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A pesquisa qualitativa preocupa-se com uma realidade que não pode ser quantificada, 
respondendo a questões muito particulares: representações, crenças, valores e fenômenos que 
não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. As experiências  e os estudos  
(auto) biográficos, produzidos no âmbito da profissão docente permitem a conhecer  a  
construção de um inventário de experiências e competências profissionais vivenciadas. 

 Daí advém sua  relevância como  método de pesquisa – tornar possível o  
entrelaçamento das  historias e trajetórias em diferentes espaços e tempos da vida pessoal, e 
na atividade docente, reconhecendo nelas, e  nos  saberes e fazeres profissionais a 
corporeidade do movimento dialético, presentificados nas histórias de vida, veículo onde 
estão ancorados a  formação e (trans)formação da pessoa-professor. 

Palavras chave; formação, (auto) formação, história de vida 

 

LA  INVESTIGACIÓN (AUTO) BIOGRÁFICA: LOS  MAESTROS UN NUEVO 

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA? 

La investigación cualitativa tiene que acer con una realidad que no se puede 
cuantificar por responder las preguntas muy concretas: las representaciones, creencias, valores 
y fenómenos que no se puede reducir la operacionalización de variables. Los experimentos y 
estudios de (auto) biográfico producido, dientro de la profesión docente sabe que permitir la 
construcción de un inventario de las experiencias y habilidades con experiencia.  Derivas  su 
importancia como método de investigación - que hace posible el entrelazamiento de historias 
y trajectos  en diferentes espacios y momentos de la vida, y las actividades docentes , el 
reconocimiento de ellos, y el conocimiento y la actuación de los profesionales de realización 
movimiento dialéctico, se hace presente en las historias de vehículo marco en la que se anclan 
a la formación y (trans) formación de la persona-maestro. 

Palabras clave: formación (auto); formación; historia de la vida 
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Apresentação: 

Em resposta ao movimento existente nas ultimas décadas, atuante  no sentido de 

racionalizar o ensino, e de controlar os fatores intrínsecos e extrínsecos  a atividade docente, 

ocorre hoje , sobretudo nas  Ciências Humanas,  uma mudança paradigmática que reconduz o 

olhar do geral ao particular, da totalidade ao fragmento, da quantidade à qualidade, do 

instituído ao instituinte. Antes se  buscava  a  dicotomização entre o pessoal e o profissional; o 

perfil do professor ideal; a técnica, os procedimentos de ensino. 

Mas essa preocupação cedeu lugar para os estudos que recolocam a pessoa do 

professor no centro das discussões. A investigação pedagógica, depois de ter privilegiado a 

procura das características intrínsecas ao "bom professor", de ter passado pela busca do 

melhor método de ensino, de ter concedido uma importância maior à análise do ensino no 

contexto real da sala de aula, tem vindo progressivamente a alargar o seu campo de 

observação e de estudo aos modos  de como os professores se formam; a formação passa a ser  

encarada sob o ponto de vista do sujeito, lançando um olhar sobre a vida e a pessoa do 

professor (NÓVOA, 1992). 

Se no positivismo encontramos uma separação entre sujeito e objeto, na perspectiva 

que analisamos, é no movimento intersubjetivo, no encontro e na partilha do processo de 

investigação que o conhecimento é produzido e, assim, a pesquisa-formação assenta-se sob 

uma experiência existencial que produz conscientização. O postulado da pesquisa-formação é, 

pois, de que a intensidade dessa experiência pode produzir conscientização como processo 

que não pode ser ensinado, mas que é vivido de maneira muito pessoal pelo sujeito – um 

movimento que leva à busca de transformação.  

Esse movimento pode representar o que Pineau (1988), chama de autoformação, 

definindo-a como “a apropriação por cada um do seu próprio poder de formação”.  Na 

autoformação , o professor assume a necessidade de aprender e se apropria do processo de 

formação.E nesse contexto,  também  se insere a abordagem da “biografia educativa”, 

conceito formulado por Pierre Dominicé (1988) nos anos 80.Tendo como referência a tradição 

das histórias de vida na perspectiva sociológica,o autor experimenta um enfoque centrado na 

narrativa de formação,diferenciando do que anteriormente foi realizado nas Ciências 

Humanas (JOSSO, 1991).    
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Analisando o desenvolvimento dessa perspectiva no campo educativo, António Nóvoa 

(2002) destaca que foi no âmbito de discussão sobre a educação permanente que o aporte 

(auto) biográfico colocou-se como possibilidade metodológica. A crítica à ênfase tanto no 

modelo escolar como forma hegemônica do processo de formação, como na infância como 

idade específica deste processo, encaminhou a discussão para os processos de educação 

permanente, valorizando-se a educação ao longo da vida, bem como a aprendizagem como 

movimento que envolve também a vida adulta.  

 Tardif (2002) postula que “aprender é adquirir conhecimentos, construir saberes que 

são ferramentas para desenvolver seu trabalho.” Dessa forma o professor vai aprendendo a 

ensinar enfrentando cotidianamente diversas situações que lhe possibilitam construir tais 

ferramentas , portanto , aprender a ensinar não é algo que nasce com o individuo, mas que vai 

sendo construído no decorrer de sua carreira. Para este autor a carreira é “um processo 

temporal marcado pela construção do saber profissional”. (TARDIF,2002).  

Da mesma forma a identidade não é um  produto ,uma propriedade,  é um processo , 

marcado por conflitos e  lutas o qual a pessoa se apropria da sua própria história, necessita  

portanto tempo, de espaço,na busca de sentido e conhecimento e de reconhecimento  de ser e 

estar no mundo. E a identidade profissional, por sua vez, é o desdobramento da maneira de ser 

uma pessoa e do processo no qual se reconhece  profissional e pessoalmente. 

Recorrendo a semântica  Josso (1987),  apresenta a dificuldade inerente a palavra 

formação: designa tanto a atividade no seu desenvolvimento temporal, como o respectivo 

resultado. Para Josso (1991), formar-se é transformar-se, sendo a experiência encarada como 

uma prática refletida de auto-observação, o espaço- tempo da formação. 

O conceito de formação, sob o ponto de vista daquele que aprende, daquele que se 

forma, do sujeito, tem vindo a ser encarado pelas muitas correntes de investigação pedagógica 

tanto como aprendizagem de competências e de conhecimentos, como enquanto processo de 

mudança, como ainda enquanto projeto de produção da própria vida e do seu sentido (Josso, 

1991). É nesta última corrente que se inclui o presente trabalho de investigação, sendo 

assumidos como conceito-chave o conceito de experiência, de Josso; o de formação da pessoa 

adulta, de Finger(1988) ; e o de autoformação, de Pineau (1985),  onde a  autoformação, 

corresponde a uma dupla apropriação do poder de formação; é tomar em mãos este poder - 
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tomar-se sujeito - mas é também aplicá-lo a si mesmo: tornar-se objeto de formação para si 

mesmo.  

 A noção de experiência é, pois, o que faz a diferença. Os "conhecimentos livrescos" 

não são, na óptica de Josso, conhecimentos, mas saberes, são referenciais coletivos. Então, 

"os saberes teóricos tornam-se conhecimento desde que o sujeito encontre maneira de 

relacioná-los, de um modo satisfatório para si, num certo número de experiências" (Josso, 

1991).  

A complexidade do processo de aprendizagem desafia constantemente os pedagogos e 

a organização racional das atividades educativas. A abordagem biográfica surge como um dos 

suportes possíveis a uma pedagogia da experiência que mobiliza explicitamente, naquele que 

aprende, o seu saber fazer consigo próprio, o seu saber sobre si próprio e as suas experiências, 

para facilitar a entrada  do sujeito numa nova aprendizagem.  

A tomada de consciência da diversidade das aprendizagens efetuadas o decurso de 

uma vida e da multiplicidade de saberes que estão à nossa  disposição na memória coletiva, 

saberes aos quais temos mais ou menos acesso segundo os nossos interesses de vida e a nossa 

perseverança, permitiu-me dar conta de que o conhecimento extraído de experiências e o 

extraído de saberes teóricos, se co-habitam mais ou menos harmoniosamente, nem por isso 

deixam de ter uma autonomia relativa. 

Segundo Charlot (2006), a educação é um triplo processo; onde  educar, educar-se, 

aprender, ensinar, operam sempre numa tripla articulação. 

 

A educação é um triplo processo de humanização, socialização      e 

entrada numa cultura, singularização-subjetivação. Educa-se um ser 

humano, o membro de uma sociedade e de uma cultura, um sujeito 

singular. Podemos prestar mais atenção a uma dimensão do que a 

outra, mas, na realidade do processo educacional, as três permanecem 

indissociáveis (Charlot, 2006, p.15). 

 

 Neste sentido, as práticas pedagógicas se constituem por ações, conhecimentos e 

valores do interno de um processo intencional e sistematizado, com finalidades educativas e 
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formativas, que possibilitam a simultânea singularização, socialização e humanização dos 

sujeitos, envolvendo o complexo de interações entre indivíduos e contextos.  

A subjetividade social e individual constitui a representação da pessoa e esta por sua 

vez constitui a representação de sociedade e de homem adotada por essa pessoa. Nenhuma 

atividade humana resulta uma atividade isolada do conjunto de sentidos que caracterizam o 

mundo histórico e social da pessoa. O impacto para a educação e muito grande, porque vai a 

influenciar mudanças na teoria, a metodologia e as práticas educativas.  E a identidade não é 

um  produto ,uma propriedade,  é um processo , marcado por conflitos e  lutas o qual a pessoa 

se apropria da sua própria história, necessita  portanto tempo, de espaço,na busca de sentido e 

conhecimento e de reconhecimento  de ser e estar no mundo. E a identidade profissional, por 

sua vez , é o desdobramento da maneira de ser uma pessoa e do processo no qual se reconhece  

profissional e pessoalmente. 

Como nos dizia Freire (1997), a conscientização é um esforço através do qual, ao 

analisar a prática que realizamos, percebemos em termos críticos, o próprio condicionamento 

a que estamos submetidos. 

Contudo, as  narrativas pessoais,  como caminho metodológico coloca o desafio de 

trabalhar fora do quadro lógico-formal, positivista, reenviando o olhar para uma perspectiva 

aberta e a incorporação da subjetividade como elemento fundamental da constituição 

epistemológica do saber neste campo do conhecimento, já que fundada na interação social, no 

olhar do sujeito. É preciso, segundo Ferrarotti (1990), buscar os fundamentos epistemológicos 

dessa abordagem na razão dialética e histórica, na práxis das relações entre indivíduo e 

sociedade. Nesse mesmo sentido, Pineau e Le Grand (1993) afirmam que as pesquisas 

biográficas não se  reduzem a um método, mas possibilitam questionar as Ciências Humanas 

em sua fundamentação epistemológica.  

Assim, o enfoque teórico-metodológico rompe com o paradigma lógico-formal, 

focaliza a vida, em seus movimentos individuais e coletivos, como um lócus privilegiado de 

compreensão dos processos sociais e históricos. Não se reduz a uma técnica de recolhimento 

de dados ou de informações, mas também não se afirma como uma teoria ou ciência isolada, 

colocando-se, por sua natureza, na mediação entre a prática da investigação e a construção de 

conhecimentos, em uma abordagem multirreferencial que vai possibilitando a inteligibilidade 

dos processos humanos.  
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Em um contexto de interação efetivamente humana, o desenvolvimento do trabalho de 

investigação, nessa abordagem, produz, assim, um movimento de formação, de 

autodesenvolvimento  , pois  oferece oportunidade  para tomada de consciência não apenas do 

que é a formação de cada um, mas também da possibilidade de tomar-se sujeito da sua 

formação, para o investigador e para os que participam como sujeitos da pesquisa. 

 A identificação dos processos de formação, de (trans) formação, dificilmente se pode 

fazer independentemente dos que as vivem. O conhecimento da formação pertence primeiro 

que tudo aos que se formam. Participativa, ativa, cooperativa, a investigação que utiliza as 

histórias de vida não tem apenas uma dimensão formadora: trabalhando sobre o conhecimento 

da formação, a abordagem biográfica faz aparecer processos porque os desencadeia. Esta 

experiência toma-se formadora a partir da altura em que o sujeito integra as significações 

elaboradas em conjuntos comportamentais ou simbólicos graças a uma valorização que 

justifica esta integração.  

O fato de acumularmos no tempo experiências de aprendizagem, introduz uma 

dimensão suplementar: a de uma aprendizagem da aprendizagem, que se toma suporte de 

novas aprendizagens, acelerando o processo e permitindo antecipar as condições a reunir na 

iniciação, aquisição, conservação e adaptação de um saber-fazer. "Esta aprendizagem da 

aprendizagem implica uma capacidade de auto-observação e de explicitação do que foi feito 

em tal ou tal aprendizagem, a fim de que esta conscientização sirva de base a uma 

autonomização do sujeito numa qualquer aprendizagem" (Josso, 1991).  

Portanto, a emergência e a utilização, cada vez mais crescente, das autobiografias e 

das biografias educativas em contextos de pesquisas na área educacional, têm permitido 

evidenciar e aprofundar análises sobre as experiências educativas e educacionais dos sujeitos, 

bem como potencializam entender diferentes mecanismos e processos em temporalidades 

diversas, e trabalhar com as  pessoas e suas histórias,  traz o desafio de ultrapassar a 

linearidade paralisante do paradigma simplificador, e coloca-nos na intensidade de reflexões 

que cruzam passado, presente e futuro. A expressão da vida, como movimento ontológico, 

traz necessariamente sua dimensão histórica manifesta em um caminho de construção não 

previsível.  

O caminho biográfico-narrativo para a compreensão dos itinerários profissionais 

possibilita a construção de um inventário de experiências e competências profissionais 
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vivenciadas e ao mesmo tempo, permite a compreensão global da pessoa. Seu desempenho 

profissional pode atuar como um espelho crítico que desenvolve a imagem para que possa ser 

repensada, refletida, analisada e reconstruída, trans(formada).  
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