaria [...].  

Nessa perspectiva Tardif (2002) ressalta que os saberes pedagógicos são 

adquiridos com a experiência e que se integram ao “[...] científico da formação 

profissional. Os professores de profissão possuem saberes específicos que são 

mobilizados, utilizados e produzidos por eles no âmbito de suas tarefas cotidianas”. 

(TARDIF, 2002, p. 113). 

Em outro depoimento, Menta reafirma a concepção de Pimenta (2002) ao 

destacar que a teoria é fundamental na formação docente, pois dotam os sujeitos de 



variados pontos de vista para uma ação contextualizada e assim os professores, como 

Menta afirma: [...] depois que eu peguei toda base do ensino botei mais pra lá. 

Esse é um aspecto relevante para Menta quando evidencia acerca da importância 

da formação da continuada, que para  Favero & Tonieto (2010, p.27) “ [...] refletir sobre 

a própria ação, uma vez que a análise reflexiva é condição para que haja movimento no 

processo de mudança e de inovação pedagógica [...]”.  Percebe-se então que professora 

tem uma prática reflexiva, pois consegue redimensionar seu fazer pedagógico a partir 

das aprendizagens construídas no curso de formação continuada. Ser professor exige 

está em constante busca de aprendizagem, assim o professor se torna um pesquisador e 

a pesquisa transforma, edifica, geram conhecimentos significativos capazes de 

transformar contextos, sobretudo, o contexto educacional que é marginalizado e tido 

como sempre estático.  E, no contexto de pesquisas e estudos que criam perspectivas 

críticas, passando a compreender com mais precisão as situações que perpassam pelo 

âmbito educacional seja histórico, cultural ou social. A teoria une-se à prática, 

comungam-se – dialeticamente – e se transformam à realidade vigente.  

Menta conta como que além de professora exercia outros papéis na escola. Nesta 

parte da narrativa reforça que o professor que trabalha em classe multisseriada, pela 

carga de atribuições que lhe é dado, deve ser reconhecido como “guerreiro”, ao dispôs-

se em um rol de atividades que vão desde providenciar a limpeza da escola até lidar com 

a parte administrativa, além do papel principal que é o de mediador do processo ensino 

e aprendizagem: [...] fazia de tudo, não tinha água não tinha carteira, limpava a escola, 

não tinha banheiro [...] ah! Foi muito sufoco! [...] a escola não tinha nada era tipo aquela 

música a casa que não tinha nada [...]  

Partindo desse ponto é pertinente trazer para reflexão a concepção de Leite 

(1999) quando afirma que mesmo se pensando em políticas para a educação rural esta 

continuou descontínua e desordenada como é evidenciado por Menta em suas 

declarações quando relata que fazia tudo, da limpeza da escola ao exercício da docência 

e que esse excesso de atividades lhe trazia muitos conflitos. 

Atualmente na escola as funções são definidas, pois existe coordenador, diretor, 

secretário, servente e outros cada um com seu papel. E isto sugere pensar como era 

difícil para Menta realizar tantas funções ao mesmo tempo e no mesmo espaço. Assim, 

a pesquisa aponta a ausência de políticas públicas de investimento nas escolas da zona 

rural, sobretudo na década de 70 a qual Menta atuou como professora. 



Menta narra a metodologia que utilizava na sala de aula ressaltando o que 

considerava o sucesso do seu trabalho e como ficaram organizadas as formas de 

planejar, ressaltando as dificuldades que ainda existiam e as melhorias conquistadas. 

Percebemos que a organização das turmas na classe permaneceu e o que ela informa que 

fazia certo depois do curso é a maneira de planejar, pois antes não planejava aplicava 

atividades que eram da sua vontade, sem coordenação, o que leva a perceber que os 

objetivos não eram traçados com precisão: 

[...] eu dividia os alunos grandes [...] eu não preparava aula [...] elas 
davam um guia eu seguia os livros [...] depois que eu fiz o curso eu 
fazia certo [...] 
[...] era assim: lição pra todo mundo, dava a lição todo dia. Tomava a 
lição de um em um [...] só ai tomava meu tempo todo [...] terça era 
cópia, no outro dia era outra coisa [...] primeira série minha todo 
mundo fazia as quatro operações, segunda, terceira. Na quarta série eu 
não ensinava conta de maneira alguma, eu já partia pra fração essas 
coisas [...] mesmo no terceiro ano, eu só tinha o terceiro ano [...] essas 
coisas tudo eu ensinava [...] eu tive um professor particular e ele 
ensinava ginásio ele me dava tudo. [...] acho que foi isso que me 
ajudou, acho não com certeza foi o que me ajudou. Além do curso que 
eu tinha eu era além [...] 
 Depois que eu me formei eu preparava aula [...] eu ia de mês em mês 
levar o boletim, as folhas de chamada que no começo não tinha só a 
matricula que tinha desde o começo eram uns papeis grande eu era 
burra não fiquei com uma copia [...] Eu fazia manual o livro de 
chamada dos meninos [...] depois que tomei conhecimento as coisas 
começaram a melhorar tomei conhecimento com os políticos foi vindo 
carteira caderno merenda, livros [...] 

 

No que tange à formação de professores vale salientar que esta se torna 

indispensável ao exercício da prática docente como é percebido na narração de Menta 

que, por muitas vezes enfatiza sua formação e suas práticas depois de passar pela escola 

que lhe forneceu determinados conceitos, passando a trabalhar com mais confiança. 

Percebe-se no excerto textual acima, a professora assume que não preparava as 

aulas, apenas seguia as orientações didáticas dos livros didáticos, porém muda de 

atitude após a realização do curso. A professora descreve como organizava suas ações 

didáticas em sala de aula. Revela também os saberes matemáticos construídos por ela, 

quando era estudante e o diário de classe que organizou para demarcar a freqüência dos 

alunos. Menezes (2007, p. 27) ressalta que “o estudo das (auto)biografias, ou dos relatos 

de vida, nos mostra os momentos em que, conscientes de si, as pessoas constroem, 

orientam e reorientam as suas trajetórias.”  



Portanto, é importante discutir e praticar o exercício do reconhecimento de si em 

meio às tantas memórias tecidas, pois esse exercício permite a mobilização de aspectos 

experienciados seja na vida pessoal, social ou profissional.    

 

Considerações finais: para pensar educação rural  
 

A partir da história de vida de Menta como professora de uma escola da zona 

rural de uma classe multisseriada é possível compreender como é importante discutir 

sobre a formação de professores e que esta discussão é antiga e ainda persiste na 

historiografia brasileira, pois as condições das escolas e, muitas vezes, a formação 

docente mostra-se “frágil”, dificultando a situação. 

O campo educacional é por excelência um campo de aprendizagem e nessa 

perspectiva é relevante destacar a concepção de Josso (2004, p. 39): “Aprender pela 

experiência é ser capaz de resolver problemas dos quais se pode ignorar que tenha 

formulação e soluções teóricas”.     

Partindo das ideias de Josso (2004) é válido considerar que a abordagem (auto) 

biográfica se constitui como campo de investigação que adentra principalmente na 

subjetividade do indivíduo fazendo-o perceber quem ele é e como constitui sua 

identidade a partir das suas experiências.  

Conforme Souza (2007) a crescente utilização da abordagem biográfica em 

educação busca evidenciar e aprofundar representações sobre as experiências educativas 

e educacionais dos sujeitos, bem como entender diferentes mecanismos e processos 

históricos relativos em seus diferentes tempos. Ele ainda destaca que as biografias 

educativas permitem, também, adentrar em um campo subjetivo e concreto através do 

texto narrativo, das representações de professores sobre as relações ensino 

aprendizagem, a identidade profissional e os ciclos de vida buscando entender os 

sujeitos e os sentidos no/ do contexto escolar. 

Assim, narrando suas histórias as pessoas lembram o que aconteceu, sequenciam 

suas experiências, buscando possíveis explicações para isso e assim vão integrando-se 

aos acontecimentos que edificam a vida individual e social.   

Narrar a própria história implica avaliar ou ao menos tornar familiares fatos e 

sentimentos que confrontam e se interligam com a vida e as experiências cotidianas. As 

histórias narradas remetem novas idéias até mesmo novas expectativas. Partindo dessa 



premissa os sujeitos narram-se e se aproximam dos acontecimentos que experimentaram 

e daí pensará no tempo, lugar, motivos, estratégias e habilidades. 

Conforme Delorry-Momberger (2008, p.37) é a narrativa que faz de nós o 

próprio personagem da nossa vida; é ela enfim que dá uma história a nossa vida porque 

temos uma história; temos uma história porque fazemos a narrativa da nossa vida. 

Assim é possível afirmar que quem narra sua história narra os aspectos mais relevantes 

das suas vivências. 

A partir da pesquisa realizada com a professora aposentada é pertinente salientar 

que esta conduz pensar a formação docente como algo imprescindível, levando a 

perceber que o falar de si permite refletir sobre o papel exercido na sociedade. Logo, a 

marca que pesquisa com história de vida deixa em mim é a certeza que este é um 

método de natureza diferente que carrega e trabalha com a singularidade do sujeito, mas 

reforçada pela singularidade evidenciada nas experiências vividas e fenômenos 

coletivos que englobam uma sociedade como política, cultura entre outros que podem 

ser discutidos e analisados.  

Por fim, este trabalho configura-se como uma pesquisa de formação e reflexão 

sobre a prática docente, pois apresenta potencialidades que abarcam subjetividade, 

identidade, complexidade, representações e reflexões em torno da vida experimentada.  
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