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RESUMO  
O presente artigo parte da pesquisa qualitativa autobiográfica, em torno da amálgama de 
retalhos que constituem o pano de fundo sobre o qual se processa a formação inicial de 
licenciandos, considerando as histórias de vida como processos formativos dos 
educadores. Pretende identificar o lugar da educação estética na pesquisa autobiográfica 
e na formação do profissional da educação, bem como contribuir na formação reflexiva 
e interpretativa do educador, marcando momento de questionamento em torno do seu 
projeto pessoal de vida e suas próprias demandas formativas atuais. A busca de lugares 
e tempos auto-formadores representa um esforço investigativo da origem da autoria de 
ser docente e pesquisador, do sujeito singular-plural, fundado em JOSSO (2008), 
considerando a narrativa oral, imagética/pictórica e escrita. 
 
Palavras chave: autoria, formação de professor e interações. 
 

ABSTRACT 
This article is part of qualitative research and autobiographical, around the 
amalgamation of patches that constitute the backdrop against which to process the 
initial training of undergraduates, considering the life stories as a formative process of 
educators. Aims to identify the place of aesthetic education in autobiographical research 
and training of education professionals, as well as help in training and interpretive 
reflective educator, marking the moment of questioning about his personal life project 
and present their own demands training. The search for places and times self-trainers is 
an investigative effort of the origin of the authorship of being a teacher and researcher, 
the subject-plural, based on JOSSO (2008), considering the oral narrative, imagery / 
pictorial and written. 
 
Keywords: author, teacher training and interaction.  
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INTRODUÇÃO 

A investigação junto a 30 futuros (as) ou atuais professores e professoras da 

educação básica, que se encontram em formação no 2º período do Curso de Licenciatura 

em Pedagogia da Universidade Tiradentes (Aracaju – Sergipe), e mais 1, único do sexo 

masculino e aluno do Curso de Licenciatura em Letras Português, realizada durante o 

segundo semestre de 2009, no0 contexto da disciplina Pesquisa I, apóia-se em 

JOVCHELOVITCH & BAUER (2002) e em JOSSO (2008), com a mediação de 

BERKENBROCK-ROSITO & OSTETTO (2008), especialmente no que se refere aos 

conceitos operativos de biografização, experiência e modos de narração na formação de 

professores. A premissa fundadora reside na convicção de que a entrevista narrativa 

proporciona ela mesma aprendizagens, a partir da reconstituição da trajetória pessoal do 

sujeito, dos relatos de suas experiências de vida, a partir do pressuposto teórico-

metodológico de que se tornar professor e professora é uma aprendizagem continua. 

Dentre as tendências atuais da pesquisa (auto) biográfica destacam-se os estudos que 

abarcam diversas dimensões do biográfico, inclusive alcançando para além da pessoa 

através da escrita de si no mundo da infância e da adolescência, na sua vida escolar, 

entendendo-se que toda biografia é um percurso de formação, pois organiza temporal e 

estruturalmente episódios e experiências de vida. 

Como objetivos da pesquisa destacam-se: identificar o lugar da educação 

estética na pesquisa autobiográfica e na formação do profissional da educação, com suas 

conseqüências, bem como contribuir na formação reflexiva e interpretativa do 

profissional da educação, marcando momento de questionamento em torno do seu 

projeto pessoal de vida - retroativo e prospectivo no seu percurso de vida - e suas 

próprias demandas formativas atuais, portanto no âmbito do auto-conhecimento como 

suposto das interações com o outro. 

Nessa perspectiva, a biografização é um trabalho biográfico que partilha 

experiências formativas na vida-formação, engloba formas mentais, verbais, 

comportamentais, centrada no social e em histórias onde se inserem os indivíduos. 

Assim, supõe que a produção dos modos de vida cotidiana se encontra nas histórias de 

vida e nos modos de narração. Recordar a própria vida é fundamental para nosso 

autoconhecimento, fortalecendo ou recapturando a autoconfiança.   

A formação é um aprendizado ao longo da vida e as histórias de vida/entrevistas 

narrativas marcam aprendizagens da vida pessoal a profissional. As referências contidas 
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nas entrevistas narrativas e nos modos de formação revelam formas para compreender a 

formação, os saberes e as aprendizagens da profissão, por conterem experiências de vida 

e da sua formação. O desenvolvimento de um trabalho biográfico com um grupo de 

professorandos ou professorandas inspirou-se nas etapas indicadas por JOSSO (2008), 

adaptadas por BERKENBROCK-ROSITO (2008) referentes à construção e análises 

interpretativas dos relatos enquanto topologias experienciais. 

 

A EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO E AS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Segundo JOSSO (2008), existem tanto territórios acessíveis aos sentidos quanto 

invisíveis, nos quais as representações simbólicas dão sentido, como topologias 

experienciais. Os relatos de vida centrados na formação estão, geralmente, associados a 

questões de pertencimento e, por conseqüência, a questões de identidade. Os relatos de 

vida, centrados nas experiências formadoras e fundadoras de nossas identidades em 

evolução, de nossas idéias e crenças mais estabilizadas, de nossos hábitos de vida e de 

ser com relação a nós mesmos, aos outros, ao nosso meio humano e natural, têm essa 

particularidade de serem territórios, por vezes tangíveis e invisíveis. 

O trabalho de pesquisa a partir dos relatos de vida foi efetuado na perspectiva de 

evidenciar e questionar heranças, continuidades e rupturas, projetos de vida, múltiplos 

recursos, ligados às aprendizagens da experiência etc., caracterizando-se pela reflexão; a 

partir de uma descrição da formação de si, tem-se certa medida das mutações sociais e 

culturais nas vidas singulares, relacionando-as com a evolução dos contextos de vida 

profissional e social. A pesquisa coloca em evidência a exigência metodológica de 

pensar as facetas existenciais da identidade com uma abordagem multireferencial que 

integra os diferentes registros do pensar humano (senso comum, crenças científicas, 

religiosas e esotéricas). 

JOSSO (2008) fala do trabalho de reflexão a partir de uma narrativa de formação 

de si, como capaz de ensejar o conhecimento/avaliação das mutações sociais e culturais 

em vidas singulares e o seu relacionamento com a evolução dos contextos de vida 

profissional e social. A história de vida narrada é, assim, uma mediação de 

conhecimento de si em sua existencialidade, que oferece à reflexão de seu autor 

oportunidades de tomada de consciência sobre seus diferentes registros de expressão e 

de representações de si, assim como sobre as dinâmicas que orientam a formação.  
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A história de vida traz à tona toda uma rede de relações entre os sujeitos. 

PASSEGGI (2008), fala da relação com o corpo e com a sensorialidade na história de 

vida: por uma abordagem somatopedagógica do acompanhamento, para o que recorre a 

RUGIRA (2008). Desse modo é questionado o lugar da relação com o corpo e com a 

sensorialidade, na perspectiva do acompanhamento e no seio de um processo de 

pesquisa-formação em intervenção psicossociológica. A relação com o corpo constitui-

se um pilar incontestável dos processos de formação e de criação coletiva do sentido, do 

conhecimento e da saúde; a relação com o corpo restitui nossas capacidades de 

aprender, adaptar e reagir. Portanto, desenvolver as competências perceptivas e de 

atenção para aprender, compreender e agir torna-se inevitável em um procedimento 

experiencial utilizado nas práticas biográficas. Nesse contexto emerge a importância da 

percepção como um trajeto formador entre o ver e o agir na intervenção 

psicossociológica. Formar, intervir ou fazer pesquisa em psicossociologia consiste em 

percorrer caminhos que vão de possibilidades em possibilidades, caminhos que levam 

ao desvelamento do sentido por meio da aprendizagem da atenção, da percepção, da 

reflexão, do diálogo e da compreensão de si, dos outros e do mundo. Para acompanhar 

as pessoas trabalhando no processo de mudanças, é preciso aprender e formar-se para 

ver (apreensão visionária da atividade). 

A metodologia da pesquisa adotada no projeto tem levado a pesquisadora e os 

bolsistas de iniciação científica a aprendizagens sucessivas, à compreensão de 

subjetividades em ato, com algumas condições pedagógicas, oportunizando diferentes 

percepções, formas de compreender os outros de uma maneira continuamente renovada. 

Assim, com a reeducação da atenção, o aprendente vai melhor vendo, ouvindo, 

percebendo e captando elementos até então não acessíveis à sua consciência. Cada 

sujeito vai descobrindo uma melhor escuta, uma observação mais aguçada e, sobretudo, 

uma relação com seu corpo que não suspeitava. Penetra em uma esfera de atividade 

subjetiva desconhecida, da qual estava privada: descobre que existe em seu corpo.  

Esse projeto de reeducação implica para o professor o esforço para fazer tudo 

para despertar, mobilizar e desenvolver a atenção dos seus estudantes. Desse modo 

rompe com a atitude de abordar a realidade de sua experiência; essa educação da 

atenção somente é possível de fato se o estudante for colocado em condições 

extracotidianas, porque são não-naturalistas, porque não se parecem de forma alguma 

com aquelas da vida corrente. È através desse quadro extracotidiano que a pessoa 
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aprende a captar em tempo real na sua experiência a articulação entre o sentir e o 

pensar, quer dizer, a interação recíproca entre a percepção e o pensamento. Começa-se 

então a aprender a deixar-se pensar ou deixar-se refletir em vez de pensar ou refletir a 

propósito de um conteúdo particular cuidadosamente escolhido. 

A ação e a interação no cerne do trabalho biográfico representam um caminho 

para sentir-se e compreender-se. O procedimento biográfico passa por uma pedagogia 

corporificada. Uma prática que visa à relação do sujeito com sua experiência, seu 

projeto e seu processo. A relação com o corpo sensível e a atualização das capacidades 

de atenção, perceptivas e reflexivas, constituem as condições prévias à enunciação 

biográfica. A relação com o seu corpo e com o movimento interno é o suporte primeiro 

do processo de transformação e de prática biográfica na formação, na pesquisa e na 

intervenção. A relação com o corpo dá uma consciência em movimento. Uma 

consciência que traz em si um potencial de percepção, de ação, de qualidade de 

expressão que pede apenas para se manifestar, bastando que uma atenção treinada se 

detenha sobre ela.  

Nesse sentido, o mover no coração da ação e do diálogo é uma via para 

compreender e se compreender. Segundo RICOEUR (1995), o corpo é o lugar onde 

habita e se exprime esse grande querer, que não é fruto de determinismos. Ele é movido 

pela vontade a qual o anima e guia nas decisões: uma forma de vontade em movimento, 

uma vontade que move o corpo que age: moção voluntária provocada por um querer 

mestre de seu corpo; corpo que motiva o querer se possui esse corpo. A vontade anima 

o corpo e baseia o agir pensado. Enfatiza-se aqui a dupla dimensão da perspectiva 

biográfica: dimensão autocompreensiva e dimensão intercompreensiva.  

A abordagem biográfica permite, nos dois sentidos do termo, “conhecer com a 

experiência”. Para PASSEGGI (2008) o sujeito é considerado “ator de sua vida”, 

construindo seus conhecimentos e suas representações em resposta às situações 

problemáticas encontradas; a via privilegiada é a da sua apropriação da capacidade de 

produzir sentido, interrogando-se sobre si mesmo e sobre a sua situação, via trabalho 

reflexivo, permitindo-lhe o trabalho de narração e de troca a partir de sua história 

pessoal.  

BOURDIEU (2001), nesse sentido, discute a possibilidade de “ilusão 

biográfica”, interrogando-se sobre a pertinência da abordagem histórias de vida, 

sublinhando o fato de que os atores sociais estão, geralmente, cegos em relação às 
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determinações sociais que agem sobre eles e à necessidade de encontrar novas formas 

de intervenção para tentar melhor compreender os problemas de violências individuais, 

coletivas, organizacionais e societais com as quais estamos, atualmente, confrontados. É 

preciso que o pesquisador esteja atento. 

 

METODOLOGIA E RESULTADOS 

Falando da pesquisa empírica realizada é preciso explicitar que integrou a 

proposta de programação de aprendizagem a confecção de uma Colcha de Retalhos 

quando da discussão da abordagem qualitativa da pesquisa educacional, considerando 

que parte dos alunos havia participado no início desse mesmo semestre do 2º Encontro 

do Fórum Permanente de Formação de Professor, realizado pelo GPGFOP/UNIT/CNPq 

(Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas, Gestão Socioeducacional e Formação de 

Professor), cujo tema foi PESQUISA (AUTO) BIOGRÁFICA percursos de formação 

docente, com a participação de Prof Dr Elizeu Clementno Souza (UnEB –BA) e da 

Profª Drª Margarete May Berkenbrock-Rosito (UNICID – SP) que tratou do lugar da 

educação estética na abordagem (auto)biográfica, nesse caso incluindo uma oficina 

intitulada Colcha de Retalhos, cujo pré-requisito foi ter tido previamente acesso ao 

filme A Colcha de Retalhos.  Aprovada a proposta pela turma, decidimos vivenciar no 

próprio grupo de alunos essa pesquisa de natureza qualitativa. 

Entre os tipos de pesquisa qualitativa está a do tipo etnográfico. Para 
que uma pesquisa seja reconhecida como do tipo etnográfico, deve 
preencher, antes de tudo, os requisitos da etnografia que tem como 
premissas a observação das ações humanas e sua interpretação, a 
partir do ponto de vista das pessoas que praticam as ações. Trata-se de 
gerar dados aproximando-se da perspectiva que os participantes têm 
dos fatos, mesmo que não possam articulá-la. Para conseguir captar 
esse sentido, as ações do próprio pesquisador precisam ser analisadas 
da mesma forma como as ações das pessoas observadas. Assim sendo, 
todo processo é interpretativo. (HAGUETTE, 2005) 

Tratou-se de um trabalho que envolveu a observação e a participação por médio 

prazo em um cenário que estava sendo estudado como referência, os sujeitos em sala de 

aula e/ou no Laboratório Brinquedoteca da Universidade, permitindo ao pesquisador e 

bolsistas de iniciação científica familiarizarem-se com os padrões rotineiros da ação e 

interpretação que correspondem ao universo cotidiano local dos participantes. Desse 

modo, aproximamo-nos do sistema de representação, classificação e organização do 

universo estudado. Nosso foco foi sempre a maneira própria com que as pessoas vêem a 
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si mesmas, as suas experiências e o mundo que as cerca, sem perder de vista os 

objetivos da investigação e procurando sempre manter a fidelidade das experiências e 

interpretações do autor sobre seu mundo. Zelo especial tivemos pela delicada relação 

que progressivamente instalava-se entre os pesquisadores e os  atores sociais (sujeitos 

abordados), aproximando-se do natural, do descontraído, do não inquiridor e do 

verdadeiro (sem omissões de fatos, com honestidade). Deste modo foi sempre 

valorizada a perspectiva dos sujeitos, entendendo que a compreensão do seu 

comportamento só é possível quando visto sob seu próprio ponto de vista (do ator).  

Seguindo JOSSO (2008) esse cenário de pesquisa-formação não se reduziu a 

procedimentos introspectivos, tratando-se de um dispositivo cujo pressuposto foi a 

autocompreensão do seu processo formativo implicando a construção do conhecimento 

em momentos intercalados entre o individual e o coletivo, havendo investimento tanto 

pessoal quanto grupal. O início de todo o processo deu-se a partir de uma ampla 

discussão sobre a reflexão biográfica como condição para o desencadeamento do 

projeto de conhecimento.  

O instrumental de análise foi o mesmo de BERKENBROCK-ROSITO (2008), 

adotado com seu consentimento: 

1. Primeiro Momento: questionário narrativo 

1.1 O relato (auto) Biográfico escolar: tem como objetivo o Resgate de Memória do 

Ensino Superior, para aqueles que já finalizaram para aqueles que ainda estão cursando 

a graduação é o resgate do Ensino Médio. O resgate de memória  tem como objetivos: 

identificar e descrever três cenas marcantes; refletir sobre a descrição das cenas tendo 

como eixo norteador as seguintes questões:  

1.1.1 Como foi sua relação com o conhecimento? Foi uma relação de autoria ou não? 

1.1.2 Com o professor? Foi uma relação de autoria ou não? 

1.1.3 Que aluno fui? Foi uma relação de autoria ou não?  

1.2 “Quadro linha da vida” ou “Momentos divisores de água” 

Esse Quadro tem o objetivo de identificar “os momentos divisores de água” ou 

“momentos charneiras” (JOSSO 2002, p.32), que podem ter ocorrido na vida familiar, 

escolar, profissional, lugares, pessoas, livros, filmes, vida afetiva. Esses momentos 

divisores de água têm implicações na tomada de consciência de eventos que provocaram 

uma transformação, o antes e depois, na maneira de ver o mundo. Esses momentos são 
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experiências formadoras da pessoa e do profissional, que ocorre no trânsito de 

territórios dentro e fora do espaço acadêmico. 

 A estratégia consiste em descrever toda a sua História, localizar nas lembranças, 

os “momentos divisores de água”, o antes e o depois provocado por um determinado 

evento. O quadro abaixo ajuda a identificar quando e onde ocorreu o determinado 

evento e refletir: o que aprendeu?         

           QUADRO LINHA DA VIDA: MOMENTOS DIVISORES DE ÁGUA 

 Categorias de 
Espaço e Tempo 

Ano 

 

Ano Ano 

Vida Familiar     

Vida Escolar    

Vida Profissional    

Pessoas     

Livros/Filmes/Músicas    

Deslocamento geográfico    

  

2. Segundo momento: a narrativa fílmica. 

Assistir o Filme “Colcha de Retalhos”, Estados Unidos, Jocelyn Mohouse. 

Narrar a cena ou cenas que o afetaram como espectador, por exemplo, destacar a 

identificação com um personagem do filme. Algumas metáforas aparecem no filme, por 

exemplo, a ventania, os morangos, o corvo, o mergulho...  estabelecer uma analogia 

com o seu percurso formativo e com o conceito de educar e formar pessoas.    

3.  Terceiro momento: narrativa imagética,  

As imagens são evocadas pelos momentos anteriores e tecidas em retalhos. 

Tecer imagens em retalhos, configura-se em experiência que ajuda a puxar o fio da 

memória e acionar um caminho de retorno. A história que ganha visibilidade nos 

retalhos tramados, uma linha tênue pode ser esboçada entre passado e presente, para 

projetar a sua autoria no futuro. A imagem o arrebata e pode se transformar em sua 

autoria?  

4. Quarto momento: narrativa oral.  

Em roda, todos contam e ouvem atentamente a História tecida no retalho, não 

uma  história inocente, mas a saga humana, a lumina profundis, as luzes  que vêm de 

dentro (FERREIRA-SANTOS, 2004, p.107). aproximamos pólos culturalmente 
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desconectados e essenciais para nossa vida pessoal e profissional – razão e emoção, 

cognição e afeto, consciência e inconsciente, singular e coletivo; provocamos conteúdos 

que podem ter sua compreensão intensificada no campo da sensibilidade.  

5. Quinto momento:  costura das narrativas 

As mãos empunham linhas e agulhas para tecer a Colcha de Retalhos, 

negociando como articular cada retalho para a harmonia na feitura. Aprender que olhar 

para si é olhar para outro, reconhece a sua história no outro, a sensação de que alunos e 

professores e alunos-alunos são estrangeiros habitando o mesmo espaço da sala de aula. 

6.  Sexto  momento:  narrativa do silêncio 

A entrega da Colcha de Retalhos, quando os protagonistas se tornam 

espectadores-observadores de sua própria obra. Do retalho-história feito à mão, às mãos 

da costureira que faz a costura das histórias tecidas em retalhos na máquina.O retorno 

para a sala de aula é o produto de um processo de criação singular coletivo.  A costura, 

pode ser representada pela metáfora da “agulha à máquina” significa sobretudo a 

relação das mãos que tecem a formação do professor e a sensibilidade que esta ação 

exige. A agulha segue o ritmo da mão que a conduz. A máquina tem uma velocidade 

que o homem, seu criador, não consegue acompanhar. A agulha é processo de criação, a 

máquina é produto, o automatismo. 

7. Sétimo momento: narrativa fotográfica  

Todo o processo do contar sobre a história tecida no retalho é registrado por 

meio da fotografia. As fotografias são expostas com a Colcha de Retalhos. A beleza do 

processo vivido passa despercebida. A fotografia congela fragmentos desse processo 

para que um dia seja compreendido. Se, nem tudo é compreendido é preciso aprender 

que o tempo impõe-nos limites. Se, o olhar que governa o mundo é aquele que só vê o 

produto e não processo, talvez só percebe a feiúra e não a beleza instaurada. 

(BERKENBROCK-ROSITO, 2008, p.90) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A busca de lugares e tempos auto-formadores representa um esforço 

investigativo da origem da autoria de ser docente e pesquisador, do sujeito singular-

plural, fundado em JOSSO (2008), considerando a narrativa oral, imagética/pictórica e 

escrita, na perspectiva da sua historicidade, revivendo a trajetória da humanidade para 

chegar na escrita, na arte de contar histórias tecidas em retalhos. Na construção da 
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colcha de retalhos em sala de aula, verificou-se que as emoções falaram muito alto; os 

relatos individuais e os retalhos costurados provocaram muita emoção; choros, 

lembranças, solidariedade e isolamento de alguns. Presentes foram as lembranças da 

infância, dos avós, dos sucessos ou insucessos amorosos e, sobretudo, dos filhos. A 

criança de cada um veio à tona... A vinda de uma pedagoga especialista na confecção de 

colchas contribuiu para a educação estética do grupo, ao mesmo tempo em que 

introduziu um novo viés: sua história de vida imiscuiu-se também na tecer da colcha. Os 

licenciandos parecem ainda não articular no seu discurso a colcha de retalhos de sua 

formação humana, no que o Curso de Licenciatura poderá contribuir para a clareza das 

diversas determinações e busca contínua da identidade pessoal como suporte da futura 

identidade profissional. 

Os resultados preliminares indicam, pelas respostas ao questionário narrativo 

que os sujeitos não apresentam segurança sobre as respectivas autorias na construção do 

conhecimento escolar; falam de suas dificuldades ao tempo em que buscavam aprender 

coisas novas. Todos os 31 sujeitos falaram de um (a) professor (a) que lhe marcou, 

sendo esse (a) admirado (a). Entretanto, houve unanimidade quanto ao fato de 

caracterizarem as relações professor – aluno como estritamente profissionais, o que 

parece não ter ensejado uma relação de autoria. Ao falarem de si como alunos, não se 

colocam como autores de aprendizagens/conhecimentos; apenas indicam qualidades 

como: esforço, cumprimento dos deveres e regularidade no curso. Referências às 

influências e à amálgama de contribuições no seu desempenho acadêmico não foram 

mencionadas. 

Em relação à sua vida pessoal, o Quadro Linha da Vida ensejou que viessem à 

tona momentos divisores de água como: acontecimentos positivos ou negativos na vida 

familiar, o nascimento de filhos, a construção de relacionamentos amorosos e as 

conquistas na vida escolar como a conclusão do ensino médio, a aprovação no 

vestibular, formatura, além da conquista de um emprego.  

Na análise fílmica, prevaleceu a ênfase no grupo de amigas que juntas 

confeccionam uma colcha de retalhos, que lhes conduziu a relatos emocionantes de 

histórias do passado. Também foi destaque o momento crucial da protagonista com sua 

indecisão temática quanto a sua dissertação de mestrado e à opção pelo casamento, o 

que foi facultado na convivência de gerações. Sua recusa em ser igual à mãe apareceu 

na análise dos sujeitos como sintomática, em termos de uma possível crise de 
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identidade. Sentimentos como desejo, paixão, traição e perdão foram elencados. 

Finalmente, o vendaval foi discutido como momento de mudança, de quebra de 

paradigmas, doloroso e ao mesmo tempo alviçareiro. 

Através da observação da construção da colcha de retalhos em sala de aula, 

verificou-se que as emoções falaram muito alto; os relatos individuais e os retalhos 

costurados provocaram muita emoção; choros, lembranças, solidariedade e isolamento 

de alguns. Muito forte para os alunos era a lembrança da infância, dos avós, dos seus 

sucessos ou insucessos amorosos e, sobretudo, dos filhos. A criança de cada um veio à 

tona... Cabe observar que, em determinado momento da confecção da colcha, fez-se 

necessária a presença de uma costureira profissional; a vinda de uma pedagoga 

especialista na confecção de colchas contribuiu para a educação estética do grupo, ao 

mesmo tempo em que introduziu um novo viés: sua história de vida imiscuiu-se também 

na tecer da colcha. Cada sujeito da pesquisa licenciou a pesquisadora para uso das 

narrativas e imagens para fins acadêmicos.  

Os licenciandos parecem ainda não articular no seu discurso a colcha de retalhos 

de sua formação humana, no que o Curso de Licenciatura poderá contribuir para a 

clareza das diversas determinações e busca contínua da identidade pessoal como suporte 

da futura identidade profissional. 
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