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RESUMO: Com este trabalho buscamos compreender como o conhecimento de si revelado pelas
trajetórias de vida, formação e atuação profissional possibilita a produção de distintos modos de
viver e de fazer a docência, tomando as práticas educativas em contextos de atuação profissional de
uma educadora que atua na Educação Básica que construiu a docência a partir de sua história de vida
e atuação enquanto professora orientadora de iniciação científica. O texto busca evidenciar como o
conhecimento de si se institui como elemento motivacional para o exercício da docência. O trabalho
se desenvolveu numa ancoragem teórica, que toma as concepções de Nóvoa (2007) sobre a formação
e trabalho docente como elementos constituidores da reflexão que fazemos sobre o fazer docente no
cotidiano escolar. Buscou-se em Pineau (2014), Josso (2008, 2010), ideias fundantes para a
discussão sobre o conhecimento de si, histórias de vida, formação e atuação profissional como
elementos basilares para a constituição da docência na Educação Básica. Utilizou-se como
abordagem (auto)biográfica como aporte metodológico, tomando como dispositivo relatos
biográficos publicizados em canal de YouTube, produzido a partir de uma palestra sobre “O poder de
desafiar o não” realizada pela professora colaboradora da pesquisa. O trabalho evidencia que a
história de vida pelo conhecimento de si constitui mola mestra e propulsora de ações educativas de
iniciação científica que a educadora desenvolve na sua atuação profissional.

ABSTRACT: With this work we seek to understand how the knowledge of self revealed by the life
trajectories, formation and professional performance makes possible the production of different ways
of living and doing the teaching, taking the educational practices in contexts of professional action of
an educator who works in the Basic Education that built the teaching from her life history and acting
as a teacher of scientific initiation. The text seeks to show how the knowledge of self is instituted as
a motivational element for the exercise of teaching. The work developed in a theoretical anchorage,
which takes the conceptions of Nóvoa (2007) on the formation and teaching work as elements
constituent of the reflection that we make on the teaching of the school everyday. It was sought in
Pineau (2014), Josso (2008, 2010), founding ideas for the discussion about the knowledge of oneself,
life histories, formation and professional performance as basic elements for the constitution of the
teaching in Basic Education. It was used as a (auto) biographical approach as a methodological
contribution, taking as a device biographical reports published on a YouTube channel, produced
from a lecture on "The power of challenging the no" carried out by the teacher collaborating in the
research. The work shows that the history of life by the knowledge of self constitutes the main spring
and propeller of educational actions of scientific initiation that the educator develops in his
professional performance.
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Introdução

A escola tem sido convidada a reinventar-se na contemporaneidade, como se ela própria tivesse
perdido o sentido existencial quando se considera o seu papel educativo para a produção de saberes e
de autonomia reflexiva. A instituição escolar sofre responsabilização por não gerar conhecimento e
por seguir padrões que estão em descompasso com as necessidades atuais da população, sobretudo
das comunidades em que a escola está inserida. A ideia de transformação social, de papel de
intervenção na comunidade tem atravessado os projetos pedagógicos que os professores realizam e
atribuem aos estudantes a tarefa de execução dos mesmos. Pouco se evidencia o protagonismo do
estudante, sobretudo em se considerando suas necessidades reais de aprendizagens evidenciadas em
suas histórias de vida e formação.

Neste interim, a professora Joana Felix[1] traz para a cena da discussão de práticas educativas, que
oportunizam elogio à escola, à docência, às estratégias e às aprendizagens desenvolvidas um saber
que se produz na inventividade do professor ao considerar sua própria história de vida, formação e
atuação profissional como elementos de superação e de combate a preconceitos. Sobretudo,
elementos de criação motivacional para o desenvolvimento da pesquisa científica a partir de
realidades sociais marcadas por histórias de vida singulares de estudantes da Educação Básica.

Desenvolver a profissão docente implica em produzir docência que se estruture de modo bastante
peculiar em que contextos de histórias de vida sejam elementos balizadores para as ações educativas
que professores e estudantes desenvolvem, construindo modos de atribuir sentido à escola do mesmo
modo que se atribui sentido a vida e as escolhas feitas nela. Assim, tanto professores e estudantes
precisam considerar suas histórias de vida e de formação para ressignificar as ações que fazem no
espaço escolar. Do contrário, o que se tem são professores e estudantes desconectados de suas
realidades, de seus contextos históricos e que, em razão disso, pouco atribuem sentido às ações que
fazem na escola, atribuindo a este espaço educativo muito mais crítica do que elogios.

Como forma de discutir possibilidades de desenvolvimento exitoso da docência a partir das histórias
de vida e formação, discutiremos neste artigo a constituição da docência da professora Joana Félix,
evidenciando como o percurso histórico trilhado pela educadora, e visibilizado no conhecimento de
si que ela própria revela, possibilitou a produção de práticas educativas que considera os aspectos de
superação e de motivação como ferramentas para a produção de ações pedagógicas ancoradas nas
aprendizagens experienciais que estudantes desenvolvem. Nesse movimento, os exemplos narrados
pela colaboradora do estudo, mostram como a escola constitui-se enquanto referência às
aprendizagens dos estudantes, revelando o seu papel social e a necessidade de considerar as histórias
de vida e de necessidade local enquanto fundantes do processo educativo.

Da problemática anunciada, o texto se desenvolve a partir das seguintes questões motivadoras: Como
o conhecimento de si oportuniza o desenvolvimento de saberes e práticas docente? De que forma as
aprendizagens experienciais determinam modos de fazer a docência na Educação Básica? De que
maneira o percurso formativo da professora possibilita a transformação e inovação da prática
educativa? Assim sendo, o objetivo central deste texto é o de compreender como o conhecimento de
si revelado pelas trajetórias de vida, formação e atuação profissional possibilita a produção de
distintos modos de viver e de fazer a docência. Nos interessará, ainda, saber de que forma as
tessituras da história de vida da professora Joana Felix atravessam a sua prática docente; analisar a
constituição da identidade docente pela motivação de superação de preconceitos.

Percurso metodológico

Ancoramos o presente estudo na abordagem (auto)biográfica por esta possibilitar ao sujeito o
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conhecimento de si que se fundamenta em um modelo epistemológico concebido a partir da
produção de narrativas que, entre outros papeis, têm a função de reconstruir o momento já vivido, em
um outro tempo e dimensão estrutural, que já não é mais a vivida, e sim a narrada. Segundo Josso
(2004), a abordagem do método (auto)biográfico assinala um processo de mudança de perspectiva do
pesquisador, por meio do apuramento de metodologias de investigação-ação-formação, articuladas à
construção de uma história de vida e/ou formação. Além disso, demarca a contribuição de um
conhecimento que abrange a formação, a auto formação e elucida as características de um público
específico.

O ponto de partida de uma pesquisa (auto)biográfica é sempre a vida do sujeito, que passa a ser
narrada e vivenciada em uma outra dimensão temporal, que não aquela em que originalmente os
fatos ocorreram. Um conjunto de autores, tais como Nóvoa e Finger (1988), Ferrarotti (1988), Catani
(2005, 2003), Souza (2011) Silva (2017), dentre outros, têm contribuído para pensarmos, no campo
da educação, a articulação entre as histórias de vida, a consciência e as intencionalidades dos
processos vivenciados no qual a narrativa exacerba os sentidos do vivido e das experiências. Neste
aspecto, a abordagem (auto)biográfica estrutura-se em torno de em um novo paradigma
interpretativo, no qual as narrativas se legitimam como fontes imprescindíveis, ainda que não as
únicas, de compreensão dos fenômenos humanos.

Assim sendo, utilizamos como dispositivo, um trecho da história de vida, formação e de atuação
profissional, da professora Joana Félix, disponível no YouTube[2]. Trata-se de uma palestra
proferida em São Paulo, organizada por TEDx São Paulo Salon. Na palestra, cujo título é “O poder
de desafiar o não” a professora fala sobre o desafio de enfrentar os preconceitos e de promover
superação por força de vontade e determinação. Usa todos os percalços de sua história de vida para
mostrar como é possível vencer na vida não entrando na ideia de autopromover-se pela vitimização.
Após acesso ao vídeo, procedemos a transcrição do áudio, textualizando, sem alterações, a fala da
professora.

Feita toda a transcrição, passamos a realizar a leitura do material e a proceder a categorização
fazendo emergir os sentidos que a própria professora produzia ao narrar sua história de vida em
defesa de construção argumentativa de que a vitimização não é o caminho que se deve utilizar para
justificar o preconceito sofrido. Diante da tessitura textual, buscamos identificar a categorização a
partir dos sentidos basilares em três grandes eixos centrais de análise: a história de vida, processos de
formação e práticas educativas desenvolvidas na docência.

Analisando os sentidos que a docente atribui a sua trajetória de vida, a elucidação dos processos
formativos com os quais se envolveu e promoveu em sua atividade profissional, bem como às
práticas educativas sobre o trabalho com a iniciação científica na Educação Básica, chegamos à
identificação da temática central de análise que atravessa toda a argumentação produzida, que é o
conhecimento de si como elemento de produção identitária.

A partir daí, passamos a analisar como o conhecimento de si torna-se fundante para a compreensão
das ações educativas que o sujeito desenvolve, quando toma consciência da relevância de sua
trajetória pessoal como determinante para as ações que desenvolve na docência. Assim, é a reflexão
sobre si, de modo (auto)biográfico, que permite à professora Joana Félix revisitar sua história de
vida, encontrando nela o sentido para a produção de experiências, que segundo Larrosa (2002) é
aquilo que acontece com um determinado sujeito, que o toca, que o transforma, que acontece com ele
e não com o outro.

Conhecimento de si como movimento de reflexividade formativa na docência

As trajetórias de vida-escolarização-profissão têm se colocado como perspectivas outras para a
formação docente na contemporaneidade, por possibilitarem o ressurgimento de condições
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específicas e inerentes a cada sujeito que busca sua formação por este caminho. Neste caso, o
conhecimento de si se coloca aqui como um movimento formativo que foi sendo delineado a partir
das bases e princípios da pesquisa (auto)biográfica, cujo princípio epistemológico converge para
demarcar o conhecimento de si está como espaço de reflexividade formativa para pensar a trajetória
de vida e formação da professora Joana Felix.

As reflexividades do fazer docente inserem-se como um modo formativo por meio do qual as
narrativas (auto)biográficas favorecem uma maneira de se propor um entendimento sobre os
percursos de formação e de atuação profissional centrados no sujeito que narra sua vida e seus
percurso de formação e de práticas na docência da Educação Básica. A partir dessa lógica, é possível
evidenciar a produções de sentido que estão atreladas às suas ações, de modo que tais narrativas se
coloquem como condição de reflexividade formativa, estando associada a um movimento formativo
na docência ancorado na teoria tripolar de Pineau (2014) que concebe o conhecimento de si como um
espaço de formação que evidencia a prática desenvolvida na docência como um fazer que se
reconfigura a partir da dinâmica que se efetiva através das relações que se dão no cotidiano da
escola.

Compreendendo que uma formação fundamentada numa concepção que toma o conhecimento de si
como movimento de reflexividade formativa na docência e, consequentemente, espaço de formação
por instituir como elemento basilar do processo de formação, autoformação e ecoformação as
narrativas (auto)biográficas são concebidas enquanto um procedimento formativo construído entre e
com os pares, sejam colegas de profissão ou alunos, num movimento retroalimentar de
ação-reflexão-formação.

Neste caso, o conhecimento de si é tomado aqui com uma dimensão que compreende o
conhecimento do outro e de nós, em que o conhecimento de si é elementar para a correlação com
essa outras dimensões que se encontram presentes no mesmo ato de autoconhecimento. Logo, é
importante evidenciar que esse movimento retroalimentar de ação-reflexão-formação é um princípio
basilar para que o conhecimento de si, com todas as suas condicionantes, se constitua como
movimento de reflexividade formativa na docência.

A professora Joana Felix vai narrando sobre seus sonhos ao detalhar como era a situação de vida de
sua família e como pode enfrentar o preconceito em relação à condições racial e outras dificuldades
que vivenciou em sua trajetória de vida-escolarização na Educação Básica.

Na cidade de Franca no curtume que meu pai trabalhava, o patrão dele deu a
casa. A casinha que ficava lá dentro do terreno da área do curtume para ele
morar com a família. Foi lá nessa casa que eu nasci. E nessa casinha, vendo
um químico trabalhar eu me apaixonei pela química já desde criancinha,
porque eu vi ele trabalhar com jaleco branco aí eu sempre dizia: eu quero
fazer química, trabalhar no curtume e usar jaleco branco! Que pra mim era o
uniforme mais bonito que eu via na minha vida. (...) Eu comecei a primeira
série do Ensino Fundamental quatro anos de idade. Fui estudando pessoal!
Então até chegar o Ensino Médio, passamos ali muitas humilhações, além das
outras humilhações que nós filhos na escola meu pai falou: Eu não vou
mudar você escola. Você vai estudar, vai continuar nessa escola, você vai
estudar vai mostrar que você é a que vai ser alguém na vida, estuda para tirar
melhor nota da sala e sempre assim terminam o Ensino Médio. Entrei na
USP, na UNICAMP e na UNESP com 14 anos de idade. (Joana Félix, trecho
de narrativa, 2018)

Ao pensar seu projeto de futuro, Joana desvela os significados de sua motivação e dos desejos em se
tornar uma profissional da área de química. Faz isso a partir da centralidade demarcada em sua
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condição social, ao destacar como era envolvida no cotidiano do curtume em que seu pai trabalhava e
vivia com sua família. Isso nos possibilita pensar no conhecimento de si como elemento considerável
para que possamos compreender como o processo formativo vai sendo desvelado a partir do vir-a-ser
que vai sendo um reflexo das ações e pensamentos que motivam e se colocam como base na
construção desse projeto de futuro que se almeja. Seja na vida pessoal ou profissional, a formação
acontece dinamicamente a partir dos saberes experienciais e sistêmicos que se tem oportunidade de
construir no decorrer da vida.

É nesse movimento formativo que podemos notar o quanto o incentivo do pai e ações da mãe da
professora Joana foram condições para o enfrentamento de situações de preconceitos vivenciados por
ela na escola quando criança e, também, motivadores para que pudesse estudar mais e obter melhores
notas como motivação para continuar no propósito de vida que tinha sem se utilizar do vitimismo
para justificar possíveis fracassos na escola ou desistência dela.

Com esse movimento, de trazer à tona o vir-a-ser projetado por Joana na infância e suas condições de
enfrentamento de situações adversas, a narrativa de si se apresenta aqui como enredamento para o
conhecimento de si como movimento de reflexividade formativa na docência que são delineados a
partir das narrativas (auto)biográficas em que Joana teve a oportunidade de conduzir suas reflexões
acerca da própria experiência de vida e formação, tomando como ponto de referência suas narrativas,
dando sentido aos processos intersubjetivos construídos na interação com o cotidiano do curtume e o
espaço da escola.

Logo, tomar o conhecimento de si como espaço de formação nos mobiliza a seguir outras direções.
Isso significa dizer que o ponto inicial seja a concentração na rememoração das situações
vivenciadas em nossas experiências de vida-escolarização-profissão, não como algo para se lamentar
e/ou glorificar, mas como condição de uma reflexão e do redimensionamento de nossas práticas
enquanto professores. Tal disposição impulsiona nossos fazeres, a partir da ressignificação de nossas
realidades, com vistas a garantir acesso e a inclusão de nossos estudantes que compõem os grupos
considerados minoria política, propiciando situações equânimes entre os sujeitos que frequentam
nossas escolas.

As possibilidades para o desenvolvimento de um trabalho docente que promovam a qualidade da
Educação Básica na escola pública dependem muito do ângulo que buscamos enxergar as
possiblidades e potências que existem nos espaços de nossas escolas. Assim, a professora Joana
mobilizou-se a partir da realidade que estava inserida e passou a colocar em prática tudo que tinha à
sua disposição, ou seja, motivação, proposta de um fazer baseado na inovação e valorização da
inclusão.

É possível desenvolver pesquisa de ponta dentro de uma escola pública
dentro de uma escola de Educação Básica de Ensino Técnico. Basta nós
professores, pesquisadores levantar a bunda da cadeira e fazer a diferença,
porque nós trabalhamos num laboratório de bancada de cimento, nada de
reclamar tá! O querer está dentro de nós e cada um tem um querer diferente.
A educação é a arma mais poderosa para vencermos os obstáculos da vida.
Mostrei como o preconceito ele pode ser utilizado como uma ferramenta para
vencer na vida para formação de cérebros pensantes e não optar mesmo por
ficar se lamentando. O Brasil tem futuro basta acreditar nos jovens. (Joana
Félix, trecho de narrativa, 2018)

Como podemos notar na narrativa da professora Joana, um proposta que vai sendo desvelada para
além das condições estruturais e estruturantes de nossas escolas públicas de Educação Básica,
demanda a força de vontade de querer fazer algo diferente, de estar disposta a isso e ter consciência
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de que a transformação é possível sim. Com isso, vamos compreendendo que a professora comunga
de um entendimento de que a motivação docente é o elemento principal para continuarmos fazendo
bem e com qualidade na Educação Básica e que a luta por melhores condições vai sendo
intensificada ao modo em que buscamos garantir a superação de discursos e ações que invalidem
nosso fazer docente como tentativa de enfraquecer a força que os movimentos formativos entre os
pares tem no seio da escola.

Podemos perceber, ainda, que a maior tentativa da professora Joana ao longo de sua trajetória de
vida-escolarização-profissão foi tomar o preconceito existentes nos espaços que frequentou como
ferramenta impulsionadora de seus sonhos para a concretização do projeto de futuro que havia
construído no decorrer de sua vida. Evidenciamos então, que o conhecimento de si é uma categoria
importante no movimento de reflexividade formativa na docência por carregar consigo uma
dimensionalidade formativa que possibilita compreender as necessidades de inclusão e visibilidade
de potências existentes em nossas escolas de Educação Básica.

O conhecimento de si que tomamos aqui, está evidenciado nas narrativas que possibilitam ao sujeito
da/na formação rememorar momentos vividos no decurso de sua vida, que constituíram e constituem
suas experiências, sendo estas desveladas enquanto “experiências formadoras, as quais são
perspectivadas a partir daquilo que cada um viveu e vive, das simbolizações e subjetivações
construídas ao longo da vida” (SOUZA, 2006, p. 95).

Entendemos que conhecer-se a si mesmo é mobilizar os elementos que possam contribuir ao
processo de interioridade que o sujeito precisa desenvolver, evocando um passado que é anunciado,
no presente, como perspectiva de futuro, expondo e denunciando os fatos e momentos eleitos como
importantes e necessários quando são invocados.

Coloca-se aqui a experiência de si como um fator intimamente relacionado ao processo educacional
como prática social que evidencia as mobilizações que os sujeitos fazem de suas experiências e das
experiências dos outros, aprendendo e apreendendo a partir da necessidade que temos de construir e
transmitir experiências (PINEAU, 2014). Então, tais experiências deslocam-se, no sentido de
valorização da vida e dos lugares em que estas são produzidas, bem como emanam dos sentidos,
representações e significados constituídos nestas produções.

Uma das potencialidades do conhecimento de si eclode no processo de retomada das memórias de
nossa trajetória de vida-escolarização-profissão, como uma maneira de redimensionar nossas práticas
docentes em outra direção que não perpetue os modelos de uma sociedade calcada na padronização.
Tais práticas inovadoras podem se ancorar em princípios que possibilitem o desenvolvimento das
capacidades criadoras dos alunos, elevando a potência de sua condição de ser e estar no mundo.

Assim, com enfoque nesse redimensionamento de nossas práticas docentes, o conhecimento de si se
coloca como uma perspectiva de outros espaços de formação por sinalizar a construção de uma
educação que valorize os sujeitos em suas condições de existência, compreendendo que o seu
ser-fazer engloba uma multidimensionalidade responsável pelo que Josso (2008) defende como
projeção de si. Nessa lógica, evidencia-se a dinâmica de uma reorientação do sujeito, que se
(re)posiciona diante de suas perspectivas de futuro, estas que são, por sua vez, reavaliadas, revistas e
repensadas, como parte de sua exterioridade enquanto ser-sujeito. A autora reitera que:

A história de vida narrada é, assim, uma mediação do conhecimento de si na
sua existencialidade que oferece, para a reflexão do seu autor, oportunidades
de tomada de consciência dos vários registros de expressão e de
representação de si, assim como sobre as dinâmicas que orientam a sua
formação. (JOSSO, 2008, p. 19)
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O conhecimento de si nos oferece condições de desenvolvimento de uma formação docente baseada
em perspectivas que valorizam e consideram, como elemento importante da construção de um fazer
docente condizente com o protagonismo dos que ensinam e dos que aprendem, a experiência
daqueles que se encontram envolvidos no cotidiano das escolas de Educação Básica. Trata-se de um
espaço de formação na escola pública que é prospectado a partir do conhecimento de si e do outro,
colocando-se, então, como uma condição que emerge da vontade do docente em se predispor a
conhecer a si mesmo como pressuposto para o conhecimento do outro, focado em um processo de
unicidade e alteridade, pelo qual se coloca, a priori, a relação do docente consigo mesmo e, a
posteriori, a relação com o outro.

Nesse caso, Josso (2010) reitera que esse é um momento em que o docente toma consciência de uma
consciência que deve ter sobre si mesmo, ressurgindo do coletivo, cultural e biológico, e buscando
sua individuação a partir da unicidade. Isso se dá a partir de um processo que envolve revisitar
pontos significantes de nossas vidas e, mais especificamente, da nossa experiência como docente.

As práticas educativas que Joana desenvolve na docência revelam-se em dois campos principais:
primeiro pela relação com a sua própria história de vida e formação, na qual a professora busca
reflexão e conhecimento de si para poder constituir-se enquanto uma docente com identidade em
constante produção; segundo pela relação com o outro e preocupação com a história de vida do
próprio estudante, que emerge como centro do interesse pedagógico de Joana. Aliado a isso, o
contexto educativo local, recheado por caracterizações e peculiaridades das instituições e localidades
em que Joana trabalha, é tomado como elemento fundante para a produção de projetos de pesquisa
com cunho didático para a produção de saberes. Em sua narrativa, ela nos conta como tudo isso
aconteceu, mostrando sua preocupação com os estudantes e com a situação de aprendizagem em que
estavam inseridos. Assim nos diz a professora:

Aí comecei a desenvolver projetos únicos com os alunos. E o importante aí
eu comecei, também, pessoal, a chamar para trabalhar, não aquele aluno que
tem a melhor nota, melhor presença, não. Comecei a trabalhar com aqueles
piores, aqueles que tem problemas com drogas e prostituição. Aí foi reunir
pedir pra chamar esses alunos, aí marquei reunião e comecei a trabalhar com
esses alunos que ninguém quer. Nós temos que tentar mudar a vida dessas
pessoas porque senão o final temos o que é uma cadeia, a menina grávida ali
bem cedo. Aí eu comecei a aliar o problema da escola que é evasão,
ensino-aprendizagem com os problemas da cidade de Franca que são os
resíduos gerados no setor coureiro-calçadista. Porque, não sei se vocês têm
conhecimento, Franca é conhecida como a capital do calçado esse ano de
2018 programação de Franca produzir 27 bilhões de pares de calçados. Então
uma coisa muito grande. Só que em compensação pessoal, a quantidade de
resíduos gerada é muito grande ali, né. Aí Comecei a desenvolver a pesquisa
aliada aos problemas, repetindo isso, que são os resíduos gerados ali na
cidade calçadista aqui na cidade. Esta ideia, naquela cadeia produtiva, se
você tem aí um sapato de couro uma bolsa de couro, tapete de couro bonito e
o estofamento do carro. Então nessa cadeia produtiva aquele couro que chega
do frigorífico no curto ele é beneficiado, vai trabalhar ali, depois, no final vai
transformar isso que eu falei, calçado de couro. Então nessa transformação
Franca gera por volta de 218 mil quilos de resíduos, 218 toneladas de
resíduos por dia e Franca tem em torno de 370 mil habitantes que consomem
uma quantidade diária de água equivalente ao dobro da população. Então, ou
seja, vamos aliar se começar resolver projeto com esses alunos resolver esses
problemas está resolvido, desenvolvemos ou seja vários projetos de pesquisa
da e centos de algum deles aqui um deles nós conseguimos extrair o colágeno
é aquele produto maravilhoso utilizado né em antirrugas utilizado nas
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indústrias alimentícias cosméticas e farmacêuticas, porque esse colágeno
tradicionalmente no mercado ele custa em torno de 130 reais o quilo nós
conseguimos extrair esse colágeno de um resíduo de couro que um
empresário tem que pagar para depositar num aterro a um valor de 80
centavos o quilo. (Joana Feliz, trecho de narrativa, 2018)

Ao analisarmos a narrativa, há elementos que são evidentes na constituição da docência que Joana
desenvolve. Trazer para a Educação Básica a ideia de iniciação científica, significa oportunizar a
criação de estratégias de aprendizagem de pesquisa científica que a professora logrou em seu
percurso formativo. Ela foi uma pessoa que sofreu preconceito, teve origem em família pobre,
humilde e com uma história de vida marcada por sofrimentos, mas que não extinguiram a motivação
e superação. Nesta mesma lógica, Joana imprime em sua prática educativa uma estratégia que se
principia pelo conhecimento de si e pela necessidade de atendimento ao outro. Assim, a docência se
efetiva por uma via de atuação a partir das experiências vivenciadas. A história de vida foi
determinante neste percurso, como modo de construir sentidos para a pesquisa científica na
Educação Básica, aliada aos problemas dos estudantes e da cidade.

O público alvo dos estudantes por quem a professora se interessava, apresenta um perfil
problemático, pois são jovens que estão em vulnerabilidade social. São jovens de quatorze anos, mas
que já estão envolvidos com drogas, com iminência de gravidez precoce e com desmotivação
escolar. Ao buscar atingir esse público, vemos que o conhecimento de si entra em cena e faz com que
a professora possa validar possibilidades de construção de aprendizagens no campo da experiência,
como algo que acontece, que toca e que move o sujeito. Assim, Larrosa (2015):

[...] a experiência é o que me acontece e o que, ao me acontecer, me forma ou
me transforma, me constitui, me faz como sou, marca a minha maneira de
ser, configura minha pessoa e minha personalidade. Por isso o sujeito da
formação não é o sujeito da educação ou da aprendizagem e sim o sujeito da
experiência: a experiência é a que forma, a que nos faz como somos e o que
converte em outra coisa. (LARROSA, 2015, p. 48)

A experiência de ter vivido uma situação difícil em sua trajetória de vida e também por ter
vivenciado oportunidade de estudar em grandes instituições e de ter trilhado processos de formação
da iniciação científica, fez com que Joana Felix desenvolvesse preocupação e interesse em buscar
envolver estudantes em situação de vulnerabilidade no campo científico, oportunizando aos jovens a
condição de participarem de processos de formação em que a ciência passa a ter sentido na vida de
cada um. Com esse modo próprio de desenvolver a docência, a professora acreditou nos jovens e os
fez perceber como a química pode sair do campo teórico para tornar-se um conhecimento prático e
extremamente significativo na transformação social da realidade em que vivem.

A preocupação com os contextos locais de Franca, com o couro, e com a situação dos jovens, são
elementos que se transversalizam a prática educativa de Joana, caracterizando-a como um espaço
dialógico e de produção de saberes para a Educação Básica. Segundo Nóvoa (2007) a profissão
professor se constitui como espaço em que as fragilidades sociais impactam e descredibilizam a
profissão. Na contemporaneidade a identidade do profissional docente está sendo redefinida, no
entanto há um enorme paradoxo. A escola transbordou e assumiu muitas funções (Nóvoa, 2007),
como consequência disso, as atribuições dadas aos professores foram ampliadas se tornando ainda
mais complexa. A sociedade conclama a escola e aos professores uma inovação pedagógica, que por
vezes é negligenciada, gerando aos professores e à própria escola o desprestígio social. Segundo o
referido autor,
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Há um paradoxo entre o excesso das missões da escola, o excesso de pedidos
que a sociedade nos faz e, ao mesmo tempo, uma cada vez maior fragilidade
do estatuto docente. Os professores têm perdido prestígio, a profissão docente
é mais frágil hoje do que era há alguns anos. Eis um enorme paradoxo.
(NÓVOA, p. 12, 2007).

No entanto, a professora Joana Felix parece negar tal paradoxo ao desenvolver um trabalho que
transcenda às próprias demandas da escola. Os saberes científicos, aliados às necessidades locais e
dos estudantes foram inseridos no contexto das práticas educativas da professora Joana, dando a ela a
condição de mobilizar-se e de garantir que a educação faz a diferença, que gera autonomia e
produção de saberes nos estudantes. As produções que ela gera, e o envolvimento dos estudantes
implicam no gosto pela escola, no gosto pela educação e no atendimento naturalizado do espaço
escolar, gerando o que Larrosa (2017) considera como elemento essencial e vital para se proceder o
Elogio da escola.

A inovação e a transformação de matéria prima em ciência foi o caminho que Joana Félix encontrou
para garantir que houvesse uma produção significativa de aprendizagem dos estudantes. Isso tudo
mobilizado pelo próprio conhecimento de si e pelos processos formativos que a professora trilhou em
sua trajetória de vida. A inovação significou o envolvimento de jovens em vulnerabilidade no mundo
da ciência, tornando-os capazes de se inserirem na escola que produz sentido para a vida e para a
própria ação de estudar. Foram transformações de práticas educativas os caminhos que a professora
encontrou para motivar e mobilizar os estudantes a seguirem um caminho que desse a cada um a
autonomia para aprender de modo significativo.

Considerações

Ao buscar compreender como o conhecimento de si revelado pelas trajetórias de vida, formação e
atuação profissional possibilita a produção de distintos modos de viver e de fazer a docência,
pudemos perceber que a reflexividade formativa do conhecimento de si vai sendo desvelada no
movimento que a professora Joana realiza para pensar modos de envolver seus alunos e alunas na
iniciação científica, produzindo sentidos outros que valorizam e propõem a inclusão daqueles e
daquelas que estão à margem da sociedade por compor os grupos considerados minoria política na
contemporaneidade.

O conhecimento de si se colocou aqui como elemento oportunizador do desenvolvimento de saberes
e práticas docente da professora Joana, por desencadear a partir de seu percurso de
vida-escolarização modos de pensar e promover condições outras desveladas do movimento de não
vitimização que convergissem como estratégias de ensinagem e possibilidades de envolvimento de
estudantes que compunham o cenário da evasão e da vulnerabilidade social.

Então o percurso formativo da professora é fundante para que a mesma promova condições que se
coloquem como ações inovadoras da prática educativa na Educação Básica e sejam espaço de
transformação. Isso decorre do processo que está embutido no movimento que a docente faz a partir
da reflexão de si que sua trajetória de vida-escolarização lhe permite por ter vivido processos que
desencadearam a construção de saberes experienciais associados aos saberes sistêmicos.

As narrativas de si se colocam aqui como potência formativa no conhecimento de si por garantir um
movimento de reflexividade formativa importante e necessária para o fazer docente na Educação
Básica em contextos de diversidade por possibilitar a valorização da subjetivação do processo de
construção identitária constituído no fazer da experiência que cada sujeito tem a oportunidade de
vivenciar. É a partir do conhecimento de si que são evidenciados os processos fundantes que
motivam e instituem condições outras de se construir caminhos e percursos que valorizem os
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contextos sociais em que estudantes da Educação Básica vivenciam, superando a vitimização e
mobilizando sentidos para a participação efetiva numa formação de qualidade que seja projetos de
futuros na vida desses estudantes.

Assim, o estudo nos permitiu perceber como o conhecimento de si fez com que Joana Félix tivesse
implicações com as práticas educativas de inserir jovens da Educação Básica no mundo da iniciação
científica, desenvolvendo estratégias de pesquisa a partir das realidades de vulnerabilidade dos
estudantes e, ao mesmo tempo, aliando as práticas aos contextos emergentes da cidade de Franca.
Neste sentido, as aprendizagens experienciais foram determinantes para dar pistas à Joana Félix do
como fazer e o porquê fazer uma proposta de educação a partir da sua própria realidade. Os modos
de fazer uma docência implicada surgem naturalmente das aprendizagens experienciais que
estudantes e a professora vão construindo ao produzirem descobertas e a promoverem inovações no
campo científico. Foi, portanto, pelo conhecimento de si que a inovação emergiu como possibilidade
de transformação da realidade social e de desenvolvimento do conhecimento de si, necessários à
docência e aos percursos formativos vivenciados pela professora e pelos estudantes.
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