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RESUMO: O presente estudo analisa as práticas educativas em contextos de atuação profissional de
uma educadora que atua na Educação Básica. Trata-se de uma professora pesquisadora, que
construiu a docência a partir de sua história de vida e atuação enquanto professora orientadora de
iniciação científica. O texto evidencia 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. O aporte
metodológico desenvolveu-se pela abordagem (auto)biográfica, utilizando-se como dispositivo
relatos biográficos publicizados em canal de YouTube, produzido a partir de uma palestra sobre “O
poder de desafiar o não” proferida pela professora colaboradora do estudo. A reflexão emerge da
consciência de si, revelada nas narrativas que mostram os modos como o combate a ideia da
vitimização faz com que a professora Joana consiga produzir condições de desenvolvimento da
docência que leve em consideração as realidades sociais e cotidianas dos estudantes, tornando-os
protagonistas do processo de iniciação científica, pensado na e pela realidade da Educação Básica.

TRAJECTORY OF LIFE, FORMATION AND PROFESSIONAL ACTIVITY: THE
KNOWLEDGE OF SELF IN TEACHING

ABSTRACT: The present study analyzes the educational practices in contexts of professional
performance of an educator who works in Basic Education. She is a research professor, who built the
teaching from her life history and acting as a teacher of scientific initiation. The text evidences how
the knowledge of oneself is instituted as 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. The methodological contribution was developed by the (auto) biographical
approach, using biographical reports published on a YouTube channel, produced from a lecture on
"The power to challenge the no" delivered by the teacher collaborating in the study. The reflection
emerges from the self-awareness revealed in the narratives that show the ways in which the fight
against the idea of â��â��victimization makes it possible for the teacher Joana to be able to
produce conditions for the development of teaching that considers the social and everyday realities of
the students, protagonists of the process of scientific initiation, thought in and by the reality of Basic
Education.
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Introdução

A trajetória de vida e formação congrega elementos basilares para a constituição da atuação
profissional que um sujeito desenvolve. São os fatos da vida, das escolhas e oportunidades que
demarcam modos de ser e de desenvolver uma atividade profissional. Nesta lógica, ser professor
implica em ser um sujeito que tem uma trajetória sobre a qual a reflexão é motor para a produção de
conhecimentos sobre o ser docente, sobretudo sobre seu papel social. Os elementos da inventividade,
cotidianidade e da formação transversalizam as vivências e constroem experiências educativas
fundamentais para a produção da reflexão de si e de sua própria prática enquanto docente.

Com isso, as narrativas de si que cada sujeito apresenta como modos de narrar a vida e se utilizar
dessa narrativa para formar-se na docência constituem um processo formativo de grande relevância
para aqueles que valorizam as histórias de vida como princípio de (re)constituição na docência em
contextos contemporâneos. Isso, nos mobiliza a pensar na formação docente por uma perspectiva
outra que leve em consideração as relações subjetivas e intersubjetivas que cada sujeito constitui,
seja ele professor ou aluno.

O envolvimento do professor nesse processo desperta-lhe para uma autorreflexão, em que um dos
elementos basilares de sua formação se encontra na revisão de sua própria prática e trajetória de
vida-escolarização-profissão, despontando daí uma aprendizagem experiencial. Este movimento que
o docente faz através de uma perspectiva formativa fincada nas histórias de vida requer uma
constante mudança no que diz respeito ao agregamento de valores nos fazeres da docência, visando
um pareamento entre os modelos sociais vigentes e as propostas de formação docente.

Assim, podemos dar ênfase a elementos que se encontram presentes no que se objetiva para si, a
partir do vir-a-ser, desejo que surge quando o sujeito toma consciência do seu Eu, de si,
redescobrindo-se como um ser no mundo, que age e interage com seus pares e compreende seu papel
social, na localidade, como um mecanismo de reconfiguração de seu espaço na inter-relação com o
outro.

O conhecimento de si como modo de constituição de saberes sobre o próprio percurso de vida,
formação e atuação profissional está na base das estratégias para o desenvolvimento da docência na
Educação Básica. Refletir sobre como tem sido sua própria trajetória no campo educacional tem
possibilitado a muitos professores uma produção autoral de estratégias e metodologias de ensino que
resultam em aprendizagens e superação de fracasso escolar. O desafio que muitos professores
enfrentam no cotidiano de sua profissão incide nas necessidades de se produzir um ensino que
motive os estudantes, modifique sua realidade, dando sentido a escola como espaço de socialização e
de desenvolvimento de autonomias, criatividades e, sobretudo de produção de saberes.

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.

O livro Elogio da escola de Jorge Larrosa, publicado pela editora autêntica em 2017, vem na
contramão do que se tem dito da escola, apresentando uma tessitura argumentativa que coloca a
escola, e consequentemente quem nela habita, na condição de receber elogios pela produção que se
faz em uma língua que é própria da escola, evidenciando saberes, práticas e estratégias que
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estudantes e professores têm desenvolvido ao considerarem a relevância dessa instituição para a
intervenção social e modificação das realidades de cada sujeito. Pelo viés do conceito de experiência
educativa, entendida como aquilo que acontece com o sujeito, que o toca, que o move, que o
transforma (LARROSA 2002), professores e estudantes produzem práticas que se singularizam na
vida dos sujeitos, dando sentido à escola que passa a ser o sentido da própria vida e daquilo que nela
se aprende.

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

Como perspectiva metodológica, o estudo está ancorado na abordagem (auto)biográfica, de natureza
qualitativa, que se constitui, neste trabalho, como uma metodologia que prima por compreender os
sentidos construídos pelo sujeito ao se inserir em um movimento formativo, que propõe analisar as
histórias de vida, de formação e de atuação profissional centrando a investigação nos sentidos que o
próprio sujeito imprime para a produção de experiências durante a trajetória da docência. Logo, a
nossa opção por esta abordagem de pesquisa efetivou-se, dentre outras razões, por possibilitar uma
perspectiva de se estudar como a docência vai sendo constituída a partir do conhecimento de si e do
modo como o sujeito lida com situações conflitantes na trajetória de vida.
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Além disso, consideramos que a grande contribuição da abordagem (auto)biográfica está em
possibilitar ao sujeito o 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), 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 um novo paradigma interpretativo, no qual as
narrativas se legitimam como fontes imprescindíveis, ainda que não as únicas, de compreensão dos
fenômenos humanos.

É tomada pela dimensão dos processos formativos e indicações sobre a realidade social que devem
ser buscadas inicialmente nela, isto é, na fusão da sua subjetividade com a estrutura social. E é desse
contexto, que consideramos ser essa uma abordagem relevante para o desenvolvimento do estudo.

Cabe ressaltar, ainda, que as narrativas de si se colocaram neste trabalho com ênfase em duas
dimensões basilares, a saber: a) espaço de reflexividade formativa na docência na Educação Básica
como modos de pensar práticas docentes como espaço de visibilidade e inclusão de estudantes que se
encontram em contextos sociais de vulnerabilidade e; b) redimensionalidade da identidade docente
conforme os processos de vida-escolarização-profissão que vivenciou e construiu experiências,
dando-se conta de que a docência é um movimento que, também, vai se constituindo a partir de
modos de ser, fazer e viver processos subjetivos e intersubjetivos.

Conforme Pineau e Le Grande (2012, p. 93) as histórias de vida se colocam como cenário em que “as
variáveis individuais e sociais são levadas em conta, mas na sua articulação temporal efetiva, nos
percursos de vida. O curso da vida começa a se esclarecer em função de seus determinantes, mas
também daquilo que os atores fazem com ele, ou seja, do modo como ele é vivido”. Desse modo, as
narrativas se colocam no âmbito da pesquisa (auto)biográfica como mote para um movimento de
articulação temporal realizado pelo autor/ator por possibilitar que o sujeito que narra mobilize, ao
narrar, aquilo que lhe marcou e constituiu para ele uma experiência de si que, de certo modo, se
desdobrará em experiência na/da formação pelo/do conhecimento de si.

As histórias de vida têm ganhado espaço no âmbito da pesquisa (auto)biográfica desenvolvida com
professores por trazer condições outras para se pensar os processos da docência por perspectivas que
considerem os modos de ser, fazer e viver de sujeitos que tomam seus percursos de
vida-escolarização-profissão para (re)pensar seus fazeres e práticas docentes em variados contextos.
Esse movimento supera, de certa maneira, modelos de pesquisa em educação que estiveram, ao longo
do tempo, fundados nos moldes do positivismo, em que só tinham validade aquelas pesquisas cujos
métodos se apresentassem dissociados da vida e dos contextos de vida dos envolvidos nas pesquisas.

Então, o movimento biográfico encabeçado por Pineau (2012), Nóvoa e Finger (1988) e Ferrarotti
(1988) foi ganhando força e espaço no contexto da ciência, autorizando e garantindo legitimidade
científica aos processos de pesquisas inscritos na abordagem (auto)biográfica, proporcionando aos
docentes e pesquisadores espaços que incluíssem seus modos de ser e pensar a vida e os contextos
educacionais em que estão envolvidos como modo de compreender a docência a partir de interações

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/trajetoria_de_vida_formacao_e_atuacao_profissional_o_conhecimen.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.5-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



dialógicas que integrassem prática e teoria.

Foi por esse lugar de pensar nas histórias de vida como elemento constituinte da pesquisa
(auto)biográfica e possibilitadora de potência formativa a partir do conhecimento de si, que
buscamos compreender como as narrativas de si apresentadas pela professora Joana Félix foram se
colocando aqui como elemento de analise na perspectiva compreensivo-interpretativa.

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.

As narrativas, portanto, trazem para a cena de análise, a subjetivação do processo de construção
identitária, que segundo Dubar (2005) se constitui nos movimentos da vida, na flexibilização dos
acontecimentos existentes nas travessias de vida de cada sujeito e que vão se constituindo a partir dos
modos de vida, de formação e de atuação profissional. É nesta seara argumentativa e analítica, que
vamos tecendo a construção identitária da professora Joana Felix, revelando os modos de vida e de
constituição da docência, que se principiam na negação de uma condição social excludente para
demarcar a luta ao preconceito. Dessa condição, evidencia-se a produção de motivações em defesa
da possibilidade de se construir caminhos e percursos que valorem os contextos sociais em que
estudantes da Educação Básica estão inseridos, evitando a vitimização, e sim, procurando produzir
trilhas educativas que façam sentido na vida do estudante.

A docência emerge num entrecruzamento do processo formativo que evidencia os percursos de vida
da docente, como elementos motivacionais para a produção de saberes e estratégias de ensino e
aprendizagem. Ser professor e acreditar no sucesso de sua atuação profissional está demarcado nas
histórias de vida da professora Joana Felix, que já inicia sua narrativa de vida, mostrando como ser
professor está, também, marcado pela condição de ser um sujeito que recorre às suas experiências
para dar sentido às práticas educativas que desenvolve no contexto árido da escola básica.
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Negar o vitimismo e reconhecer-se na docência: Implicações para a produção de estratégias
educativas

Quem já sofreu preconceito? Vocês sabiam que o preconceito, ele pode ser utilizado como uma
ferramenta para a formação de cérebros pensantes? Eu sou filha de um curtumeiro e de uma
empregada doméstica. Com essas palavras a professora Joana Félix inicia sua história de vida, já
demarcando que ela também sofreu preconceito, mas que isso não a inibiu e nem invalidou a
motivação de construir sua história de vida e profissional. Não é vergonhoso ser filha de curtumeiro
e empregada doméstica. São condições sociais dadas, mas que não impediram a professora de se
tornar pós doutora pela universidade de Harvard.

Extremamente premiada, Joana Felix consegue vários títulos e prêmios que a consagram como
grande educadora e pesquisadora, mesmo tendo sua história de vida marcada pelo preconceito e por
condição social de ser de família pobre. Dentre alguns, destacam-se o prêmio Faz diferença do jornal
o globo: personalidade 2017; medalha Theodosina Ribeiro 2018; homenagem e reconhecimento na
assembleia legislativa de São Paulo; prêmios CRQ-IV: 2017, 2015 e 2014 e o prêmio Kurt Politzer
de Tecnologia 2014.

Quando criança, a constituição identitária já se iniciava no processo de aprendizagem, evidenciando
uma criança com desejos de aprendizagem pela leitura. Com apernas quatro anos, e sem ter se
inserido em escola, a professora utilizava o que lhe era ofertado como possibilidade de aprender a
ler. O jornal velho dos patrões de sua mãe, foram os primeiros elementos pedagógicos que Joana teve
seu contato. Apenas com algumas instruções de sua mãe sobre o processo de leitura, a professora
narra como fez para desenvolver essa aprendizagem, demarcando o início de seu processo formativo,
ainda que não escolarizado. Em um trecho de sua narrativa, a professora nos diz que:

Então minha mãe, como eu disse era empregada doméstica quando eu tinha
mais ou menos três anos e meio ela mudou de trabalho foi trabalhar numa
casa bem grande e como ela me levava para o trabalho com ela, para eu ficar
quietinha ela me ensinou a ler o jornal que chegava na casa que era o jornal
Estado de São Paulo Estadão. Minha mãe estudou só até a 4ª série, é o antigo
primário, já é o fundamental, meu pai até a 5ª série, aí ela me ensinava as
palavras, aí eu peguei uma caixa de lápis de cor e ficava colorindo as
palavras mais ou menos parecida e, até que um dia a patroa da minha mãe
que era diretora de uma escola, ela foi até lá no quarto do fundo onde estava e
falou: olha que bonitinho! Está colorindo o jornal? Eu disse: Não, estou
lendo! Ela ficou espantada e perguntou que idade eu tinha e pediu para mim
que lesse um pouco. Eu li perfeitamente o texto pra ela e, a partir daí, eu tive
a minha primeira oportunidade na vida que já era início de ano já tinha
completado quatro anos, ela falou com minha mãe: Eu posso levá-la para a
escola durante uma semana? Se ela acompanhar a vaga dela. (Joana Félix,
trecho de narrativa, 2018)

O processo de leitura revela-se como o início de uma oportunidade de produção identitária de uma
professora que tinha desejos, que estava motivada e que cria estratégias próprias para conseguir ler.
O fato de colorir as palavras parecidas no jornal é uma forma de leitura, de atribuição de sentido para
o que é semelhante. As cores não eram dispostas para a função de colorir o jornal, como
equivocadamente a patroa analisou, mas como ferramenta estrutural para depreensão de formas
lexicais, formas silábicas, de identificação mórfica das palavras. Estava Joana Félix diante do
momento de criação de estratégias próprias para o processo de alfabetização que ela mesma
desenvolvia.
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Podemos considerar que a história de vida da professora Joana é marcada pela motivação de
constituir-se sujeito da experiência, de modo que criar suas próprias estratégias para aprender a ler
significa uma equivalência com as estratégias docentes que produz como docente na Educação
Básica. Isso levando em consideração o contexto social de vulnerabilidade em que sua história de
vida é tomada como prática de formação por haver uma articulação entre as dimensões de teoria e
prática.

Da vontade de aprender a ler quando criança ao enfrentamento de desafios no decorrer de sua vida,
Joana vai agarrando as oportunidades que surgem em sua vida, superando dificuldades e desafios
como modo de não se valer pelo vitimismo para constituir-se como sujeito da experiência, em que
ser capaz se encontrava no mesmo plano da mobilização e da busca do querer ser que constitui em
nossas vidas o vir-a-ser.

Trata-se, contudo, de uma história de vida marcada pela ideia de que a aprendizagem está fincada no
sujeito e na relação que ele estabelece com o mundo e com o objeto que o cerca. Assim, a professora
inicia o processo de leitura, ratificando a concepção de que a leitura faz parte do cotidiano de todas
as pessoas, por isso ela é de grande relevância no convívio social, principalmente em um mundo em
que os meios de comunicação faz-se presente em grande parte dos lares, pois é através dos jornais,
revistas, televisão, rádio e internet que nos mantemos informados das notícias do mundo. Aprender a
ler, para Joana significava uma coisa boa, uma coisa para ela ficar quieta para não atrapalhar a mãe
no serviço. Mas ao poder ir para a escola e acompanhar as demais crianças, a alfabetização ganhou
outro lugar, tornando-se mesmo um processo pelo qual Joana se tornou capaz de ler, compreender o
texto e se expressar por escrito. Joana inicia-se na travessia de sua formação, validando o que Moll
(2009) considera sobre a alfabetização.

A Alfabetização é um processo de construção do conhecimento e, como tal, é
desencadeada pela “interação” entre o educando e objeto de conhecimento
[...] transcende a escolha e à execução de um método de ensino; é um
processo multifacetado no qual se confrontam a língua escrita, o educando e
a intervenção didática do espaço escolar. (2009, p.179).

A interação de Joana se dava com o objeto de conhecimento que adquiria, que na alfabetização eram
as palavras do jornal Estadão. Ademais, esse processo se intensificou pela curiosidade, pelas
estratégias da mãe e com a inserção na escola. Esses elementos fizeram a professora a lograr o início
de seu percurso formativo, galgando espaços outros que foram permitindo a professora constituir-se
um sujeito que luta e nega o vitimismo provocado pelo preconceito. A primeira oportunidade na vida
de Joana se inicia com a entrada na escola com apenas quatro anos. Daí se inicia toda a
escolarização. Foi uma trajetória de muitas humilhações e de preconceitos, mas Joana vai logrando
espaço na sua formação inicial de Educação Básica, até chegar à UNICAMP com apenas 14 anos de
idade.

Em sua narrativa, o percurso formativo foi marcado por muita dificuldade, por extrema condição de
precarização da condição social de uma jovem que não tinha recursos para alimentação e nem para
transporte. Mas a motivação e o desejo de trilhar uma carreira fizeram de Joana uma estudante que
enfrentou as agruras da vida, tirando disso lições para poder desenvolver uma compreensão de si e de
sua própria história como elementos que pudessem oportunizar a ela a persistência para continuar
estudando e constituindo-se profissionalmente.

As dificuldades da vida de Joana Felix são tomadas como ponto de reflexão que ela mesma faz para
poder compreender a motivação que tem para ensinar e para superar com os estudantes da Educação
Básica as dificuldades que enfrentam. Foi daquilo que a tocou, que a moveu, que só aconteceu com
ela, daquele jeito e com mais ninguém, como nos diz Larrosa (2002) que Joana reflete sobre a sua
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chegada na universidade e sobre as dificuldades que enfrentou neste período e percurso. A esse
respeito, a professora nos conta que:

Ficamos felizes da vida. Aí caiu a ficha! Tá, escolhi ali, conversei com os
professores escolhi a UNICAMP, mas como morar em Campinas? Fomos lá
fazer a matrícula, então encontramos um pensionato. Só que não estava
incluído numa alimentação, café da manhã, e nada disso. Mas a universidade
era período integral. Ali na UNICAMP o pãozinho que vinha, aquele
pãozinho pequeno que vinha no bandejão todos os dias, esse eu levava pra o
pensionato, a noite era minha janta. E, sempre assim às vezes de uma fruta,
banana, laranja também levava isso vai para ser o jantar, mas logo na
primeira semana já preocupada como ia comer no final de semana, no
pensionato não estava incluído nenhuma alimentação, não tive vergonha não
pessoal! Conversei com as tias do bandejão, expliquei minha situação e pedir
pra elas que se toda sexta-feira elas podiam arrumar pãezinhos pra eu comer
no final de semana, toda sexta-feira que eu passava lá elas arrumavam uma
sacolinha, colocavam de 8 até 10 pãezinhos. Essa era minha comida do final
de semana eu não via a hora de chegar à segunda-feira para poder almoçar no
bandejão, assim foi pessoal.

As dificuldades fazem a vida de Joana ficar em ebulição, promovem movimentos de resistência e
resiliência, dando a ela as condições necessárias para superar todas as dificuldades e continuar
trilhando seu percurso formativo. Ser negra, ser mulher pobre, filha de curtumeiro e de empregada
doméstica não foram impedimentos para Joana estar na UNICAMP, fazendo sua formação em
química e concluindo seu curso universitário com 17 anos de idade.

A iniciação científica foi uma possibilidade de Joana inserir-se no universo da pesquisa, além de
poder ter um recurso para poder sobreviver na condição que se encontrava, comendo pães do
bandejão nos finais de semana, pois era o que lhe restava sem muitos recursos para sobreviver na
árdua situação. A motivação e o desejo de superação estão na base da construção identitária da
professora Joana Felix, uma vez que ela persegue seus objetivos e toma consciência de si e de sua
trajetória na dada situação. A construção da identidade pessoal revela, também, a identidade
profissional que se produz numa relação híbrida possibilitada por uma interface de vários
entendimentos do que seja a identidade, fato que mesmo na literatura (auto)biográfica apresenta-se
em diferentes enfoques, na medida em que permanece o desafio para elucidar a dicotomia entre quem
o sujeito é e quem é o profissional.

Aqui, entra em cena o entendimento de que o conhecimento de si desencadeia uma maneira peculiar
de (re)pensar sobre nossas práticas e experiências constituídas ao longo da nossa trajetória de
vida-escolarização-profissão, considerando nossas necessidades de formação e as possibilidades que
temos para intervir no mundo, pois se caracteriza como um momento de rever essa trajetória, como
um ser no mundo, de modo que possamos compreender como se deu nossa história de vida.

Isso nos remete a (re)pensar a condição de quem o sujeito é e quem é o profissional a partir da
reflexão sobre o que fizeram de nós e o que fazemos com aquilo que fizeram de nós, buscando
perceber como surgem revelações que nos ajudam no processo de compreensão dos motivos que
levaram a professora Joana a entender a si mesma e possibilitando a construção de identidades na
profissão docente. Tal movimento formativo evidencia como é possível se ver nesse fazer-docente e
como é possível se reconhecer na relação com o outro que está envolvido nesse saber-fazer, no caso,
seus alunos.

Nesse sentido, o movimento de conhecer-se a si mesmo está fundado na busca que o sujeito faz de
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sua individuação, para entender os processos de subjetivação e sua relação com os grupos em que
está inserido. Complementando tal pensamento, Souza (2006, p. 138) defende que “o sujeito
desloca-se numa análise entre o papel vivido de ator e autor de suas próprias experiências, sem que
haja uma mediação externa de outros”.

Esse sujeito passa a ser o responsável pela mobilização dos elementos próprios e intrínsecos a suas
necessidades formativas, uma vez que se coloca numa condição de reflexão e autorreflexão, a partir
da rememoração de sua trajetória de vida, pessoal e profissional. Neste sentido, o sujeito constitui-se
pelas ações de estar escrevendo e se inscrevendo em suas narrativas, sem a intervenção de outrem,
pois o conhecimento de si somente pode acontecer a partir do momento em que o próprio sujeito
toma consciência da consciência de si (JOSSO, 2008), e isso só acontece no processo de
individuação desse sujeito.

No caso de Joana, vemos que a história de vida da professora entrecruza-se com a construção da
identidade profissional, logo que a narrativa aponta para uma pessoa que enfrentou desafios na vida,
entende e enfrenta os desafios na profissão docente. Ao analisarmos a identidade revelada na
narrativa de Joana, revisitamos a literatura na área da identidade profissional (Dubar, 1997; Lopes,
1993; Sainsaulieu, 1985) e adotamos uma abordagem psicossocial, interdisciplinar, ao mesmo tempo
não sociologista e não psicologista considerando, inclusive, as críticas que no âmbito da Psicologia
disseminaram a ideia da possível diluição dessa categoria, a partir da globalização.

Nessa direção, inicialmente, percorremos o trajeto de análise da temática no âmbito da história de
vida para entendermos a história construída no percurso da profissão docente que Joana desenvolve.
Neste aspecto, Joana evidencia um o perfil identitário estruturado numa dimensão de
profissionalidade que tem a ver com o modo como ela desenvolve sua docência e faz as práticas
educativas acontecerem com investimentos na pesquisa científica.

Considerações

São as trajetórias de vida e formação elementos fundantes para se refletir sobre a constituição
identitária e de atuação profissional que a docente desenvolve. A reflexão emerge da consciência de
si, revelada nas narrativas que mostram os modos como o combate a ideia da vitimização faz com
que a professora Joana consiga produzir condições de desenvolvimento da docência que leve em
consideração as realidades sociais e cotidianas dos estudantes, tornando-os protagonistas do processo
de iniciação científica, pensado na e pela realidade da Educação Básica.

O trabalho evidenciou que 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
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.
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Desse modo, as narrativas de si, também se apresentaram em duas dimensionalidades da formação
docente que tem a ver com um espaço de reflexividade formativa na docência na Educação Básica e
pela inserção de estudantes na iniciação científica, como modos de pensar práticas docentes como
condição de superação de visibilidade e promoção da inclusão de estudantes vivem em contextos
sociais de vulnerabilidade social e cultural. As narrativas, ainda, são elementos que possibilitam uma
redimensionalidade docente que tem origem nos processos de vida-escolarização-profissão
responsáveis pela constituição de experiências, cuja ênfase encontra-se fundamentada num
movimento que vai sendo constituído, também, a partir de modos de ser, fazer e viver os processos
subjetivos e intersubjetivos.

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.

[1] Joana D’Arc Felix de Souza possui PhD em Harvard, Doutorado e Mestrado em Química pela
UNICAMP. É especialista em Reaproveitamento de Resíduos do Setor Coureiro-Calçadista Para a
Produção de Produtos Para as Áreas Biológicas, da Saúde, de Química, Agropecuária, Energias
Renováveis e Construção Civil. Atualmente é professora e coordenadora do curso técnico em
curtimento na ETEC Prof. Carmelino Corrêa Júnior (centro Paula Souza), onde Desenvolve Projetos
de Pesquisas a Partir do Reaproveitamento de Resíduos Sólidos do Setor Coureiro-Calçadista.
Posssui 56 prêmios nacionais e internacionais na área.
[2] A narrativa completa está disponibilizada no seguinte endereço:
https://www.youtube.com/watch?v=iZbDpXp8vaI. Esse vídeo foi publicado em 04 de outubro de
2018.
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