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Resumo

Este texto é um recorte da tese de doutoramento intitulada “A professoralidade em Dança no contexto
universitário: a tessitura de uma rede de experiências”, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação
em Artes Cênicas, na Linha de Pesquisa Processos Educacionais em Artes, da Universidade Federal
da Bahia. O investimento da referida tese se dá na amplificação da noção de professoralidade –
formação docente – tomando como contexto o ambiente profissional de seu autor, o Ensino Superior
em Dança, com vistas à constituição de uma rede de experiências. Para tal, parte do segundo ensaio
que compõe o manuscrito, configurado aqui como um artigo independente, focaliza a pesquisa
(auto)biográfica e a técnica das narrativas de si como método de pesquisa e concepção de formação
docente que se indexa à noção de professoralidade. Cabe ainda demarcar que se trata de uma
pesquisa predominantemente qualitativa, que revela a potência da narrativa na constituição do
ser/estar professor, pois se considera a formação docente como a constituição, permanente, de uma
paisagem transitória de si.

Palavras-chave: 1. Professoralidade. 2. Narrativas de Si. 3.Formação de Professores.

Abstract

This text is a cutting out of the theory of post-graduation course entitled “The professoralidade in
Dance in the university context: the tessitura of a net of experiences”, when Education Processes were
developed in the Program of Postgraduation in Stage Arts, in the Line of Inquiry in Arts, of the Federal
University of the Bahia. The investment of the above-mentioned theory gives itself in the enlargement
of the notion of professoralidade – teaching formation – taking like context the professional
environment of his author, the Superior Teaching in Dance, with sights to the constitution of a net of
experiences. For such, part of the second test that composes the manuscript shaped here like an
independent article, focuses the inquiry (car) biographical and the technique of the narratives of you
like method of inquiry and conception of teaching formation that is indexed to the notion of
professoralidade. Fit still to demarcate what is treated as a predominantly qualitative inquiry, which
reveals the power of the narrative in the constitution of being / being a teacher, so considers the
teaching formation like the constitution, constantly, of a transitory scenery of you.

key words: 1. Professoralidade. 2. Si&39;s narratives. 3. Teachers&39; formation.

Resumen

Este texto es un recorte de la teoría del curso de la postgraduación titulado “El professoralidade en el
Baile en el contexto universitario: el tessitura de una red de experiencias”, cuando los Procesos de la
Educación se desarrollaron en el Programa de Postgraduación en Artes de la Etapa, en la Línea de
Pregunta en Artes, de la universidad federal de Bahia. La inversión de la teoría arriba mencionada se
da en la ampliación de la noción de professoralidade – formación docente – tomando como el
contexto el ambiente profesional de su autor, la Enseñanza Superior en el Baile, con vistas a la
constitución de una red de experiencias. Para tal, la parte de la segunda prueba que forma el
manuscrito formado aquí como un artículo independiente, enfoca la pregunta (coche) biográfico y la
técnica de las narrativas de usted como método de la pregunta y concepción de la formación docente
a que ponen índice a la noción de professoralidade. Adecuado todavía para demarcar lo que se trata
como una pregunta predominantemente cualitativa, que revela el poder de la narrativa en la
constitución de ser / ser un profesor, por tanto considera la formación docente como la constitución,
constantemente, de un paisaje transitorio de usted.
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Palabras clave:1. Professoralidade. 2. Las narrativas de Si. 3. La formación de los profesores.

São as minha memórias, dona Benta.

Que memórias, Emília

As memórias que o Visconde começou e eu estou concluindo.
Neste momento estou contando o que se passou comigo em
Hollywood, com a Shirley Temple, o anjinho e o sabugo. É um
ensaio duma fita para a Paramount.

Emília! exclamou dona Benta. Você quer nos tapear. Em memórias
a gente só conta a verdade, o que houve, o que se passou. Você
nunca esteve em Hollywood, nem conhece a Shirley. Como então
se põe a inventar tudo isso

Minhas memórias, explicou Emília, são diferentes de todas as
outras. Eu conto o que houve e o que deveria haver [...].(LOBATO,
1950, p.129 apud. CUNHA, 1997, p.185)

Para início de conversa cabe conceituar aquilo que venho reconhecendo como professoralidade. Esta
noção está intimamente ligada a uma percepção de que tanto o sujeito quanto o conhecimento são
inconclusos. Estão sempre negociando outros modos de ser que diferem do que foram outrora. Indica
um olhar para a formação do professor como um estado transitório no qual as zonas de certezas são
desestabilizadas pelas incertezas de um fluxo intangenciável do ser sendo. É a formação do professor
vista por uma perspectiva processual, como projeto contínuo e continuado que não se finda e que não
se esgota numa relação imediata, mas se inscreve num presente que se entrelaça ao passado e, ao
mesmo tempo, anuncia possibilidades futuras. No dizer de Pereira (2010, p. 386) trata-se de perceber
a formação como um ato sempre inacabado, sujeito a alterações e reformulações, que, em contínuo
movimento, possibilita constantes rupturas e sucessivos exercícios de reflexão, de crítica, de
auto-formação e de auto- superação.

ABRINDO O DIÁRIO

Era uma manhã, aparentemente, como outra qualquer, e dizer isso não desmerece a riqueza da
experiência que me atravessaria naquele dia, ao contrário, talvez tenha a ver com certa automação
inconsciente de meu trabalho, num movimento opaco de ir à sala de aula revestido unicamente da
função de ensinar, traindo-me quando enuncio que o ensino não sobrevive sem a aprendizagem.
Como já acentuou Paulo Freire, em algum lugar que não me recordo agora, ensinar pressupõe
aprender e vice-versa. A baixa expectativa que eu tinha para o dia talvez tivesse a ver, também, com
o cansaço de quem atravessa, semanalmente, aproximados 370 quilômetros entre sua casa e o seu
espaço de atuação profissional[i]. Seja lá por qual razão for, centrarei no interesse de narrar a
experiência que me atravessou, e essa digressão inicial pode ser tomada, pelo leitor, apenas como
um desabafo.

Dirigia-me para a Universidade a fim de coordenar mais uma aula do período letivo 2017.2, no
componente curricular Estágio Supervisionado IV: prática artístico-pedagógica em projeto de
extensão. Disciplina Obrigatória do Curso de Licenciatura em Dança da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia. Em seu ementário, o componente propõe[ii]:

Estágio Supervisionado desenvolvido em formato de extensão. Atividade de
ensino da dança, focalizando na experiência de uma práxis pedagógica no
contexto da educação formal ou não-formal, à escolha do estagiário, levando
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em consideração o seu objeto de pesquisa do Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC). Ao fim do semestre, o estagiário deverá apresentar um registro
escrito [...] que evidencie as relações estabelecidas entre a práxis pedagógica
do estágio e o seu objeto de pesquisa (UESB, 2017).

Em nosso contrato didático inicial, momento em que ouço as expectativas dos estudantes com
relação ao componente curricular e, geralmente, exponho minhas ideias para a coordenação dos
trabalhos, decidimos, diante dessa ementa, que faríamos um exercício que intitulo como “prática
didática comentada”. Assim, não se tratava somente de dar uma aula num espaço outro, que não
fosse a universidade, e para um público com pouca imersão na linguagem da Dança[iii]. O exercício é
propor uma aula para o grupo de colegas e não só executá-la, mas permitir que o outro atravesse a
sua proposta a partir de questionamentos centrados na natureza epistemológica do conhecimento em
voga, mas, ao mesmo tempo, na dimensão didático-metodológica que a aula apresenta, nas
concepções de corpo, Dança, Educação, termos aos quais a aula alude. Está em xeque a própria
relação do sujeito como mediador de um processo pedagógico e, logicamente, isso tem a ver com sua
relação com o conhecimento, sua crença sobre o papel do professor, suas perspectivas sobre
ensino-aprendizagem, entre outros.

Essa proposição se organizou a partir de um escalonamento no qual a cada encontro um estagiário
se incumbiria de levar para o grupo uma proposta de aula de Dança que tomasse como mote de sua
construção a pesquisa que desenvolve, concomitantemente, em seu TCC, uma vez que esse estágio
é oferecido para estudantes concluintes que estão elaborando a monografia de conclusão de curso,
requisito para a obtenção do título.

Então, organizamos o cronograma e ficou acordado que a turma composta por onze estudantes e eu
seriam os sujeitos da ação, experienciaríamos as propostas, uns dos outros, com a finalidade de
compor rodas de conversa ao final das proposições para narrarmos as nossas sensações,
elucubrações teórico-práticas e conexões com nossas histórias de vida, suscitadas a partir da imersão
na faceta do objeto apresentada pelo estagiário. Essa ideia de falar ao final do processo não tem a
ver com uma tentativa de fazer uma avaliação pontual. Antes, foi uma forma que encontramos para
não nos anteciparmos ao movimento da própria proposta. Após ouvir as intenções de pesquisa, saber
o que cada um dos estagiários irá desenvolver na monografia, definimos, coletivamente, o objetivo
geral dessa experiência por nós, de certo modo, já planificada:

Possibilitar aos estudantes a ampliação dos seus respectivos objetos de
pesquisa, por meio do exercício da prática didática comentada, refletindo
acerca da possibilidade de desdobramentos didático-metodológicos com base
na área temática dos seus Trabalhos de Conclusão de Curso (UESB, 2017).

Para mim, dividir com o estudante a possibilidade de planejar é derrubar a parede que separa,
historicamente, professor e alunos, pois se compreendemos que educar no ensino superior pressupõe
uma relação entre adultos, que orientam a sua aprendizagem a partir de anseios e desejos muito
próprios, não me parece coerente silenciar o alunado diante do planejamento, que, diga-se de
passagem, é uma delimitação que fazemos direcionada para nos relacionarmos com eles. Acredito,
tal como Soares e Cunha (2010, p.28), que

[...] a aprendizagem de adultos pressupõe ainda que suas variadas
experiências sejam contempladas; que os conteúdos, objetos do ensino, tenha
sentido para o aprendiz, que seja explicitado o seu papel social; que o ensino
seja baseado na busca de solução de situações-problemas [...] em síntese,
sua motivação para aprender é, principalmente, decorrente de fatores internos,
ou seja, da sua compreensão acerca do sentido do quê e do como é ensinado.

Assim, chegamos àquilo que considero como clímax dessa memória que aqui compartilho. No
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diagnóstico acerca dos objetos de pesquisa, uma estudante havia colocado para o grupo o seu
interesse em falar sobre a experiência que a atravessou na graduação, modificando o seu olhar com
relação ao corpo. Ela advém de uma história tradicional com o Ballet Clássico, e agora, já na porta de
saída da graduação, percebe (re)construções em suas concepções e nos modos como ela mesma
vem concebendo o ensino e a experiência de aprendizagem nessa estética.

Ao participar da sua proposta, na condição de observador participante, comecei a anotar alguns
pontos que foram aparecendo na aula, sobre os quais eu gostaria de conversar depois que a
estagiária concluísse a sua argumentação. Fiquei inquieto com algumas recorrências que apareceram
muito fortes no discurso da discente, sobretudo quando ela se referia ao corpo, em expressões como:
“observe bem o seu corpo”; “mova o braço, mas deixa o corpo parado”; “observem o que o meu corpo
faz”. Essas construções soaram como indicativo de que essa estudante precisava ser confrontada
com o seu próprio objeto de pesquisa, como forma de se descolar desse tipo de enunciado dual
acerca desse estado de corporalidade, como se houvesse uma voz que falasse sobre o corpo
descolado dele mesmo. Essas enunciações me parecem epistemicamente antitéticas com o
entendimento de corpo contemporaneamente explorado. Além disso, parecia ser o âmago de sua
transformação como artista-docente da Dança, alvo do que ela havia prenunciado como intenção de
pesquisa.

Ao final de sua proposição, organizamos a roda e iniciei as contribuições. Chamei bastante a atenção
com relação ao uso dessa construção binária, não como forma de delimitar o adequado ou
inadequado, mas para dividir com a estudante as associações que suas enunciações me provocaram,
sobretudo à luz dos registros que fiz na etapa do diagnóstico. Prossegui provocando a estudante a
pensar sobre a relação do objeto de pesquisa que ela havia esquadrinhado e a aderência conceitual
daquele tipo de discurso, pois de início o que me pareceu ser o cerne da sua proposta era explicitar,
justamente, um novo modo, para ela, de pensar o corpo, já que numa tradição filosófica do Ballet
Clássico o fazer sempre esteve apartado do pensar, o que equivale a compreensão cartesiana de
uma suposta divisão entre corpo e mente. Então, ao ser confrontada, ela trouxe em sua
discursividade algo do tipo: não, o meu objeto não é mais falar de mim, falar de minha travessia na
graduação. Fui orientada que o objeto de uma pesquisa não pode se centrar em mim mesma. E aqui,
recordo, perfeitamente, com auxílio do meu diário de bordo, que sempre levo às aulas como forma de
registrar minhas percepções sobre a ordem do dia, acerca das palavras e do questionamento que ela
traz, oriunda de outra experiência didática: “não devo falar de mim para mim mesmo”, reitera ainda:
“em que a minha experiência é importante para a área Vou falar da importância de uma Licenciatura
em Dança para um profissional de Ballet”.

Resguardei em certo decoro tudo aquilo que, epistemologicamente, aquela afirmação me
proporcionava, sobretudo porque sabia que essa estudante já estava em processo de orientação da
monografia com outro profissional, e disse apenas que acreditava que falar de si é importante na
universidade, sobretudo quando se tangencia a questão da formação de professores. Falar de si,
academicamente, não é impor sua história de vida em formação como um modelo a ser seguido, mas,
sim, denotar afecções que nos movem no trajeto de nossa formação e que podem afetar o trajeto
formativo de tantos outros peregrinos (HOFFMAN, 2009) que se lançam sobre os solos movediços da
construção de uma professoralidade.

Ao prosseguir com os questionamentos extensivos da aula, fiquei me perguntando por que e como se
diz a um estudante que a universidade não é um espaço para falar de si. Escrever academicamente é
sempre falar segundo outrem, silenciando a si mesmo Há espaço na cultura universitária para a
subjetividade, para aquilo que fomos anteriormente à nossa própria imersão no espaço acadêmico,
bem como o que estamos nos tornando a partir dessa relação Onde estou situado quando escrevo
academicamente Qual é o papel da citação no texto acadêmico Só estamos autorizados a citar a
vivência conceitual do outro Nossos causos, certezas-transitórias, invenções de nós mesmos, onde
ficam A existência em primeira pessoa é varrida para debaixo dos tapetes de um modelo positivista de
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ciência que só se conforma e valida aquilo que emerge de seus protocolos e métodos Ainda,
questiono-me se esse tipo de discurso no ambiente de uma licenciatura na área de Dança, portanto
um campo por excelência interdisciplinar entre Arte e Educação, não faz parte da ordem do dia de um
paradigma dominante que assombra humanidades e artes com suas formas e formatos
pré-estabelecidos de conceber o conhecimento acadêmico

Sem dúvida, o conjunto dessas questões é só um extrato inicial dos múltiplos questionamentos que
saíram comigo daquela sala de aula, naquela quinta-feira de verão escurecida pela nuvem da
inquietação. Fiquei me perguntado: onde eu estava, como docente que se ocupa da discussão de
formação de professores como uma experiência que se dá em primeira pessoa, que não militei junto
àquele grupo de alunos para que eles compreendessem e, mais, que eles reivindicassem a
consciência de falar de si quando falam de seus objetos de pesquisa Que tipo de opções teria feito eu
no quadro conceitual que trabalhei no curso desse itinerário de quatro componentes curriculares de
Estágio Supervisionado, por mim ministrados junto a esse grupo

QUESTÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA PENSAR A PESQUISA E A FORMAÇÃO
DOCENTE

Bom, logo compreendi que só o levantamento dessas questões não seria suficiente para abalar o
status quo dessa posição; a empreitada requer muito mais e, por essa razão somada a tantas outras,
escolho escrever este artigo num delineamento (auto)biográfico, por meio da “narrativa de si” como
técnica de produção de dados, visando fortalecer esse empreendimento epistemológico que, a meu
ver, não se resume a uma alternativa metodológica de pesquisa, porém, sim, contempla uma
concepção de formação. Faço-o não como forma de saudar nenhum tipo de dívida com os
questionamentos que fiz a partir da experiência acima compartilhada, até mesmo porque, até ali,
operei com os recursos cognitivos na ação de aprender que me foram possíveis. É inegável, porém,
que as marcas produzidas por aquele encontro, bem como a própria imersão no objeto de minha
pesquisa doutoral, a amplificação da noção de professoralidade, essa ideia da formação de
professores no campo existencial e singular da experiência, fizeram-me buscar novos acionamentos
conceituais que aqui dividirei com o leitor.

Escolho olhar para a questão da professoralidade pela abordagem fenomenológica, tomando como
centro de minha ação a necessidade de valorizar a busca do ser, em alguma medida silenciada na
história do conhecimento por uma sociologia positivista[iv], que critica essa abordagem por acreditar
que ela elimina a distância supostamente necessária, entre o pesquisador e o objeto, ferindo o que se
compreende como “neutralidade da pesquisa”. El Andaloussi (2004, p.64-65) indica:

A fenomenologia tenta responder ao como e ao porquê dos fenômenos que
são dados imediatos sensíveis que se impõem a nossa atenção. Ela tenta
descrever e compreender os significados desses dados [...] o fenômeno diz
respeito, então, ao caso singular e não ao geral, que interessa às teorias
positivistas. [...] Merleau-Ponty sugere ser possível, por esse caminho, superar
o que opõe o objetivo e o subjetivo. É o vivido que os reúne, no que eles têm
de mais extremados.

A escolha por essa abordagem, indexada ao enfoque biográfico-narrativo, induz, em contrapartida, a
predominância do caráter qualitativo acerca do objeto de estudo. Para Minayo (2001), a pesquisa
qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o
que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos.

O enquadramento (auto)biográfico, ao articular-se junto às práticas culturais, sociais e discursivas,
historicamente, situa-se como uma alternativa à sociologia positivista, a contribuir como conhecimento
e método no campo, prioritariamente, das ciências humanas e por que não, também, nas Artes
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Cênicas Implicada como ato mediacional da pesquisa, a reflexividade biográfica, ao buscar a
consciência histórica, conecta-se com a educação de adultos, especialmente, a formação de
professores. Desde o final do século XX vem se consolidando como instrumento de investigação e,
sobretudo, de formação (MIDLEJ, 2014). Segundo Nóvoa e Finger (2010, p.25) “[...] a pessoa que se
implica numa abordagem desse gênero, está inevitavelmente desencadeando um processo de
autoformação”. Assim, há uma consideração de que todo material biográfico utilizado na pesquisa é
também autobiográfico (FERRAROTI, 2010). De acordo com Rodrigues (2010, p.73),

Assentar as histórias de vida pensadas como caminho metodológico coloca o
desafio de trabalhar para além do quadro lógico-formal, positivista; propõe um
olhar sob uma perspectiva aberta e a incorporação da subjetividade como
elemento fundamental da constituição epistemológica do saber neste campo
do conhecimento.

O método autobiográfico me interessa para tratar a questão da formação de professores, porque nele
localizo caminhos para tomar a trajetória de vida como materialidade no processo de formação. A
(auto)biografia reforça a formação centrada na constituição de um ‘eu’ implicado a zonas extensas de
alteridades que nos compõem e, mesmo inconscientemente, nos mobilizam na construção de um
quadro-referência, temporário, de nós mesmos. Pereira (2013, p.66) acrescenta que “ao escrever
sobre mim, mais do que reiterando uma identidade, estou registrando as marcas subjacentes a um
estado de ser atual”. Josso (2007, p.413-414) faz uma primorosa caracterização acerca do trabalho
com as histórias de vida em formação:

O trabalho de pesquisa a partir da narração das histórias de vida ou, melhor
dizendo, de histórias centradas na formação, efetuado na perspectiva de
evidenciar e questionar as heranças, a continuidade e a ruptura, os projetos de
vida, os múltiplos recursos ligados às aquisições de experiência, etc., esse
trabalho de reflexão a partir da narrativa da formação de si (pensando,
sensibilizando-se, imaginando, emocionando-se, apreciando, amando) permite
estabelecer a medida das mutações sociais e culturais nas vidas singulares e
relacioná-las com a evolução dos contextos de vida profissional e social. As
subjetividades exprimidas são confrontadas à sua frequente inadequação a
uma compreensão liberadora de criatividade em nossos contextos em
mutação.

Como instrumento de pesquisa do método (auto)biográfico e, concomitantemente, como concepção
de formação de professores, recorro às narrativas de si, pensando-as como uma possibilidade
potencial de me aproximar dos rastros que me constituem naquilo que venho sendo – em minha
Professoralidade em Dança.

Para Daniel Bertaux (2010, p.47) narrativa de vida é “a produção discursiva do sujeito”, a outra
pessoa, que “tomou a forma narrativa”. Essas narrativas, ou seja, os atos de enunciação sobre a
própria existência são uma forma de amplificar e assegurar que em termos de formação não há nada
que fuja das raias da experiência, da consciência existencial de que estamos nos produzindo na
medida em que vivemos, que a formação é um atravessamento de diferentes lugares, tempos,
dimensões, sentimentos, emoções. Para Bolognani (2014, p.1822), inspirada em Pierre Dominicé: “a
formação do adulto precisa passar por sua história de vida, pois sua história de vida é ‘espaço da
educação’”.

É a teia da complexidade de uma vida experienciada coletivamente, mas que guarda em si a
diferença e a autoria como condições preeminentes, porque se não há uma vida igual a outra, não há
formação homogênea, embora certo ranço histórico em torno do conceito tenda, equivocadamente, a
essa expectativa, sobretudo quando a experiência formacional é reduzida a frequência regulares, a
espaços institucionais, que se comprometem, por meio de seus projetos, com a fabricação de um
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modelo em série. Nas narrativas o que se evidencia, por meio das histórias de vida em formação, são
os (des)encontros que garantem aquilo que compreendo como um princípio de heterogênese na
formação docente. Guatarri (1992 apud. PEREIRA, 2013, p.175) define potência de heterogênese
como “abertura para processos irreversíveis de diferenciação necessários e singularizantes”. Diz
ainda tratar-se de reconhecer: “um ser processual, polifônico, singularizável, de texturas infinitamente
complexificáveis, ao sabor de velocidades infinitas que animam suas composições virtuais” (ibid.). As
narrativas de si assumem essa multireferencialidade de aspectos que se inscrevem na esteira de uma
história de vida em formação e, por esse viés, possibilitam claramente a construção de uma noção de
professoralidade que inicie a sua abordagem pela percepção da singularidade de cada sujeito da
formação. Marie-Christine Josso evidencia isso ao dizer que

As práticas de explicitação e de desenvolvimento de projetos de formação, a
partir das histórias de vida, legitimam a importância e o caráter extremamente
heterogêneo das motivações, necessidades e desejos que dinamizam o
investimento de estudantes adultos e profissionais em formação contínua
(JOSSO, 2006, p.27).

A ausência de um limite temporal, no sentido de que as narrativas nos permitem, no tempo em que se
engendram, amalgamar passado, presente e futuro, sem um compromisso cronológico de sucessão
linear de fatos, é também uma potente ignição para fortalecer o entendimento de que a
professoralidade é carregada por uma potência de heterogênese em sua constituição. A
reminiscência de fatos, casos, escolhas, não ocorre aqui como forma de ir justificando o Professor de
Dança que estou sendo, ou seja, não se trata de trazer à tona certas memórias como pano de fundo
que justifique a figura que se apresenta, mas, antes, revelar a diferença que me faz ser único em meio
a tantos outros Professores de Dança.

Dito de outro modo, não me apego apenas às dimensões diacrônicas e sincrônicas que
circunscrevem meu processo formacional (aquilo que fui e aquilo que estou sendo). Acredito que
existe mais uma dimensão, que desejo chamar de prospectiva, numa clara relação com o conceito de
Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) cunhado por Vigotski (1989), que acionei/aciono como
perspectiva para pensar os processos de aprendizagens de meus alunos e hoje evoco como forma de
refletir acerca de meus movimentos de professoralização – o que equivale chamar de minha
professoralidade.

Gonzáles Rey (apud DIAZ, 2011, p.47) considera que a ZDP: “É a diferença entre o nível de
desenvolvimento real atual e o nível de desenvolvimento potencial”, ou seja, entre aquilo que o sujeito
já sabe (o real) e aquilo que ainda não sabe (o potencial) há um interstício de aproximação (zona
proximal). Segundo Vigotski (1989) é nessa zona proximal que deve acontecer a mediação como
forma de possibilitar que se chegue ao potencial, singularizado, de vir a ser. Nesse sentido, penso
que a narrativa de si, como método de pesquisa e formação de professores, é um ato mediacional
que possibilita esse trânsito, propiciando que passado, presente e futuro se relacionem não como
forma de representação do sujeito, mas como um modo de apresentação desse devir-professor. A
cada dia que exerço meu trabalho e, logicamente, minha vida como campo global de toda a
experiência, estou em vias de me tornar diferente. As narrativas possibilitam isso, tal como aponta
Cunha (2010, p.151):

O professor constrói sua performance a partir de inúmeras referências. Entre
elas estão sua história familiar, sua trajetória escolar e acadêmica, sua
convivência com o ambiente de trabalho, sua inserção cultural no tempo e no
espaço. Provocar que ele organize narrativas destas referências é fazê-lo viver
um processo profundamente pedagógico, onde sua condição existencial é o
ponto de partida para a construção de seu desempenho na vida e na
profissão. Através da narrativa ele vai descobrindo os significados que tem
atribuído aos fatos que viveu e, assim, vai reconstruindo a compreensão que
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tem de si mesmo.

Ainda sobre essa mobilidade no tempo, que as narrativas promovem, e como escolha metodológica
de pesquisa e concepção de formação de professores, penso ser conveniente trazer o já explorado
por Bahia (2009, p.150-151)

A nossa trajetória de vida é repleta de marcas de nossas escolhas e
experiências que nos formam, nos constituem como sujeitos de uma história
única – com uma memória (o nosso baú de retalhos) que nos ajuda a tecer
essa história e que possibilita ressignificar os fragmentos do passado na
consolidação de um presente e, também, na projeção de um futuro. Passado e
presente são como um amálgama desta ressignificação.

Nesse sentido, é importante afirmar que essa noção de prospecção também encontra-se vinculada a
uma revisão do conceito de memória, que faço em face das contribuições de Marcos Vilela Pereira
(2013) quando nos apresenta a distinção daquilo que ele mesmo diz ser “duas espécies distintas de
memória”. Esse autor se refere à memória retentiva e a memória projetiva, diferenciando-as:

[...] a memória retentiva é aquela com a qual trabalhamos mais
corriqueiramente, é a memória dos saberes e dos fatos. Trata-se da
recuperação de dados armazenados em cadeias de conexões lineares de
remessa. [....] A memória retentiva é serial, ou seja, funciona em uma espécie
de horizontalidade, de superfície plana, se desenhando em planos euclidianos,
macroscópicos [...] a memória retentiva, exercitada sozinha, contribui para o
isolamento do indivíduo em um casulo identitário falsamente rijo, reforçando a
concepção do sujeito como um ser estável e igual a si mesmo (PEREIRA,
2013, p.68-71).

Já sobre a memória de espécie projetiva, indexo-a à ideia de prospecção no processo formacional,
por mim já mencionada, e que de fato me interessa para pensar na pesquisa de formação de
professores por vias das narrativas de si, mesmo considerando que ela ocorre em decorrência da
primeira. Esse mesmo autor assevera a profundidade que ela incita no sujeito em formação quando
aponta que

[...] a memória projetiva é de mais complexo acesso. Deixamos o campo mais
estável das representações sobre o vivido e penetramos no campo
efervescente das forças vivas, o campo de caos-zero-deserto de onde
aparecem as possibilidades e os acontecimentos que vazam nas coisas, nas
gentes e nos fatos. (PEREIRA, 2013, p.75).

A memória de caráter projetivo toma, predominantemente, como centro de sua organização,
descontinuidades; a aparição de figuras de nós mesmos que emergem do próprio relato; a
consciência de como a história de vida em formação aciona forças para a constituição de um tempo
inatual do ser sendo; de como a formação de professores é esse movimento que, parafraseando
Fernando Pessoa em “Deste Modo ou Daquele Modo”, resume: “[...] procuro despir-me do que
aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, e raspar a tinta com que me
pintaram os sentidos, para que eu possa me pintar novamente”. A pesquisadora em formação de
professores, Maria Roseli Gomes de Sá, complementa ainda que “o homem não pode ser o ente que
é, senão encarnado no mundo, em contínua comunhão com os outros entes” (SÁ, 2010, p.45).

A busca incessante por novas formas de vir a ser não indica um desespero por deixar de ser quem se
está sendo, mas, por conseguinte, uma busca de imersão cada vez maior no poço profundo da
formação docente. Nesse sentido reconheço que no que concerne às narrativas de si como
concepção de formação de professores: “ao revelar sentidos e oportunidades de construção de outros
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significados, a pessoa realiza interpretações e inclusões de si, potencializando a própria
aprendizagem” (BOLOGNANI, 2014, p.1826).

Quando penso numa dimensão prospectiva do ato de narrar estou reconhecendo as invenções de si
como recurso imaterial da própria narrativa. Argumento que na dança dos fatos, na sucessão
temporal, no baile dos sentimentos e emoções há espaço também para aquilo que ainda não sou,
mas que ao mesmo tempo o meu desejo de ser já se mostra como um acionamento de forças em
direção desse devir-professor. Então, assumidamente, estou dizendo que a ideia de verdade, de
garantia de fidedignidade no ato de narrar, não me interessa como atestado de potência do material
exposto, quer seja oralmente, ou neste caso por meio do suporte da escrita. A busca desmesurada
pela verdade, ou pelo menos por uma única verdade, ainda é resquício de um pensamento científico
que não admite múltiplas formas de conceber o mundo, porque narrar é biografar-se a partir do
enquadramento de seu próprio mundo e, nesse sentido, cabe que as memórias tomem, quando
quiserem, a invenção como ponto de convergência. Cunha (2010, p.151) esclarece:

Inicialmente tínhamos a perspectiva de que as narrativas constituíam a mais
fidedigna descrição dos fatos e era esta fidedignidade que estaria ‘garantindo’
consistência à pesquisa. Logo nos apercebemos que as apreensões que
constituem as narrativas dos sujeitos são a sua representação da realidade e,
como tal, estão prenhes de significados e reinterpretações.

Na mesma direção, Cláudia Rodrigues, pesquisadora do campo da formação de professores por
intermédio do delineamento autobiográfico, considera que o caráter inventivo não deve ser rechaçado
como se ele em si constituísse menor status de validade à pesquisa e/ou até mesmo a concepção de
formação de professores por meio das narrativas de si:

Um bom escritor de si, no meu ponto de vista, é aquele que mantém a sua
mente aberta[eu diria: aquele que se mantém aberto] para entrar na narrativa
sem qualquer preconceito e racionalidade e considera assim, um exercício de
intuição compreensiva da realidade da qual não necessita provas para ser
aceita; ela, em si, remete a uma verdade interna, o que dá noção de
significado (RODRIGUES, 2010, p.176).

É importante salientar que ao falar de invenção não estou preconizando sentimento de
descompromisso com a vida vivida. Não se trata de narrar-se desplugado das experiências. Não quer
dizer que é possível narrar, dentro de uma perspectiva formacional, assumindo ser aquilo que nunca
se foi. Não posso, por exemplo, assumir-me médico e esboçar para o mundo as diversas vezes em
que me automediquei e/ou receitei um remédio a outra pessoa. Embora essas experiências se
aproximem de rotinas da medicina, eu, efetivamente, não sou médico. Nunca nutri em mim o desejo
de sê-lo. Não vivenciei uma experiência de formação nessa área, nem do ponto de vista institucional,
nem do ponto de vista do acionamento subjetivo do desejo. Quando advogo pela presença da
invenção no processo compositivo de uma narrativa o que estou asseverando é que estando como
estou posso prenunciar novas figuras de mim mesmo, no tempo presente.

Na experiência de meu mestrado, por exemplo, explorei a temática da avaliação da aprendizagem em
aulas de Dança[v]. Intriguei-me, naquela oportunidade, com aquilo que intitulei como sendo um trânsito
entre o dito e o feito, no que concerne aos processos avaliativos em Dança no Ensino Fundamental
da Rede Municipal de Salvador. A pesquisa identificou, ou fez questão de identificar, que havia certo
descolamento entre os discursos que os professores esboçavam e as práticas pedagógicas que se
constituíam no chão da escola. Passei o período de campo nas escolas, tentando localizar em quais
experiências observáveis o discurso dos professores sobre a avaliação não se amalgamava à prática
por eles engendrada.

Lembro, então, que conclui a pesquisa com a consideração de que havia de fato esse trânsito entre o
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dito e o feito. Hoje, com o olhar impregnado pela noção de professoralidade, percebo que fiz um
exercício um tanto violento comigo mesmo e também com aqueles professores à medida que não
reconheci que o discurso pode ser visto como o (pre)(a)núncio do arranjo de forças subjetivas que
deslocam o sujeito na direção desse devir-professor. Ao invés de enxergar a contradição entre o que
dizia e o que se fazia, ou até mesmo supor sua existência, eu poderia compreender de outra forma.
Perceber e tornar perceptível que esse trânsito residia na produção da diferença de um sujeito que,
em plena a constituição de uma paisagem transitória de si, traz no discurso o desejo de se tornar
diferente daquilo que se vem sendo. Tal como trouxe na epígrafe deste ensaio, e que aqui reescrevo,
no trecho do diálogo entre Emília e Dona Benta, célebres personagens da obra de Monteiro Lobato:
“Minhas memórias, explicou Emília, são diferentes de todas as outras. Eu conto o que houve e o que
deveria haver [...]" (LOBATO, 1959, p.129 apud. CUNHA, 1997, p.185). É sobre essa dimensão que
trato quando me abro à possibilidade do ato inventivo no decurso da narrativa de si.

Walter Benjamin, no texto “O Narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”, adverte, em
tom saudosista, sobre o desaparecimento da narração. Ele considera que “A arte de narrar está
definhando porque a sabedoria – o lado épico da verdade – está em extinção.” (BENJAMIN, 1989,
p.201). As narrativas têm profundo atrelamento ao campo experiencial. Narramos porque somos
atravessados por nossa própria condição de sujeito da experiência. Nesse sentido, assim como o
autor mencionado, Jorge Larossa também tem argumentado acerca do pouco tempo que temos tido
para olhar nossa relação com o mundo e seus fluxos experienciais.

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer
um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que
correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar
mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir,
sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião,
suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação,
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que
nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do
encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (LAROSSA,
2002, p.24).

Penso o ambiente acadêmico como um tempo-espaço potente para a experiência, seja nas
Humanidades, nas Artes ou em outros campos do saber com os quais tenho pouca relação e,
portanto, não me atrevo a intuir. Na relação com a produção do conhecimento em Dança na interface
com a Educação, tenho observado de fato poucas tentativas de aproximação com a narrativa e, por
conseguinte, com o sentido da experiência. Desconfio que essa tendência, que tem tratado os objetos
numa relação cada vez mais apartada de seu pesquisador, é parte de um projeto de afirmação da
Dança como área de conhecimento, assim, assumindo protocolos e estatutos que lhes são
estrangeiros. Obviamente, que não estou afirmando a inexistência de trabalhos acadêmicos em
Dança-Educação que caminhem por outras vias, como este.

A tese de doutoramento do professor Antrifo Sanches Neto, “Diálogos com Terpsícore: movimentos
de uma reforma curricular em dança” (2012), à medida que toma o conhecimento encarnado da
participação ativa desse professor nas transformações curriculares, e propõe um retorno dele mesmo
para pensar a trajetória existencial de um currículo do qual ele foi parte idealizadora e sujeito da
experiência de sua própria idealização junto a colegas, é um bom exemplo de que outros
pesquisadores nessa interface de pesquisa têm acenado nessa direção. Conquanto em número
expressivo, o que se tem visto é um tom memorial para introduzir objetos de pesquisa e, em seguida,
desaparecer para ceder espaço àquilo que tenho chamado de dizer de coisas, quando o
conhecimento não atravessa o próprio sujeito, numa alusão ao que propõe Denise Najmanovich
(2001) em sua obra Sujeito Encarnado. Como se no decorrer do ato da escrita o sujeito fosse,
voluntariamente, desaparecendo do próprio texto, padecendo da moral erudita de que conhecimento
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científico precisa ter como acordo inicial o distanciamento da vida.

Desse modo, reafirmo que venho me relacionando com a técnica da narrativa de si para situar-me
dentro do meu próprio processo de formação docente. A minha trajetória formativa é marcada pela
passagem em espaços institucionais e/ou acadêmicos, parte do trajeto de meu doutoramento,
expresso neste texto, é um depoimento claro disso. No entanto, sei que essa professoralidade, que
por ora se professoraliza, é empreendida sob as bases líquidas da experiência e é esse baú de mim
mesmo que quero cada vez mais (re)construir, nesse atravessamento de passado, presente e futuro.
Se por um lado a narrativa possibilita conexões temporais para falar dos movimentos de
professoralização, na minha formação em Dança ela possibilita o trânsito de atuações nessa área
multifacetada. O sujeito dançarino, coreógrafo, professor, pesquisador, entre outros, aqui não alterna
funções, mas, sim, reconhece-se como um artesão que mobilizado por tramas de forças imateriais
chega a ser o que vem sendo e se coloca na direção prospectiva daquilo que ainda pode tornar-se.

Daqui por diante, o meu compromisso é continuar vasculhando a mim mesmo em busca das
memórias que criem significação para essa constituição do meu estado de ser professor. Tomarei
cada uma delas como um espelho e farei perguntas sem compromisso direto de encontrar respostas.
Os espelhos aos quais me refiro tenho por certo que não são os materiais, aprisionados nos cômodos
de uma casa: “Falo dos que são construídos, deliberadamente postos diante de si. Vidro ou cristal,
aço ou prata: nenhum. De gente, do cotidiano, da prática. Espelhos em movimento” (PEREIRA, 2013,
p.226). O final deste artigo, sob hipótese alguma, indica o término de meu exercício de reminiscência,
o vasculhar de minhas memórias, dos meus quadros referenciais, de minha disposição de colocar-me
diante dos espelhos que me autointerpelam. Enfim, de (auto)formar-me. Prossigo...
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Sob orientação da Professora Denise Maria Barreto Coutinho, docente permanente do Programa de
Pós-graduação em Artes Cênicas da UFBA.

i Distância aproximada entre os municípios de Salvador e Jequié, ambos no Estado da Bahia.

ii Trecho extraído do Plano de Curso do Componente Curricular Estágio Supervisionado IV: prática
artístico-pedagógica em projeto de extensão, pertencente ao fluxograma da Licenciatura em Dança da
UESB. O Plano foi aprovado na Área de Metodologias e Práticas Pedagógicas, vinculada ao
Departamento de Ciências Humanas e Letras que abriga a Graduação em Dança nessa universidade.

iv Tal como eles já haviam desenvolvido no componente curricular Estágio Supervisionado III: prática
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[1] […] o Positivismo derivou do cientificismo, isto é, da crença no poder exclusivo e absoluto da razão
humana em conhecer a realidade e traduzi-la sob a forma de leis naturais” (COSTA, 1956, p.42).

[1] Trata-se da dissertação intitulada “Avaliação da Aprendizagem em Aulas de Dança: um trânsito
entre o dito e o feito nas escolas municipais de Salvador”, defendida em 2012, na linha de estudo dos
processos educacionais do PPG Dança da Escola de Dança da UFBA, sob orientação da professora
Lúcia Helena Alfreddi de Matos.
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