
 1 

 

TRAJETÓRIAS E MEMÓRIAS DE UMA EDUCADORA:  

Narrativas de formação 

 

Carla Verônica Albuquerque Almeida1 – Universidade do Estado da Bahia – UNEB – 
cva0507@gmail.com 
 

 
EIXO TEMÁTICO: Formação de Professores: memórias e narrativas 

 
 

RESUMO 

O texto apresenta a trajetória de vida e de formação de uma professora que se tornou, ao 
longo dos últimos anos, uma possível referência na pesquisa em educação na Bahia, tendo 
como suporte teórico os Abordagem (Auto)biográfica e Formação. O foco da análise se dá 
através dos relatos da sua formação leitora como menina do interior de classe social baixa, 
apresentando os percalços enfrentados ao longo de sua trajetória como educadora e 
pesquisadora. O trabalho tem como parâmetro o relato oral através de uma entrevista 
narrativa, cuja base pré-estabelecida é o processo de formação profissional, cuja forma é a de 
um relato (auto)biográfico. Os resultados obtidos revelam, os caminhos percorridos pela 
professora e os espaços por ela ocupados em seu processo de formação a autoformação como 
dispositivo que forja o profissional, como parte constitutiva da própria história da educação 
baiana. 
 
Palavras-chave: Formação de professor. História de vida. Autobiografia. 
 

The text presents the life histories and training of a teacher who has become, over recent 
years, a possible reference in educational research in Bahia, supported by the theoretical 
approach (Auto) biographical and Training. The focus has come through the accounts of his 
training as a country girl reader from lower social classes, with the obstacles faced throughout 
his career as an educator and researcher. The work has as parameter the oral report by a news 
story, whose base is the pre-established process of training, which is the form of a report 
(auto) biography. The results reveal the paths taken by the teacher and the premises occupied 
by it in its process of self-education as a training device that forge professional, as a 
constituent part of the history of education in Bahia.  
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Para inicio de conversa...  
 

Se alguém colhe um grande ramalhete de narrativas orais, tem 
pouca coisa nas mãos. Uma história de vida não é feita para 
ser arquivada ou guardada numa gaveta como coisa, mas 
existe para transformar a cidade onde ela floresceu. A pedra de 
toque é a leitura crítica, a interpretação fiel, a busca do 
significado que transcende aquela biografia: é o nosso 
trabalho, e muito belo seria dizer, a nossa luta. (ECLÉA BOSI, 
2003, p.69) 

As palavras de Bosi (2003), na epígrafe deste texto, nos convidam a refletir sobre o 

significado das histórias de vida, que desvelam, descortinam lembranças e fazem emergir a 

memória com a sua magia através de fatos, imagens, pessoas. E foi a partir dessas ideias e dos 

estudos (auto)biográficos, que realizamos uma entrevista com a professora Ana Lúcia Gomes 

da Silva, dando continuidade a um projeto desenvolvido pela disciplina Abordagem 

(Auto)biográfica e Formação de Professores do programa de pós-graduação em Educação e 

Contemporaneidade, da Universidade Estadual da Bahia. 

A proposta era ouvir grandes personalidades da educação baiana cuja ação profissional 

marcou as últimas décadas do nosso Estado, “com ênfase em seus percursos e trajetória de 

vida-formação, a fim de entender dimensões profissionais e suas vinculações com a educação 

na Bahia”. (SOUZA, 2009, p.55) 

 Se houve alguma dúvida sobre a escolha, afinal a professora Ana Lúcia não era o nome 

mais conhecido das personalidades listadas durante a apresentação da proposta, foi 

completamente dissipada na medida em que elencávamos as características da grande 

educadora que nossa escolhida se tornou, em pouco tempo de uma história de vida rica e, 

principalmente, inigualável. Sabíamos de antemão, por exemplo, da determinação que a 

transformou numa das mais respeitadas educadoras da Universidade Estadual da Bahia e 

numa grande pesquisadora em educação do nosso Estado. 

 A disponibilidade e presteza da professora Ana Lúcia em marcar a entrevista, 

reafirmaram o acerto da nossa escolha. Os estudos, leituras e discussões realizadas ao longo 

do semestre no desenvolvimento teórico da disciplina também justificaram seu nome, pois 

permitiram um aprofundamento sobre metodologias bem conhecidas e utilizadas pela 

professora em sua história acadêmica. As primeiras preocupações em não apresentarmos um 

nome “midioso”, foram definitivamente enterradas e, no dia 25 de setembro de 2009, 

iniciamos a entrevista com a certeza inabalável de que nenhum outro nome atenderia melhor o 

objetivo do projeto e da disciplina que se propõe a refletir sobre os saberes, os dispositivos de 

formação e as entrevistas narrativas na constituição da identidade docente. 
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 Nenhuma surpresa, portanto, em vê-la tornar seu relato numa admirável história de uma 

“leitora” – como ela se autodenomina - com uma capacidade impressionante de interligar 

ocorrências de sua trajetória de vida com definições que a tornaram professora, educadora e 

leitora. Sua primeira frase: “Eu vou relatar aqui para vocês como me tornei a leitora que sou 

hoje”, colocada de uma forma simples, claramente sem intenção de auto-elogio, ganhou força 

e significação ao longo da narração, enriquecendo-a e tornando-a mais legítima. Ao término 

de quase três horas, a sensação de pesar e o gosto de “quero mais”, marcaram o final da 

entrevista, mas ficou a gratificação de estar portando o relato de uma linda e marcante história 

de vida. 

 É possível que não consigamos transmitir nesse texto a vibração que a entrevistada 

emprestava à sua narração. O entusiasmo ficará visível, mas ainda será pequeno diante da 

força de seu relato e principalmente de sua história. Por isto, em vários momentos, tomamos 

emprestados pequenos trechos desta narrativa, pois eles carregam um pouco desta força, 

impregnados pela vibração de sua autora.  

 Se aos leitores possa parecer que esta introdução não passe de necessárias bajulações de 

pupilas deslumbradas na tentativa de convencê-los a continuar a leitura, fica o convite para 

conhecer a história da menina pobre que teve como “leitora guia” D. Antonia, uma moradora 

analfabeta do povoado de Itapeipu, que ouvindo as estórias das revistas Sabrinas e Júlias, que 

a nossa leitora lhe contava, sabiamente refletia sobre a vida cotidiana de mulheres como ela, 

porque era uma “leitora de mundo e do mundo” aquela que “da sua janela olhava a cidade e 

sabia dizer coisas e refletir sobre a cidade, naquele vilarejo, coisas interessantes e 

pertinentes” (p.2). 

 Quando identificamos aspectos da nossa história em outras histórias, ainda que sejam 

fantasiosas, somos conduzidos para um cenário no qual reencontramos a nós mesmos, já que 

essas narrativas construídas sobre nossas lembranças têm um novo “eu” resultante da re-

laboração daquele fato vivido.  

 

Traçando o caminho teórico-metodológico 
 

 Neste estudo procuramos explorar ideias, perceber motivos, sentimentos e sensações, 

vivenciadas, entendendo a articulação entre as funções exercidas pela professora entrevistada 

e a sua vida. Por outras palavras, compreendermos a vida profissional a partir da sua história 

de vida, o que nos permitiu averiguar os significados atribuídos pela narradora aos 
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acontecimentos, e recolhermos relatos sobre a sua formação e prática docente. Por se tratar de 

um estudo sobre história de vida e formação docente, elegemos como objetivo geral analisar a 

relação entre as histórias de vida com propósito de compreender as implicações para a 

formação docente.  

 

Só uma história de vida permite captar o modo como cada pessoa, 
permanecendo ela própria, se transforma. Só uma história de vida põe em 
evidência o modo como cada pessoa mobiliza os seus conhecimentos, os 
seus valores, as suas energias, para ir dando forma à sua identidade, num 
diálogo com seus contextos. Numa história de vida podem identificar-se as 
continuidades e as rupturas, as coincidências no tempo e no espaço, as 
“transferências” de preocupações e de interesses, os quadros de referências 
presentes nos vários aspectos do quotidiano (MOITA, 1995, p.116-117) 

 

 O contexto educacional vem revelando nos últimos anos um crescimento vertiginoso 

no cenário das discussões e das pesquisas realizadas acerca da formação de professores, dos 

saberes e das práticas pedagógicas requeridas por esta formação. Uma das questões que 

envolve este tipo de discussão e que serve de embasamento para esta reflexão é a história de 

vida do professor, ou sua trajetória de formação. Desta forma, pensa-se a formação como uma 

caminhada longa, contínua e surpreendente.  

 A formação docente remete-nos a um processo de dimensões pessoais e profissionais, 

estimulado pelas experiências e aprendizagens adquiridas no decorrer do percurso de vida. 

Nesse sentido, Josso (2004, p.49) entende que é pelo “[...] desenvolvimento de um saber sobre 

as suas qualidades e competências que o educando pode tornar-se sujeito da sua formação”. 

Para a autora, a ideia de formação docente contínua deve objetivar um aprender a aprender, 

onde o espaço para a reflexão sobre experiências formadoras é marca essencial nas histórias 

de vida.  

 A ampliação da complexidade em torno deste processo de formação, transcende espaços 

formais, favorecendo não só a compreensão de certos fenômenos educativos, mas também 

uma (auto)reflexão podendo vir a contribuir no aprimoramento e coerência entre teoria e 

prática, na construção da postura profissional  docente, no desenvolvimento de metodologias 

e estratégias pedagógicas. 

 A formação docente nos remete a pensar na abertura de espaços para que as experiências 

e práticas pedagógicas dos professores possam ser acolhidas, ouvidas, socializadas, ampliadas 

e ressignificadas nos espaços de formação. A constituição destes espaços vai se delineando à 

medida que nos aprofundamos nas diversas aprendizagens que vão sendo construídas, que nos 
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permitem fazer escolhas e definir caminhos mais adequados às formas de aprender dos 

professores ao longo da vida.  

 Neste contexto as histórias de vida se constituem como um enredo único e complexo 

que vão desvelando as relações familiares, pessoais, o meio social e cultural onde o sujeito se 

insere, revelando uma “teia narrativa” onde a carreira profissional e pessoal se desenrolam. As 

relações e as atitudes que o sujeito tem, consigo próprio e com o mundo, vão sendo 

desocultadas. Neste processo de formação/docência, Nóvoa (1995, p. 10) afirma que "esta 

profissão precisa de se dizer e de se contar: é uma maneira de a compreender em toda a sua 

complexidade humana e científica". 

 A narração permite ao docente revisitar espaços e encaminhamentos de seu próprio 

processo de formação que podem lhe assegurar novos olhares a sua ação profissional. 

Ao narrar-se, a pessoa parte dos sentidos, significados e representações que 
são estabelecidos à experiência. A arte de narrar, como uma descrição de si, 
instaura-se num processo metanarrativo porque expressa o que ficou na 
memória. [...] um olhar para si marca, no contexto da pesquisa, a implicação 
e o distanciamento dos sujeitos narrarem suas histórias a partir de 
lembranças particularizadas das histórias de vida. (SOUZA, 2006, p.104). 

 

 Percebemos que é na essência da subjetividade dos fatos, acontecimentos, narrativas e 

representações, que as histórias de vida vão se constituindo na medida em que buscam 

conhecer as informações contidas na trajetória pessoal de cada indivíduo, dando-lhe liberdade 

para narrar livremente sobre suas experiências pessoais. Através das histórias de vida a 

memória pessoal emerge, trazendo lembranças de um passado que se perpetua no presente, 

permitindo perceber a evolução das representações e dos significados atribuídos a diversos 

acontecimentos da vida cotidiana dos sujeitos, onde os discursos e fatos correspondem à vida 

vivida por eles, constituindo-se como depoimentos vivos. 

 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela 
está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 
todos os usos e manipulações, suscetível de longas latências e de repentinas 
revitalizações. [...] A memória é um fenômeno sempre atual porque é afetiva 
e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a confortam; ela se 
alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, 
particulares ou simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censura 
ou projeções (NORA, 1993, p.9). 
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 Ao recorrermos à memória, buscamos articular comportamentos e conhecimentos, 

compartilhamos com diferentes interlocutores possibilidades de reinventar o vivido, o que nos 

possibilitará a reflexão da nossa história de vida, da nossa própria prática e formação docente. 

 Nossa trajetória de vida é marcada por  constantes acontecimentos, os quais vão 

influenciando e moldando nosso modo de agir e de pensar. É certo que, em determinadas 

situações, é o contexto que nos leva a agir de modos diferentes. Isto é, certas ações não 

condizem, muitas vezes, especificamente com nosso modo de pensar, mas as diferentes 

situações nos obrigam a, conseqüentemente, diferentes reações. Claro que fomos educados, 

ou formados, para agir com sensatez, com cortesia e seguindo princípios de boa convivência. 

Na busca das lembranças e das experiências vividas em um determinado contexto e 

tempo, encontramos as vivências de leitura e formação docente subjacentes na história de vida 

da nossa entrevistada, pois ao narrar sua história, extrai  das experiências vividas, fatos, 

momentos e recordações contidas no “acervo” de sua trajetória de vida, o que nem sempre 

inclui apenas a sua própria experiência, mas também as de outras pessoas que fizeram parte 

dessas histórias. 

 A narrativa das histórias de vida “remete o sujeito para uma dimensão de auto-escuta de 

suas experiências e das aprendizagens construídas ao longo da vida a partir do conhecimento 

de si” (SOUZA, 2005, p. 53). Observamos que através de vivências e da realização de leituras 

nesta área, “a abordagem biográfica reforça a idéia de ser sempre a própria pessoa que se 

forma e forma-se na medida em que elabora uma compreensão sobre o seu percurso de vida, 

ou seja, a implicação do sujeito em seu próprio processo de formação torna-se inevitável” 

(NÓVOA, 1988). A esse respeito, o mesmo autor comenta 

 

As histórias de vida e o método autobiográfico integram-se no movimento 
atual que procura repensar as questões da formação, acentuando a idéia que 
“ninguém forma ninguém” e que a formação é inevitavelmente um trabalho 
de reflexão sobre os percursos de vida. (NÓVOA, 1988, p.116).  

 

 As histórias de vida possibilitam o estudo sobre a vida das pessoas através de sua 

trajetória histórica, compreendendo a dinâmica das relações estabelecidas ao longo de sua 

existência, quando contadas oralmente, mostram a necessidade de conhecer e reconhecer que 

o discurso recheado de símbolos e significantes organiza a trajetória do sujeito. Assim, 

trabalhar com histórias de vida a fim de entender e contribuir para a formação de professores 

é valorizar toda uma construção ampla e complexa, permitindo a “si próprio” ser objeto de 
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observação e reflexão, revisitando a memória e saberes que são interpretados e retraduzidos 

na ação pelo professor a partir do seu perfil, da sua história. Na abordagem “histórias de vida” 

é possível compreender de um modo global e dinâmico as interações que foram acontecendo 

entre as diversas dimensões de uma vida.  

 

Trajetória de vida, de leitura e formação... 

 

Ao tomar a decisão de conhecer a história professora Ana Lúcia, buscamos saber a 

trajetória de vida e de formação docente, na certeza de que a história de cada sujeito tem sua 

influência no conjunto de histórias da humanidade, sendo por ele influenciado; é através dela 

que se compreende o comportamento de uma sociedade, pois o indivíduo, como parte ativa 

dessa sociedade, carrega para ela toda sua experiência individual.  

 Embora pareça óbvio, a professora entrevistada, fez questão de nos lembrar que também 

foi estudante, criança, adolescente, experimentou situações diversas no convívio com a 

família, com os amigos, construiu sonhos e, por certo, tentou vivenciá-los, trazendo consigo 

uma larga experiência de vida, especialmente no que tange a leitura.  

[...] eu sempre fui, lá no interior, chegada a ler e assim, como é que eu me 
transformei em uma leitora que eu posso dizer que até hoje sou, e que a 
gente vai se percebendo como a leitura vai transformando as nossas vidas, 
vai se percebendo leitora a cada dia. Meus avós... minha avó era 
analfabeta e eu tinha sem perceber, porque isso eu não tinha consciência, 
só tomei consciência disso quando eu estava na especialização, que eu 
tinha um contato muito forte com os idosos, então assim, minha avó, alguns 
idosos de Jacobina ou de Itapeipu na época que eram as vovós das minhas 
amigas, eram as pessoas que eu muito conversava (p.2). 
 

Ao narrar sua história de vida, a entrevistada deu um “mergulho” no tempo para, 

vasculhar a memória, revisitar momentos e fatos, componentes indispensáveis na tessitura de 

sua trajetória, e com isso colocar suas experiências como marcas para outras histórias, aquelas 

construídas pelos seus alunos, considerando que “o narrador tira o que narra da própria 

experiência e a transforma em experiência dos que a escutam” (BOSI, 1998, p.43). 

 E foi ainda criança que nossa entrevistada teve seu destino profissional traçado pela 

própria mãe, que insistia que suas filhas deveriam ser professoras, afinal para D. Maria Lídia, 

uma mulher que não teve como dar continuidade ao seu próprio processo de formação,  
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[...] filha de pobre não pode ser outra coisa que não seja professora, por 
duas razões: primeiro porque é um curso que é possível fazer sem um custo 
muito alto, embora vai ser difícil formá-las; em segundo lugar porque 
vocês poderão fazer concurso e ensinar e ainda que não faça concurso 
imediato, no interior sempre terá necessidade de professores; vocês sempre 
irão achar emprego, ou seja, vão ter empregabilidade e aí poderão, com 
este dinheiro continuar a formação de vocês, continuar estudando, porque 
eu sei que o que eu posso dar a vocês, é o conhecimento e a educação. (p. 
1) 

 

 A sábia determinação da matriarca ficará impregnada nas filhas que se tornarão grandes 

profissionais da educação, ambas, professoras da Universidade Estadual da Bahia, e definirá, 

tal qual se apresenta no processo de suas formações, os caminhos e as trajetórias de suas vidas 

profissionais.  

 A escuta sensível que nos coube, na prática da pesquisa com história de vida, permitiu-

nos acompanhar um relato empolgado e empolgante dos percursos traçados pela determinação 

de mulheres que não aprenderam a desistir diante das inúmeras dificuldades que a vida e suas 

escolhas apresentaram. A narrativa biográfica testemunhou a trajetória de uma menina que 

aprendeu a ser leitora e fez desse saber a porta principal do caminho para ser educadora, 

definindo seus percursos de vida-formação e sua atuação profissional. 

 

[...] como meus pais eram muito pobres a gente não tinha livros, então lia 
os jornais quando vinha embrulhado nas coisas que compravam em 
Jacobina, sobretudo maçãs, que era uma alegria quando chegava maças, 
eu desembrulhava lia aquele jornal velho. (risos) (p. 2) 

 

  Foi lendo para si e para os outros que tornou realidade seus sonhos de vida: se formou 

professora aos 17 anos, conseguiu seu primeiro emprego, construiu, com um grupo de amigos 

também professores, uma escola, a Nossa Escola Ideal e deu continuidade ao seu processo de 

hetero, inter e auto-formação.  Foi lendo as redações de seus alunos que entendeu a 

importância da escrita e da leitura em seu processo de formação docente, embora só tenha se 

dado conta disso envolvida neste processo. 

 

Daí quando eu chego na especialização e que eu me debruço para pensar 
essa questão da produção escrita, da leitura e faço meu primeiro trabalho 
monográfico exatamente nessa perspectiva e o trabalho foi intitulado: “As 
histórias de leitura dos alunos da Nossa Escola Ideal” [...] (p. 9) 
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A paixão pela educação, pela leitura e pela docência constituíram-se como marcas 

presentes no processo de formação da nossa entrevistada, seja individualmente ou 

coletivamente com as interfaces estabelecidas ao longo da sua trajetória, o que a incentivou a 

dar continuidade também no curso de mestrado  

 

[...] que me dei conta de que eu queria dar uma resposta e de alguma 
maneira queria dar visibilidade as vozes daqueles idosos que me 
auxiliaram e me transformaram na leitora que sou hoje. E aí eu digo que D. 
Aquilina, D. Antônia, todos eles precisavam estar registrados de alguma 
forma [...] (p. 11) 

 Consciente da importância que a leitura teve na trajetória de sua vida e, particularmente, 

no seu processo de formação, pode, enfim, reconhecer que os caminhos trilhados em sua 

condição de ser mulher e de ser educadora, estão, indiscutivelmente, atrelados a sua condição 

de ser leitora: “Mas isso tudo é pra situar vocês de como a minha trajetória de vida foi se 

cruzando com a da leitura”. (p.7) 

 Se a “escolha” pelo magistério foi, de certa forma, uma (im)posição natural de uma mãe 

preocupada com o futuro das filhas, a verdade é que o amor e a dedicação à docência são 

características que acompanham nossa entrevistada desde a infância, quando nas brincadeiras 

com as amigas, tratava sempre de dar um jeito para ser “a professora”. Buscava, entretanto, a 

participação de todas na construção do plano, nas definições de metas e atividades, o que 

acabou por determinar outra marca profissional da educadora Ana Lúcia: a percepção de que 

a educação é uma ação coletiva e que ela acontece num processo co-participativo entre as 

partes envolvidas, educador e educando, “porque a gente só acreditava no trabalho de 

redação nessa perspectiva, dialógica, de chamar, de apontar, de dizer: será que a gente pode 

reconstruir de outra forma esse parágrafo?” (p. 7). 

 E foi neste contexto de formação, de brincadeiras de infância que se constituiu, também, 

a professora criativa e preocupada em extrapolar os limites impostos pela inexistência, no 

nosso Estado e no país como todo, de políticas públicas capazes de fazer da educação nosso 

principal instrumento para superação de problemas econômicos e sociais. Assim, a menina 

que se fazia professora das amigas, passava as tardes pensando no que iria preparar para as 

aulas e não se conformava com “aqueles exerciciozinhos de cadernos, iguaizinhos”. 

Construía seu próprio material, burlando as dificuldades materiais com criatividade e 

originalidade: “aí eu botava o carbono, botava a letra e botava brasa no ferro e passava o 

ferro na letra para ver se assim com a quentura do ferro saía (risos). E aí depois, já no 

mestrado, eu pensei: estaria eu criando meus etnométodos
2?” (p. 4) 
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 O questionamento se justifica pela experiência infantil, uma vez que: 

 

Não existia quadro, eu pegava uma tábua, o quintal era enorme; não tinha 
giz, eu pedia sempre a professora uns pedaços de giz para  dar aula, mas 
só que acabava o giz e eu ficava pensando tem que existir outro jeito, 
alguma coisa que escreva. Aí eu pegava pedaços de pratos, aqueles pratos 
de louça que escrevia. Eu ficava sempre tentando encontrar outros 
elementos para que minha aula não fosse aquela mesmice, fosse 
diferenciada. (p.4) 

 

 Ciente da importância e significado de suas reflexões no contexto de seu processo de 

formação, a professora Ana Lúcia vivenciou, ao longo da sua trajetória, experiências pessoais, 

institucionais e acadêmicas que lhe permitiram saltos qualitativos no exercício profissional. 

Assim se formou pela Universidade Estadual da Bahia, campus de Jacobina, tornando-se 

funcionária concursada desta instituição. Assim, também, nutriu o sonho de ser professora 

universitária e revisitando suas experiências fez a especialização e o mestrado, tornando-se 

professora de Estágio Supervisionado da UNEB. 

 

E aí eu acho que fui vendo que, de fato, eu chegar a ser professora tinha 
uma história de luta, não é simplesmente eu saí daqui de funcionária e já 
estar lá como professora. Quer dizer, é uma demarcação histórica, 
inclusive de estudo, de formação continuada, porque ninguém vai conseguir 
passar num concurso, chegar a ser professora de 3º grau se não for assim. 
(p.14) 

 

 E foi, ainda, incorporando suas vivências profissionais e institucionais que enfrentou a 

partir de 2005 o doutorado na Universidade Federal da Bahia, estágio atual de seu processo de 

formação, mas que, não temos dúvida, deverá ser superado, em se tratando de uma 

profissional que se mantém viva, vibrante e empolgada pela docência, pelos estudos e pela 

sua própria capacidade de superar-se.  

 Fica para nós a certeza do papel importante que teve para a nossa entrevistada, em seu 

processo de hetero, inter e auto-formação, o trabalho singular de sua memória em definir seu 

papel de mulher, professora e pesquisadora.  Na entrevista (auto)biográfica que nos 

presenteou compartilhamos, como sujeitos em processo de formação, de suas experiências 

formadoras, dos questionamentos e  deslocamentos que sua história de vida nos remeteu. 

Também experienciamos de suas certezas e da consciência que adquiriu no processo de se ver 

e rever sua trajetória ao longo de sua trajetória de formação. 
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E diante desse entrelace todo que fui construindo e sempre implicada, na 
verdade eu sempre fui uma professora implicada, mas só fui tomando 
consciência disso quando fui amadurecendo meu próprio percurso, minha 
própria trajetória de formação e vendo que minha história de vida tava 
sempre entrelaçada com minhas histórias de leitura, com minha história 
profissional, porque que eu fui pesquisar tudo isso, porque que eu dei 
retorno. Aí eu entendi a palavra professora como nunca, porque tinha a ver 
com minha vida. (p. 16) 

 

Constatamos que há uma correlação entre a história de leitura da professora, com a sua 

prática ao trabalhar com atividades que busquem a formação do aluno-leitor.  

Compreendemos que a narrativa das histórias de vida e a trajetória de formação dos 

professores configuram-se como um processo de conhecimento. Um conhecimento das 

relações que cada pessoa estabelece consigo mesma, com o seu processo formativo e com as 

aprendizagens que construiu ao longo da vida.  

 

Amarrando os fios da história 

 

Este é o momento de olhar e refletir sobre o percurso construído e alicerçado por uma 

história de vida em que as interfaces entre as experiências pessoais e profissionais que 

emergem a partir da memória narrativa são determinantes na constituição da formação 

docente e da prática educativa.  

Buscar compreender as trajetórias profissionais e pessoais de professores, 

através das histórias de vida e de profissão, traduz-se em um caminho cheio de possibilidades. 

As autobiografias constituem fragmentos narrativos que nos apresentam a vida 

pessoal/profissional a partir de diversos pontos de vista dos diferentes sujeitos envolvidos no 

processo.  

As lembranças evidenciadas por nossa professora foram essenciais para a constituição 

da memória de vida pessoal e consequentemente da sua formação profissional, pois mais do 

que os percursos oficiais de formação, são as vivências na trajetória social e individual de 

cada professor que imprimem seu perfil e sua identidade docente. 

Percebemos que a trajetória profissional da docente foi sendo construída pelas marcas 

daqueles que por ela passaram, pelas oportunidades oferecidas para superar os desafios da 

formação, de como se constituiu professora, sempre implicada e consciente, o que possibilitou 

um amadurecimento do seu próprio percurso, da sua própria trajetória de formação sempre 

entrelaçada com sua história de leitura, com sua história profissional.  



 12 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

Bosi, Ecléa. Memória e Sociedade: lembranças de velhos. São Paulo, Companhia das Letras, 

1998. 
 

_________. O tempo vivo da memória: ensaios de psicologia social. São Paulo: Ateliê 

Editorial, 2003. 
 

COULON, Alain. Etnometodologia e Educação. Petrópolis: Vozes, 1995.  
 

JOSSO, Marie Christine. Experiências de vida e formação. São Paulo: Cortez, 2004. 
 

MOITA, Maria da Conceição. Percursos  de formação e transformação. In NÓVOA. Antonio 

(Org.). Vidas de professores. Porto: Porto Editora, 2005. 
 

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História, São 

Paulo, PUC-SP, n. 10, dez. 199 
 

3, p. 7 e 9.  

NÓVOA, António. Os professores e as histórias de suas vidas. In NÓVOA, A. (Org.). Vidas 

de professores. Porto/Portugal: Porto Editora, 1995. Pp. 11-30. 
 

NÓVOA, António e FINGER, Mathias (Orgs). O método (auto)biográfico e a formação. 

Cadernos de Formação Nº 1, Ministério da Saúde, Departamento dos Recursos Humanos da 

Saúde, Lisboa, 1988. 
 

SOUZA, Elizeu Clementino de. Estágio e narrativa de formação: escrita (auto) biográfica e 

autoformação. Educação e linguagem, memórias na educação. São Paulo, ano 8, n. 11, p. 

51-73, jan-jun., 2005. 
 

___________. Ofício de escrever a vida: memória, (auto)biografia e história da educação. In: 

PINHEIRO, Antonio /Carlos Ferreira e ANANIAS, Mauricéia (Orgs.) Educação, direitos 

humanos e inclusão social: histórias, memórias e políticas educacionais. João Pessoa: 

Editora UFPB, 2009. P. 55/70. 
 

___________. O conhecimento de si: estágio e narrativas de formação de professores. D&A 

/ UNEB, 2006. 

 



 13 

                                                                                                                                                         
1
 Carla Verônica Albuquerque Almeida é Pedagoga, Doutoranda em Educação e Contemporaneidade pela 

UNEB, Mestre em Família na Sociedade Contemporânea pela UCSAL, professora do Curso de Licenciatura em 
Pedagogia da Faculdade Dom Pedro II e da Faculdade de Tecnologia e Ciências. 

2 [...] procedimentos que os indivíduos utilizam para levar a termo as diferentes operações que realizam em sua 
vida cotidiana. Trata-se da análise das maneiras habituais de proceder mobilizados pelos atores sociais comuns, a 
fim de realizar as suas ações habituais (COULON, 1995, P. 15). 
 
 


