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R É S U M É  
Le travail porte sur l’utilisation de narratives d’Histoires de vie dans le processus de formation et 
auto formation de l’ enseignant. La formation, considérée en tant qu’un phénomène qui dépasse 
les limites du domaine scolaire, englobe des expériences qui servent de bases pour la construction 
de connaissances tout au long de la vie. L’objectif est celui de transporter pour la réalité des 
professeurs l’exercice de réflexion de l’enseignant, par la redécouverte d’expériences à travers les 
histoires du soi qui, potentialisées, peuvent transformer leurs pratiques d’enseignement. “La 
connaissance de soi”, telle qu’elle a été proposée par NÒVOA, JOSSO et SOUZA, est la notion 
centrale autour de laquelle se développe le travail. Elle part des expériences des éducateurs, tout 
en renforçant la conviction de l’indissociation entre sujet et objet de la connaissance.  
Mots-clés: Histoires de Vie – Éducation – Formation – Compléxité. 
  
RESUMO 
O trabalho trata da utilização de narrativas de histórias de vida no processo de formação e 
autoformação do educador. A formação, considerada como um fenômeno que extrapola o âmbito 
escolar inclui experiências que servem de matrizes para a construção de conhecimentos ao longo 
da vida. Tem como objetivo transpor para a realidade dos professores, o exercício reflexivo da 
docência, mediante a redescoberta de experiências, através de histórias de si que, potencializadas, 
podem transformar suas práticas docentes. “O conhecimento de si”, tal como proposto por 
NÓVOA, JOSSO e SOUZA, é a noção central em torno da qual de desenvolve o trabalho. Parte 
das experiências de sujeitos educadores, reforçando a convicção da indissociação entre sujeito e 
objeto do conhecimento. 
Palavras-chave: Histórias de vida – Educação – Formação – Complexidade. 
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O trabalho se constitui num recorte do texto de dissertação de mestrado, “A Fogueira do 

Conhecimento: religação de saberes e formação”, desenvolvida junto ao grupo de estudos da 

Complexidade (GRECOM) e defendida no Programa de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no ano de 2005. Trata da utilização de narrativas 

de histórias de vida como elemento de reflexão no processo de formação e autoformação do 

educador.  

O texto original trata de experiências evidenciadas nas narrativas de formação de seis 

professores da rede pública de ensino do Rio Grande do Norte, além da narrativa da própria 

autora, reveladoras da construção de conhecimento pautada na coerência do fazer pedagógico 

com seus modos de compreender e sentir o mundo. Faz, ainda, uma análise das obras Meus 

Demônios de Edgar Morin, O Tempo e EU de Luís da Câmara Cascudo e O Banquete dos 

Deuses de Daniel Munduruku. Estas dez narrativas constituíram a base de nossa investigação na 

pesquisa de mestrado, por se tratar de narrativas de vida que se constituíram em matrizes dos 

processos de formação desses sujeitos, resguardando suas singularidades e diferenças.  

Para esse trabalho, tomamos como elemento de análise a narrativa da própria autora, um 

resgate das experiências consideradas mais significativas na sua infância e em sua trajetória de 

formação como educadora de crianças.  

 O trabalho tem como objetivo o exercício reflexivo da docência, mediante o resgate de 

memórias e a redescoberta de experiências, através da escrita de si.  “O conhecimento de si”, tal 

como proposto por NÓVOA, JOSSO e SOUZA é a noção central em torno da qual de desenvolve 

o trabalho, além das contribuições de idéias da complexidade, defendidas por Morin, reforçando 

a convicção da indissociação entre sujeito e objeto do conhecimento. 

O exercício de escrever sobre si mesmo não é uma ação moderna, data da Antiguidade as 

incursões a esse desafio, porém só a partir de 1800 é que surge na Alemanha e na Inglaterra o 

termo “autobiografia”. Os relatos de vida e as autobiografías são, certamente, “discursos/textos 

que não são uniformes e unilineares mas, como outros, justapõem elementos discursivos variados 

e díspares.” (DEVILLARD , 2004, p. 163). (tradução nossa). No entanto, engendrar fatos 

desconexos da vida num enredo seqüenciado parece revelar a necessidade de comunicar-se, de 

conhecer a si e ao outro e de autoproduzir-se a si mesmo, o que constitui a autopoiési.  

Inscrever a história de vida como um artefato científico é uma tarefa complexa e para o 

qual muitos autores vêm estabelecendo debates constantes e instaurando experiências que 
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produzam, através da articulação teoria/prática, um arcabouço teórico capaz de sustentar a 

autobiografia não apenas como um método, mas como uma  prática epistemológica capaz de 

identificar as lacunas deixadas pela visão objetivista da realidade. 

As Ciências humanas para alcançar o status de ciência, durante o século XIX, buscaram 

inspiração nos métodos utilizados pelas ciências naturais, porém na virada do século já se travava 

um intenso debate acerca deste posicionamento: a separação sujeito/objeto, 

irracionalidade/racionalidade, natureza/cultura, inconsciente/consciente, indivíduo/sociedade, 

imaginário/real, vem, desde então, suscitando debates que surgem nos mais diversos campos. 

Desde o séc. XIX até recentemente, a sociologia desenvolveu-se pautada nessa visão 

fragmentadora. As questões do sujeito e da subjetividade foram soterradas pela elevação da 

objetividade como um arcabouço da análise social. Assim, o “sujeito” tem rondado as Ciências 

humanas que hoje buscam resposta para duas importantes interrogações: por que o retorno do 

sujeito, no campo científico na contemporaneidade? De que sujeito se trata hoje? 

A questão a ser enfrentada é a da subjetividade do sujeito, o que resulta nas abundantes 

reflexões que se tem feito acerca da identidade, do reconhecimento, da cidadania. A volta para o 

Eu de cada um.  

O trabalho com narrativas de formação demonstra que, a partir da reflexão do sujeito 

sobre sua própria experiência, é possível projetar novas configurações do conhecimento com base 

na religação entre vida, idéias e práticas pedagógicas. Portanto, consideramos a formação como 

um fenômeno que extrapola o âmbito escolar, incluindo as experiências que servem de matrizes 

para a construção de conhecimentos ao longo da vida. 

Contextualização 

Estão no centro do debate contemporâneo sobre educação, questões sobre a Reforma do 

sistema Educacional, a Reforma da Educação, a Reforma do Pensamento e, portanto, a reforma 

do ensino, na perspectiva de contribuir para a autoformação do sujeito. Uma educação que 

promova a necessária Reforma do Pensamento deverá ter como pressupostos o fim da 

fragmentação do conhecimento e a necessidade de articular e religar saberes, exigindo uma nova 

postura do sujeito diante do conhecimento. Isso implica recusar a cisão entre a cultura cientifica e 

a cultura humanística, entre saber e fazer, viver e conhecer...  

Nesse sentido, é urgente a necessidade de educar os educadores, de investir na formação 

de intelectuais abertos, capazes de refletir sobre a cultura em sentido mais amplo; profissionais 
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encorajados a religar suas disciplinas e investir em reformas curriculares que possam rejuntar 

natureza e cultura, homem e cosmo, construindo uma aprendizagem que reponha a dignidade da 

condição humana, hoje esgarçada e comprometida. 

Educar, nessa perspectiva pressupõe uma tarefa que inclui formação, autoformação e 

reintrodução do sujeito no conhecimento. Nesse processo, porém, não interessa qualquer 

conhecimento. Para efeito deste estudo, interessa ‘o conhecimento pertinente’, aquele que é 

tecido junto, que não privilegia a parte em detrimento do todo, tendo uma natureza interativa e 

inter-retroativa entre o objeto do conhecimento e seu contexto. O conhecimento pertinente, 

segundo Morin é aquele que se realiza tendo por cenário, o contexto maior do qual é parte. Toda 

organização do conhecimento tem, pois, as marcas (imprintings) e as possibilidades do sujeito. 

Assim, tomar consciência da simbiose entre viver e conhecer, compreender que a natureza 

racional e a paixão habitam as formas de construção das interpretações sobre o mundo e, por fim, 

propugnar pela reintrodução do sujeito no conhecimento, constituem, juntos, os princípios 

epistemológicos que tecem este texto. 

Vivemos um momento histórico no qual é urgente e indispensável religar saberes, fazer 

dialogar a cultura científica com a cultura humanística e, sobretudo, religar o sujeito consigo 

mesmo. Essa religação, tão insistentemente proposta por Morin, possibilita ao sujeito em 

formação, um leque de possibilidades para que este possa compreender melhor a si mesmo e ao 

mundo que o cerca. 

 Acreditamos que a escola deve ter como papel principal, possibilitar uma cultura que 

contribua para o indivíduo compreender melhor sua condição, permitindo-lhe ultrapassar o estado 

prosaico para viver mais integralmente, mais poeticamente. O papel da escola deve ser o de 

favorecer, como quer Morin, “um modo de pensar aberto e livre” (2001a, p.11).  

 Para Marie-Chrstine Josso, falar de autoformação não significa dizer que o sujeito 

aprende por si só. Não é um processo em que se prescinde do formador. Significa um ‘caminhar 

com’ o sujeito em formação e ajudá-lo a reconhecer sua humanidade singular. Em seu processo 

de formação, o professor ”desenvolve um novo olhar que ultrapassa a concepção escolar de 

formação, pois pode tomar consciência da enorme quantidade de experiências que cada um vive, 

de onde tira lições e aprende coisas” (JOSSO, 2004, p.9). 
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Segundo Souza, a escrita da narrativa remete o sujeito para uma dimensão de ”auto-escuta 

de si mesmo, como se estivesse contando para si próprio suas experiências e aprendizagens que 

construiu ao longo da vida, através do conhecimento de si” (SOUZA, 2004, p.72). 

 O que está em jogo no conhecimento de si não é apenas compreender como se deu o 

nosso processo de formação, ao longo da nossa vida, através de um conjunto de experiências, 

mas tomar consciência dessa forma de nos reconhecermos a nós próprios   como sujeitos mais ou 

menos ativos, permitindo, daí em diante, encarar o seu “itinerário de vida, os seus investimentos 

e os seus objetivos na base de uma auto-orientação (...) que articula de uma forma mais 

consciente, as nossas lembranças, as nossas experiências formadoras, os nossos sentimentos de 

pertença” (JOSSO, 2002, p.65). 

O trabalho com narrativas de formação consiste em compreender o sentido da utilização 

desta abordagem como instrumento formativo, constituindo um novo olhar sobre a identidade e 

subjetividade do profissional de educação, para ultrapassar a concepção escolar de formação. 

Tomar consciência do valor das experiências vivenciadas pelo sujeito-professor é o primeiro 

passo desse processo. As narrativas, de acordo com Souza, “mobilizam o sujeito através de um 

olhar retrospectivo e prospectivo sobre si, possibilidades de compreensão de processos e 

fenômenos sócio-educativos” (SOUZA, 2004, p.130), em especial aqueles que estão diretamente 

voltados para sala de aula e para prática docente.  

É a partir dessa perspectiva que tomamos as narrativas de formação como operadores 

cognitivos capazes de reintroduzir o sujeito no conhecimento, ampliando e retroalimentando seus 

saberes a partir da reflexão sobre as experiências que foram fundamentais para seu processo de 

formação.   

Essa concepção afirma a natureza subjetiva do ato de construir conhecimento que emerge 

da nossa forma de pensar e de viver, resultando daí, muitas maneiras de traçar o itinerário de uma 

idéia e de se aproximar dela. É somente a partir das experiências vividas que o sujeito pode tratar 

as informações que lhes chegam, uma vez que estamos, ainda e sempre, no domínio das 

interpretações, como quer Humberto Eco. 

A psicanalista yungiana, Clarissa Estés, diz que entre seus povos, as perguntas 

costumavam sempre serem respondidas com histórias. Que uma primeira história sempre evocava 

outra, na qual elas iam se encaixando como se fosse bonecas Matrióchkas. O ato de narrar de que 

nos fala Estés parece não se limitar a responder perguntas, mas sim, fazer uma proposta de 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 6 

continuidade de uma história que está a se desenrolar, de forma que a experiência narrada se 

transforma na experiência daquele que a ouve. Inspirada em Estés, organizamos o trabalho 

propondo uma forma de “presentear” o leitor com a narrativa a seguir, como oportunidade de 

reflexão e desenvolvimento dos mecanismos de projeção-identificação-transferência através das 

experiências narradas. Estés diz ainda, que quando pessoas compartilham experiências, selam 

laços que durarão para sempre. Que estes laços, para além de qualquer outro sentimento que 

possa despertar no leitor, permitam o entrelaçamento de nossas experiências e reflexões sobre o 

“não dito”, mas vivido e sentido por cada um que possa ter acesso a este texto e que através dele 

possa pensar sobre sua infância, as dores e os prazeres dessa fase, seu processo de alfabetização e 

seu caminhar para vida adulta e profissional. 

Começo a contar minha história. A história de como aprendi a aprender. Como acontece 

com todos os sujeitos, as experiências da infância se constituem em modelos cognitivos 

primordiais e servem como base para a construção de uma matriz que permite ao sujeito ampliar 

outros conhecimentos, ao longo da vida. 

 Vejo-me ainda criança, caminhando de mãos dadas com minha avó, embaixo das 

enormes árvores que enfeitavam o caminho da casa da fazenda até a vazante do açude. Ali, ela 

cultivava repolhos, coentro, cebolinha e pimentões. A minha avó cultivava pimentões vermelhos, 

verdes e amarelos, o que me causava muita admiração, pois até então, só conhecia os pimentões 

verdes que davam mais sabor aos alimentos na casa de meus pais. Aqueles vermelhos e amarelos 

instigavam a minha vontade de prová-los, e foi assim que passei a comer pimentões crus, recém-

colhidos, ainda molhados de orvalho. Até hoje, se fechar bem os olhos, consigo sentir aquele 

cheiro de terra molhada e de pimentões pedindo para ser colhidos e degustados ali mesmo, na 

horta.  Regados, também, é claro, pelo carinho e afeto da vovó. 

Vovô chegava do trabalho com a alegria de quem volta da melhor das festas. Lavava o 

rosto suado e as mãos calejadas numa bacia de ágata branca, com a água que minha avó, 

pacientemente, derramava sobre suas mãos. Depois deste pequeno ritual, sentávamos à mesa e 

almoçávamos em silêncio. Silêncio este quebrado apenas quando vovô decidia contar algum 

‘causo’ acontecido lá no roçado, como uma cobra enorme ou muito venenosa que teria 

atravessado seu caminho, ou lamentado sobre aquela bela melancia que teria trazido para casa, se 

o guaxinim não a tivesse descoberto primeiro; ou, ainda, como as juritis estavam cantando àquela 

manhã, sinal de que teríamos chuva ao fim da tarde. Às vezes meu avô chegava com cara de 
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pouca conversa, cenho franzido... Decerto a praga da lagarta estava devorando a plantação. 

Nestas ocasiões, ele não ficava para a cesta, tinha providências a tomar, ou a família não teria 

provimentos para o resto do ano. 

 Eu, menina que era àquela época, aos seis anos de idade, não sabia que tais experiências e 

ensinamentos se constituiriam, aos poucos, nos alicerces da minha formação primeira. Naquela 

convivência, eu, como todas as crianças do mundo, mas de modo particular, estava sendo iniciada 

nas primeiras noções de ética, de respeito à natureza; recebia lições de previsões do tempo, 

através do relato de experiências dos adultos e da observação direta dos fenômenos naturais. 

Aprendia a gostar e valorizar as pessoas pelas suas histórias, ao mesmo tempo tão singulares e 

complexas.  

Na fazenda dos meus avós produzia-se queijo de manteiga. A enorme casa circundada por 

alpendres tinha como vizinho próximo, o curral, onde ficavam as vacas e suas crias, durante o 

dia. Quando os últimos raios de sol se despediam do horizonte, deixando no céu uma faixa 

amarelo-ouro, que ofuscava meu olhar, era hora de meu avô voltar do roçado e, antes de entrar 

em casa, ir cumprir a tarefa de apartar as vacas dos bezerros. Ao raiar do dia, vovô ordenhava as 

vacas e uma parte do leite era colocada para coalhar. Aí, seguia-se o processo de decantação. 

Vovó, junto com minhas tias, enchia enormes ‘trouxas’ brancas feitas de saco alvejado e punha 

para ‘coar’ até a última gota de soro. No dia seguinte, aquela coalhada se transformaria numa 

branca mistura que levada ao fogo, aos poucos, ia ficando dourada e se transformava em queijo. 

Terminado o processo, minha avó deitava-o, ainda quente, em tabuleiros de vários tamanhos. 

Uma parte seria consumida pela família, o que restasse seria vendido na cidade para ajudar nas 

despesas domésticas. O queijo era cozido num imenso taxo de metal e quando dele era retirado, 

sobrava uma crosta que se formava no fundo. Era hora de atacar, hora de raspar o taxo. O queijo, 

ainda quente, fazia fios que iam desde a enorme vasilha até minha boca, de forma que, às vezes, 

eu ficava entrelaçada numa teia de queijo que grudava nos meus cabelos e na minha pele branca. 

Eu era uma menina feliz, cheirosa a queijo, a manteiga e a pimentões vermelhos. Mal sabia, 

naquele ritual de vida simples que aquelas experiências de criança teceriam teias que estariam 

presentes em muitos outros momentos de minha vida. Não mais teias feitas de fios de queijo, mas 

outras que foram se formando e surgindo como as estruturas e arquétipos da vida na diversidade 

das suas relações, restando-me continuá-las e transformá-las, rasgando-as, retirando-lhes os nós e, 

porventura, acrescentando-lhes outros, para tecê-los diferentemente. Esta teia, portanto, não é 
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uma estrutura fixa e imutável. Ao contrário, a sua estrutura e natureza íntimas residem na 

versatilidade e metamorfose das “articulações e formas que se vão gizando, num movimento que 

poderíamos designar como uma gênese contínua. E, assim, enquanto tecemos a teia, ela vai se 

tecendo e vai nos tecendo também” (CABRAL & ALMEIDA APUD FERREIRA, 2002, p.41). 

 Assim é o conhecimento. Ele não é algo que está dado. É na relação que com ele 

estabelecemos, nas experiências vivenciadas ao longo de nossas vidas, que vamos tecendo as 

nossas teias de significados, aos poucos modificando-as e sendo nós mesmos modificados, a 

ponto de não sabermos mais identificar aonde tudo começou, assim como não sabemos onde vai 

dar, num entrelaçamento constante, tal qual a teia que a aranha tece sem nenhum compromisso 

com o tempo.  

Como toda criança, gostava de me fantasiar e era no baú de roupas da minha tia Elita que 

encontrava solo fértil para minha imaginação. As saias de cambraia branca com largos bicos 

ingleses eram as peças preferidas para me transformar numa noiva. As flores para a mão eram 

colhidas no jardim que ficava na lateral da casa. Também era dentro desse mesmo baú que me 

escondia, quando fazia alguma coisa que os adultos consideravam errada, o que, inevitavelmente, 

sujava toda a roupa. Minha tia resolveu virar a fechadura do baú para a parede, acabando com a 

minha festa. A inspiração surgia, então, com os lençóis de cama com os quais eu fazia longos 

véus, com as camisolas da minha avó, os aventais da cozinha e até com as peles de animais que 

ornamentavam as cadeiras da sala. Tudo compunha uma peça para realização dos meus desejos e 

alimento do meu imaginário.  

Os longos períodos vividos na fazenda dos meus avós eram justificados pela minha pouca 

idade para ir à escola, uma vez que não havia na região, escolas de educação infantil. Quando 

resolviam que era chegada a minha hora de retornar à casa paterna, era na garupa do cavalo do 

meu avô que fazia o longo percurso de volta. Lembro-me de uma dessas ocasiões em que acordei 

logo cedo, montaram-me na garupa do cavalo de vovô e seguimos caminho. Vovó havia 

amarrado um lenço em minha cabeça para livrar-me dos malefícios do sol. Não tinha um quarto 

de hora da nossa saída da fazenda, com o trotar do cavalo, o lenço desceu à minha testa cobrindo 

meus olhos e obrigando-me a escolher entre soltar a cintura do meu avô para ajeitá-lo, correndo o 

risco de cair do cavalo ou viajar de cabra cega. Fiz a segunda opção e, pelo menos naquele dia, eu 

não vi a paisagem no caminho de volta. Paisagem a mim tão familiar naquelas idas e vindas à 

casa dos meus avós. Penso que, naquela situação, eu escolhi viajar de cabra cega para poder 
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sentir de outra maneira (aquela que os olhos não vêem, mas o coração e todos os outros sentidos 

percebem) as sensações que os nossos olhos não nos permitem ter ao estarem abertos.  Assim, eu 

podia me encantar ao distinguir o canto dos pássaros mais suaves, como o bem-te-vi, o tetéu, o 

rouxinol, do grito do cancão, que estremecia a estrada. Percebia a aproximação e a travessia das 

porteiras quando meu avô se inclinava para abri-las e passar. Ouvia o riacho, sentia o cheiro do 

mato e imaginava as figuras de nuvens claras que se formavam no céu. Também me divertia 

ouvindo o trote do cavalo, criando mentalmente canções que combinavam com a melodia de suas 

pisadas ao chão. Assim, entre sons, cheiros, melodias e imagens, captadas e produzidas pela 

minha imaginação, chegamos à casa dos meus pais.   

 Vovó tinha uma imensa criação de patos que nadavam conosco no açude, lado a lado. Eu, 

nas costas das minhas tias, e eles, livres, altaneiros, atravessavam longas distâncias aquáticas, 

sem o menor esforço. De volta à casa de mamãe, que não criava patos, mas galinhas, era com 

estas que treinava as minhas lições e técnicas de mergulho e nado. As coitadas ficavam num 

grande alvoroço e se ninguém as socorressem, provavelmente eu teria matado muitas galinhas 

afogadas. Ficava chateada e não entendia porque as aves da vovó nadavam com tanto prazer e as 

da minha mãe tinham tanta aversão à água. 

 É claro que todas essas lições eu aprendi mais tarde quando, na escola, a professora 

explicou que a diferença estava em ter um par de pés com dedos e um par de pés como 

nadadeiras. Galinhas, nas suas condições de galinhas, não podem nadar; enquanto que é da 

natureza dos patos que eles nadem e possam fazer travessias aquáticas que as galinhas jamais 

farão, pois galinhas são filhas da terra, e patos, igualmente filhos da terra, também possuem a 

profundeza das águas em seus corações.  

Foi, ainda, nessa época da minha infância que fiz meus primeiros contatos com uma outra 

cultura. A dos cidadãos do mundo- os ciganos. Meu pai herdara do meu avô, que herdara do meu 

bisavô, o costume de dar ‘arrancho’ aos ciganos. Estes apareciam periodicamente lá no sítio, 

montados em mulas com seus recém-nascidos metidos dentro de uma tipóia, que as mães traziam 

transpassada em seus ombros. As casas/barracas, prontas para serem montadas e desmontadas 

com a maior facilidade possível, junto com vestuários e utensílios, eram igualmente transportados 

nos lombos das mulas. 

 Mas, o que mais me impressionava era o mistério que rondava o interior das tendas 

armadas, os longos e coloridos vestidos usados pelas ciganas, as tatuagens feitas em seus corpos, 
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os colares de muitas contas e cores, e suas formas de falar. Algumas ciganas contavam-nos 

histórias fantásticas de seu mundo e de seus saberes.  

Uma das histórias que ouvi e que muito me impressionou, dizia respeito ao surgimento do 

universo. Contava a cigana que, um dia, os Deuses se revoltaram porque no mundo não existiam 

pessoas ‘normais’, apenas deuses que disputavam entre si o poder. Então, um grupo desses 

deuses resolveu atear fogo no universo, ocasião em que morreram todos. O mundo virou uma 

gigantesca bola de fogo, levando muito tempo para esfriar novamente. Aí começou a surgir os 

animais, dentre eles os homens, as plantas e tudo que conhecemos hoje, dizia ela, naquela 

ocasião. Ficávamos muito confusos porque conhecíamos a história do dilúvio de que fala a Bíblia 

e não sabíamos em qual história acreditar. Mas a forma misteriosa que a cigana usava para nos 

convencer de que a história era verdadeira, nos fascinava. Ela também contava sobre a 

perseguição que sofria seu povo por não ter uma pátria e contava muitas outras histórias 

diferentes das que, convencionalmente, se conta para as crianças. 

Esse conjunto de histórias ciganas que se confrontavam com as histórias da Bíblia cristã, 

certamente me ajudou a construir uma visão de mundo na qual valem várias versões. O que 

aprendi com os ciganos? Aprendi a respeitar a diversidade; aprendi a criar meus deuses, a 

acreditar nos mitos; aprendi sobre outras formas de explicar a origem do universo. Aprendi muito 

sobre a vida. Creio que a dificuldade que tenho hoje em aceitar uma só verdade, uma só história, 

é oriunda de experiências como essa que acabo de narrar.   

 

A literatura popular, mais precisamente o cordel e os contos populares, acompanham-me 

desde a infância. Por não ter luz elétrica e outros atrativos que têm as crianças urbanas, todos os 

dias após o jantar fazíamos roda no alpendre da casa do meu pai, e sob a luz de um lampião 

ouvíamos as mais variadas versões de contos ou a sessões de leitura de cordéis, lidos e cantados 

por ‘seu’ Antônio - senhor bondoso e amigo que trabalhava pro meu pai durante o dia e à noite 

nos alimentava a alma com seus cordéis comprados na feira livre de Acari e com os contos que, 

generosamente, perpetuava através da oralidade, tendo os mais variados enredos. Seu Antônio, 

como bom contador que era de causos e contos, alternava histórias de aventura e desventura de 

seus personagens. Hoje sei o quanto estas noites foram importantes para a minha inserção no 

mundo da leitura e da escrita. Foi roubando os versos de seu Antônio para lê-los, que me 

alfabetizei, livrando-me da palmatória da professora quando ingressei na escola. Lá me 
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ensinavam a juntar letras. Em casa eu tentava reescrever a história que ouvira na noite anterior, 

mas era inútil levá-la para a escola já que isto não fazia parte da lição. A minha professora jamais 

me contou uma história. Esta falha me parece irreparável para uma professora de crianças. Sinto 

muito pelos meus colegas que não tiveram, nos alpendres de suas casas, as mesmas 

oportunidades que eu.  

Mais tarde, em Acari, fiz o curso ginasial e o segundo grau (magistério), ingressando 

posteriormente no curso de Pedagogia da UFRN. Neste mesmo período, como resultado de 

concurso público, ingressei na rede estadual de ensino passando a dar aulas para crianças em 

processo de alfabetização. Em 1989 estava concluindo o curso de Pedagogia e ingressando na 

rede municipal de ensino na cidade do Natal, assumindo inicialmente uma sala de alfabetização 

de jovens e adultos, na qual pude conviver com uma diversidade enorme de conhecimentos, 

interesses e valores por se tratar de uma turma com faixa etária muito distinta (13 a 70 anos).  

Na minha trajetória profissional tenho trabalhado em vários programas de formação de 

professores alfabetizadores. De 1992 a 1995 fui orientadora da aprendizagem numa telessala de 

educação à distância, do programa “Um salto para o futuro” elaborado e coordenado pelas 

Fundações Roberto Marinho e Roquete Pinto. 

De 1999 a 2001 participei de um projeto do SESI em parceria com vários municípios da 

grande Natal ministrando aulas num curso de formação para professores considerados leigos na 

disciplina de Metodologia do ensino da Língua Portuguesa. 

De 2001 a 2002 participei do programa de formação de Professores Alfabetizadores 

(PROFA), promovido pelo MEC, tendo como orientadora a Profª Drª Denise Maria de Carvalho 

do Departamento de Educação da UFRN. 

Em 2003 fiz Mestrado em Educação pela UFRN, oportunidade em que tive meus 

primeiros contatos com o GRECOM e com as idéias da complexidade, uma experiência que 

modificou por completo minha forma de ser e estar no mundo. Foi ali também que fiz minhas 

primeiras descobertas sobre a utilização de histórias de vida no processo de formação. Enquanto 

construía meu texto de dissertação, escrevi e refleti sobre a história de minha vida, sobre o que 

me constitui como sujeito e como profissional. Esta foi, talvez, a experiência mais importante do 

meu processo de formação. 

Concluído o mestrado, ingressei no Núcleo de Educação da Infância-NEI/CAP/UFRN, 

onde sou professora da educação infantil. Nessa instituição, podemos dizer que vivenciamos uma 
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formação em serviço: participamos de grupos de estudos, espaços de escuta, fazemos ensino, 

pesquisa e extensão, orientamos trabalhos de conclusão de cursos de graduação, em especial 

Pedagogia, e de Especialização; participamos como formadores de projetos de formação de 

professores de muitas regiões do Brasil. Temos, ainda, oportunidade de, como propõe Estés, 

compartilharmos não só nossas histórias, mas nossos medos, sonhos, angústias, fragilidades. 

Convivemos diariamente com crianças, que também sonham, simbolizam, representam e nos dão 

as mais belas lições vida. Atualmente estou realizando estudos na pós-graduação em Educação na 

UFRN em nível de Doutorado e investigo as contribuições de experiências na infância que foram 

decisivas para tornar-se professor nesta modalidade de ensino. Os sujeitos investigados são dez 

professores recém ingressados no NEI.  

 

  Algumas Considerações.  
 

A escrita da narrativa de formação é uma atividade formadora na medida em que, ao 

rememorar nossas trajetórias de vida tomamos consciência das experiências que foram decisivas 

para nosso processo de formação como pessoa e como profissional. Essa tomada de consciência 

sobre nossas trajetórias permite nossa auto-organização como sujeitos, já que o fenômeno da 

consciência pressupõe a existência de um conhecimento. Segundo Henri Atlan, somos todos 

“dotados de uma memória que quando se manifesta, (...) constitui nossa consciência, presença do 

passado” (ATLAN, 1992, p.119). Nesse sentido, através da memória, o passado se presentifica e 

se auto-organiza, constituindo possibilidades de devires que se potencializados, poderão mudar 

nossas vidas, modificar o sujeito que há dentro de cada um de nós. Daí a importância de uma 

formação em que o sujeito tenha voz, não para responder a questões pré-programadas, mas para 

falar de si, compartilhar suas histórias e pensar sobre sua formação. 

Em meio às determinações o homem é capaz de produzir sentido, ter idéias, produzir 

significação, se interrogar sobre si mesmo, sobre o mundo. Tenta situar sua história na história, 

construir orientações de vida para se localizar na sociedade e para intervir na sua produção. 

Desenvolve, ainda, autonomia, que é a capacidade de reflexividade, capacidade de decisão, 

aquilo que faz com que o indivíduo não seja obrigado a ser aquilo que fizeram dele. Exatamente 

porque foi moldado por múltiplas determinações é que essas não levam o homem sempre para o 

mesmo sentido, o que obriga o sujeito a fazer escolhas tentando construir uma coerência. 
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Esse movimento de transformação/reconstrução de si faz o interesse pelo vivido pelos 

sujeitos em sintonia com a lógica social, cultural e econômica que move o mundo e interfere nas 

subjetividades humanas. 

A pessoa que narra, constrói, durante o processo, uma identidade ao mesmo tempo 

heurística (a partir da descoberta de si) e hermenêutica (a partir da interpretação de si); identidade 

essa que transita entre os meandros da linguagem, da psicologia e do mundo social, promovendo 

uma (re)educação, pois a relação entre ator e situação não se deve a conteúdos culturais nem a 

regras, mas é produzida por processos de interpretação, existindo um papel criativo 

desempenhado pelos autores na construção de sua vida cotidiana. 
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