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Resumo: Este artigo apresenta uma experiência pesquisadora fenomenológica, baseada nas histórias de vida
como método de investigação qualitativa e prática de formação. A proposta de construção de biografias
educativas conecta-se à concepção de pesquisa em que seus objetivos imbricam-se com a formação. A
questão-base relaciona-se à compreensão de narrativas (auto)biográficas como um processo de
reconstituição da gênese de ser professor. Seu objetivo é compreender se os conhecimentos produzidos pelos
atos de narrar-se e de como as práticas cotidianas produzem novos traços na professoralidade. As análises
parciais revelam que as escritas (auto)biográficas vêm enriquecendo e reforçando o (auto)conhecimento e
promovendo, de algum modo, transformações na professoralidade.
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TEACHER EDUCATION, AND NARRATIVES MEMORIES

IN LIFE, THE GENESIS OF PROFESSORALITY

Abstract: This paper presents a phenomenological researcher experience, based on the life histories as a
method of qualitative research and practical training. The proposed construction of educational biographies
connects to the concept of research in which their goals overlap with the training. The issue-based relates to
the understanding of narratives (auto) biographical as a process of reconstruction of the genesis of being a
teacher. Your goal is to understand whether the knowledge produced by acts of narrating itself and how
everyday practices produce new traits in professorality. The partial analyzes reveal that the written (auto)
biographical come enriching and strengthening the (self) knowledge and promoting, somehow, changes in
professorality.
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Palavras Iniciais

Quando os mestres relatam suas lembranças, estas são um tecido de
práticas. É nas práticas que se reconhecem sujeitos, onde se refletem como
espelho. Onde reconstroem sua identidade.

(Miguel Arroyo)

As histórias de vida e os estudos autobiográficos como metodologias de investigação científica na área da
Educação ganharam visível impulso no Brasil nos últimos quinze anos (NÓVOA, 1995). A partir das memórias
docentes resgatadas por meio dos relatos biográficos, observamos ações e reações que nos impulsionam a
reafirmar o caráter formativo desta modalidade de estudo. Quanto mais nos lembramos da experiência vivida,
escrevemos ou falamos sobre ela, melhor podemos ressignificá-la.

Ao narrar e escrever suas experiências, enfrentamentos, dificuldades e superações, enquanto discente, os
professores passam a perceber que tais memórias são importantes para a compreensão da cultura escolar,
tendo em vista que as práticas vivenciadas, quando rememoradas e refletidas contribuem para a construção e
reconstrução do percurso de formação docente.

A prática do trabalho com as narrativas de formação ganha outro estatuto, a partir da compreensão que foi
sendo construída a partir das contribuições advindas dos trabalhos de Nóvoa (1995, 2010), de Catani et al.
(2003) e de Josso (2004, 2010), uma vez que tais autores vêm aprofundando e sistematizando diferentes
aspectos epistemológicos e metodológicos sobre as pesquisas com histórias de vida, autobiografias docentes
e processos de formação.

A pesquisa (auto)biográfica amplia e produz conhecimentos sobre a pessoa em processo de formação, as suas
relações com territórios, grupos e tempos de aprendizagem e seus modos de ser, de experienciar conflitos e
expressar posicionamentos frente ao vivido. A memória, resgatada sob a forma de lembrança narrada,
permite ao sujeito tomar consciência de elementos que definem como ele se relaciona hoje a partir das
percepções do ontem.

A motivação inicial para o desenvolvimento desse trabalho surgiu do interesse nos estudos sobre o processo
de formação do professor e se estendeu na perspectiva de interpretação do cotidiano da sala de aula,
especificamente, na tentativa de compreender os processos de apreensão e apropriação dos movimentos de
professoralização (PEREIRA, 2001) em profissionais que atuam na Educação Infantil. Assim, a presente
investigação-formação, ora em andamento tem origem em nossas reflexões enquanto docente em cursos de
formação inicial e continuada de professores e como coordenadora pedagógica do Centro de Convivência
Infantil Casinha do Sol. Essa experiência aguçou o nosso interesse em pensar as implicações das trajetórias
pessoais, que demarcam escolhas que podem estar vinculadas as experiências da profissão e o cotidiano dos
profissionais que exercem a docência na Educação Infantil.

Nessa perspectiva, diversos questionamentos sinalizaram a preocupação em compreender os sentidos e as
representações dos professores acerca do seu fazer pedagógico, sendo necessário conhecer os
saberes/fazeres construídos pelos profissionais de Educação Infantil ao longo de suas trajetórias formativas,
para assim entender os processos engendrados na constituição dos seus movimentos de professoralização.

Assim sendo, esse estudo intenciona conhecer os sentimentos e saberes acerca das experiências vivenciadas
pelos professores em suas trajetórias formativas, como forma de melhor compreender como estes se
expressam no cotidiano das práticas desenvolvidas com crianças pequenas.
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As ideias nele contidas são fruto das nossas inquietações enquanto pesquisadora que lida com a problemática
“formação, saberes, profissionalização e movimentos de professoralidade” de professoras de Educação
Infantil, especialmente, estudos que focalizam o interesse pela narrativa (auto)biográfica como instrumento
metodológico para a apropriação do percurso de formação docente. Nesse sentido, acreditamos que os
conhecimentos produzidos pelos atos de narrar-se e às práticas cotidianas, proporcionariam, nas professoras,
uma percepção mais acurada de si e um aprofundamento acerca das situações vivenciadas.

Diante do exposto, os objetivos deste estudo conectam-se à averiguação de narrativas (auto)biográficas como
um processo de reconstituição da gênese de ser professor; nesse sentido, buscou-se recolher informações
acerca dos movimentos de professoralização; compreender se os conhecimentos produzidos pelos atos de
narrar-se e às práticas cotidianas produzem novos traços na professoralidade; analisar de que modo as
experiências pedagógicas, desde a condição de discentes, se expressam nos citados movimentos; e por
último, analisar se as interrogações acerca do que se vem sendo, proporcionam uma percepção mais acurada
de si e um aprofundamento acerca das situações pedagógicas vivenciadas na Educação Infantil.

Portanto, com base nos objetivos acima delineados, este artigo busca desvelar imagens tecidas e evocadas
pelas professoras, através do resgate da memória acerca das práticas pedagógicas vivenciadas desde a
discência, tendo em vista o olhar das mesmas acerca de seu saber/fazer cotidiano junto às crianças, bem
como conhecer como estas interpretam seus percursos e lhes dão sentidos e significados.

Caminhos Percorridos na Educação Infantil... desafios formadores

A formação dos profissionais de educação deve estar voltada para a
aprendizagem – e não mais apenas para o ensino.

(Marly Weber)

As contínuas transformações que têm afetado a sociedade fazem emergir novas demandas para a escola e
para todos que nela convivem em seu cotidiano. Decorrentes das inovações tecnológicas e científicas, dos
processos de globalização, das novas configurações do mundo do trabalho e das relações sociais, tais
demandas passam a exigir modos diferenciados de formação, atuação e interação dos sujeitos sociais. Assim,
a escola, enquanto instância responsável pelo aprendizado/formação de crianças e jovens acaba por se
integrar às novas configurações organizativas da sociedade.

Nas últimas décadas, a Educação Infantil vem sendo reconhecida mundialmente como um segmento
importante do processo educativo. A aprovação da Lei 9394/96- LDB, oportuniza importantes perspectivas ao
avanço de propostas que reconheçam as necessidades específicas das crianças de 0 a 5 anos, superando o
caráter assistencialista da maioria dos programas destinados à faixa etária.

Entretanto, fator importante a ser considerado é a formação dos profissionais que atuam nesse âmbito da
Educação Básica, uma vez que em seu processo formativo os mesmos devem se apropriar de diversos
conhecimentos que lhes possibilitem exercer uma prática educativa crítica e reflexiva.

Os estudos de Sanches (2003), apontam que a formação dos docentes de Educação Infantil não ocorre
somente pelo acúmulo de cursos, palestras e técnicas, mas por “trabalho de reflexão crítica sobre as práticas
e (re) construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso, é tão importante investir na pessoa e dar
um estatuto ao saber da experiência” (NÓVOA, 1995, apud, SANCHES, 2003, p.27).

Assim, embora muitos professores saiam dos cursos de formação buscando fazer a diferença em seus espaços
de atuação, as dificuldades vivenciadas no exercício da profissão acabam sendo decisivas quanto ao
posicionamento do professor perante o enfrentamento ou desistência da carreira. Tais dificuldades vão desde

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/na_vida_a_genese_da_professoralidade.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.3-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



as condições estruturais oferecidas pela escola, até mesmo ao menosprezo pelo saber experiencial, elaborado
a partir das situações diárias com as quais este profissional se depara.

Nesta perspectiva, André (2005), reafirma:

[...] é preciso explicitar, também, que falar em processo de reconstrução do saber
docente significa considerar questões relativas tanto aos estudos sobre o processo de
ensino e a formação do professor, quanto aos estudos sobre o saber que o professor
desenvolve sobre a sua prática docente. (p. 10).

Assim, a ideia de ser ou vir a ser professor vai se constituindo a partir das experiências vivenciadas, desde o
momento inicial, da infância propriamente dita. Conta a história das relações daquele sujeito com a escola e
com os processos de aprendizagem pelos quais passou e, principalmente, da produção de sentido e
significados sobre estas experiências, das marcas produzidas pelas mesmas. Larrosa (2002) assinala que
“experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca e não simplesmente o que passa, o que
acontece, ou o que toca”. Assim frente à ideia de tornar-se professor vão também se articulando uma gama
de maneiras de vir a ser e estar no mundo, de valores e posturas que vão se constituindo num
entrelaçamento entre o social e o individual, mas que ao acontecer modifica o que se é e consequentemente,
o que se vem sendo.

Assim, trabalhar com a formação de professores de Educação Infantil seja ela inicial ou contínua, nos
impulsiona a refletir sobre os processos de construção e apropriação dos saberes pessoais e profissionais,
desenvolvidos a partir das experiências no cotidiano infantil. Nesse sentido, o acesso às trajetórias de vida,
formação e (auto)formação percorridas pelos educadores de crianças pequenas, a partir do processo de
narrativa (auto)biográfica, possibilita apropriação e ressignificação das práticas pedagógicas que foram
construídas ao longo das histórias desses sujeitos.

Nesta direção, faz-se necessário pensar a aprendizagem da docência enquanto processo que se realiza a
partir das dimensões internas e externas ao sujeito, constituindo-se como um movimento estabelecido entre
as potencialidades do sujeito e as exigências estabelecidas pelas condições reais de enfrentamento da
profissão. As interações com colegas, alunos e demais companheiros de profissão, em meio ao lócus escolar,
assumem uma importância fundamental, na medida em que se constituem como elementos fomentadores da
aprendizagem docente, num movimento de vir a ser professor.

Tal perspectiva nos aproxima das discussões propostas por Pereira (2001) ao indicar que vir a ser professor é
vir a ser algo que não se vinha sendo, uma diferença que o sujeito produz em si, um estado de desequilíbrio,
um processo marcado por rupturas e conflitos, entre o buscado e o encontrado, entre exigências pessoais e
profissionais que se dá no decorrer da trajetória formativa do professor. Nesta direção, o mesmo autor, ao
cunhar o termo professoralidade enfatiza o movimento processual de produção de diferenças que o sujeito
professor realiza ao longo de seu percurso formativo.

A proposta de construção de biografias educativas conecta-se à concepção de pesquisa em que seus objetivos
imbricam-se com a formação. Compreendemos as narrativas (auto)biográficas como um processo de
reconstituição da gênese de ser professor. Acreditamos, que através das mesmas possamos recolher
informações acerca dos movimentos de professoralização, e assim compreender se os conhecimentos
produzidos pelos atos de narrar-se e às práticas cotidianas produzem novos traços na professoralidade,
analisar se as interrogações acerca do que se vem sendo proporcionam ao professor de Educação Infantil uma
percepção mais acurada de si e um aprofundamento acerca das situações pedagógicas vivenciadas no
contexto escolar.

Alguns Achados...
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“[...] Só que ninguém poderá ler no esgarçar destas nuvens a
mesma história que eu leio, comovido”. Ferreira Gullar, 1975.

O percurso trilhado nessa pesquisa teve por base uma experiência pesquisadora fenomenológica, baseada nas
histórias de vida como método de investigação qualitativa e prática de formação, com a participação de oito
professoras de Educação Infantil, atuantes no Centro de Convivência Infantil Casinha do Sol/UESB - Jequié. A
proposta de construção de biografias educativas conecta-se à concepção de pesquisa em que seus objetivos
imbricam-se com a formação. A questão-base relaciona-se à compreensão de narrativas (auto)biográficas
como um processo de reconstituição da gênese de ser professor. Escolhemos esse dispositivo, visto que, para
Alarcão (2004), o ato de escrita é um encontro conosco e com o mundo que nos cerca. “As narrativas serão
tanto mais ricas quanto mais significativas se registrarem. Para serem mais compreensíveis, é importante
registrarem-se não apenas os fatos, mas também o contexto físico, social e emocional do momento.” (p.53).
Não há uma única forma de se expressar, assim como são múltiplas as possibilidades de se registrar o vivido.

Utilizar a autobiografia é dar espaço para o professor se auto-revelar, possibilitando a tomada de consciência
sobre si mesmo e sobre o seu fazer. Nesse sentido, buscamos analisar os escritos produzidos a partir das
narrativas (auto)biográficas (NÓVOA, 1995) das professoras que atuam no Centro de Convivência Infantil
Casinha do Sol / Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus Jequié. Essas professoras trabalham
em turmas de Berçário, Maternal I e II, com crianças na faixa etária de um ano a quatro anos de idade.

A participação foi voluntária, mas optamos pelo anonimato da amostra de oito professoras participantes da
pesquisa. O grupo está constituído por quatro professoras que já concluíram o ensino superior e quatro
profissionais em formação nos Cursos de Licenciatura em Pedagogia e Letras da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia – UESB. As informações recolhidas foram analisadas e processadas com vista a
apropriação de sentidos e significados expressos pelos participantes em momentos de narrativas das
memórias evocadas a partir do vivido.

A partir de nossa inserção no cotidiano do Centro de Convivência Infantil Casinha do Sol, enquanto
coordenadora pedagógica, surgiu à possibilidade de construção de um roteiro (auto) biográfico que
estimulasse a reflexão das professoras / parceiras da pesquisa acerca das suas trajetórias de vida e das
implicações na prática docente.

Acreditamos na potencialidade do trabalho com professoras enquanto narradoras de suas experiências de
vida, pois as mesmas desvendam perspectivas sobre a dimensão pessoal, visto que é a pessoa que se forma,
em diversos contextos cotidianos, e se constitui por meio da compreensão que elabora do seu próprio
percurso de vida.

Ao ler as biografias educativas com as memórias das professoras / participantes da pesquisa, pudemos
compartilhar vários sentimentos como: alegria, amor, encantamento, medo e incertezas, sobre as
experiências no trabalho com as crianças. Com essas imagens, portanto, narramos aqui um pouco dos
segredos e mistérios dos caminhos pelos quais as professoras pesquisadas vêm se apropriando do seu
percurso profissional. Nesse sentido, buscamos focar o significado e a fertilidade da construção das narrativas
de formação em seus movimentos de professoralização, que evidenciam as relações que os profissionais de
Educação Infantil estabelecem com os espaços, tempos, rituais e aprendizagens da prática docente.

Inicialmente buscamos fazer emergir a partir de recurso metodológico evocativo, as lembranças de como se
deu a escolha da docência como profissão, objetivando identificar os percursos e as motivações que
encaminharam as professoras para a carreira da docência.

Através da análise das narrativas das professoras participantes da pesquisa foi possível perceber que a opção
pela docência surgiu muito antes da escolha profissional propriamente dita, esta se consolidou a partir de
uma série de fatores que foram se constituindo em elementos condutores a assunção da docência, como nos
revela as narrativas das professoras Esmeralda e Jade:
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PE- Meu sonho sempre foi trabalhar com crianças, e contribuir para sua
formação individual e social. Quando criança, lembro que tive uma professora
que era muito carinhosa, mas tradicional, porque a gente nem podia levantar e
nem olhar para os lados. Então, ao brincar de escolinha, eu fazia desse jeito
também. .(Profª Esmeralda).

PJ- [...] tenho boas lembranças da escola, minha professora de Língua
Portuguesa, pessoa que procurou extrair o melhor de mim. Incentivadora de
minhas leituras, compartilhava seus livros. Essa professora me fez acreditar
em meu potencial acadêmico e pessoal.(Profª Jade).

A percepção das implicações pessoais e das marcas que foram sendo impressas na trajetória individual de
cada participante, por meio do movimento de narrativas biográficas sobre o processo de construção da
aprendizagem pessoal e coletiva da profissão, tendo por base a experiência e vivência no cotidiano escolar,
revela-se como um fértil exercício de formação e de pesquisa, na medida em que possibilita ao sujeito em
formação compreender-se como autor e ator do seu percurso formativo, bem como, ressignificar o seu fazer a
partir do enfrentamento de dificuldades, escolhas e superações.

Quando mobilizadas a evocar os sentidos e significados de ser professora de Educação Infantil, as professoras
expressaram sentimentos variados, como orgulho e contentamento, em poder contribuir para o
desenvolvimento de um ser integral, em uma etapa de vida tão importante. As narrativas abaixo são bastante
significativas e reveladoras.

PP- É recompensador saber que você colaborou na formação de um ser, em
sua constituição social afetiva e intelectual.(Profª Pérola).

PC- Por acreditar que a educação infantil é o alicerce da formação educacional,
vejo que o sentido de ser professor se baseia em considerar a criança como
alguém curioso, ativo e com direitos. Alguém que necessita de um espaço
escolar que busque aproximar cultura, cognição, linguagem e afetividade ao
seu desenvolvimento. (Profª Cristal).

A escrita narrativa impulsiona o sujeito a um movimento de auto-escuta, como se estivesse contando para si
próprio as experiências e aprendizagens que construiu ao longo do seu percurso de vida, através da
apropriação do conhecimento de si. Nessa perspectiva a biografia educativa se instaura como um recurso de
investigação-formação. No momento que focaliza o processo de construção de conhecimento e de formação
que se vincula a partir do exercício de tomada de consciência, por parte do sujeito, das itinerâncias e das
aprendizagens ao longo da vida, as quais são expressas através do ato de narrar-se, dizer-se de si para si
mesmo como uma evocação dos conhecimentos construídos nas suas experiências formadoras.

Outro aspecto evidenciado nas narrativas refere-se a apropriação dos saberes necessários ao
desenvolvimento do ato educativo na Educação Infantil:

PT- Em minha opinião, em primeiro vem o conhecimento prático que vai sendo
construído e adquirido no dia a dia do professor, depois alguns conhecimentos
teóricos relacionados a algumas teorias do conhecimento, ou melhor, da
aquisição do conhecimento e de alguns saberes relacionados a teorias sobre o
desenvolvimento cognitivo, social e psicológico na infância. (Profª Turmalina).
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PS- Alguns saberes são necessários para o trabalho com educação infantil,
entre eles que o professor não dissocie o cuidar, o ensinar e o brincar, que
juntos são indispensáveis na construção da rotina, no planejamento de
atividades e principalmente na prática pedagógica. (Profª Safira).

As professoras Turmalina e Safira evidenciam em suas falas uma concepção pragmática sobre o exercício da
docência na Educação Infantil, tendo como premissa primordial para o bom desempenho docente, o domínio
da rotina e planejamento de atividades diárias, como também o conhecimento de teorias sobre o
desenvolvimento cognitivo, social e psicológico da criança.

As narrativas (auto) biográficas impulsionam a reflexão / ação, transformando-as em apropriação da
experiência vivida, num movimento permanente do professor pensar sobre sua prática, desmembramento de
escolhas e posicionamentos em sua trajetória de construção do conhecimento. Acreditamos que o
conhecimento é um processo de descoberta coletiva, mediatizada pelo diálogo entre educadores e educandos
(Romão, 1999). Nesse sentido, a presente investigação-formação, ora em andamento, buscou ouvir as vozes
das professoras acerca de seus sentidos, significados e sentimentos sobre as práticas educativas
experienciadas ao longo de seus processos formativos, em meio ao lócus de um Centro de Convivência
Infantil.

Considerações em Aberto

Apesar da pesquisa apresentar-se em desenvolvimento, já é possível, mediante a análise de trechos das
escritas (auto)biográficas que estão sendo realizadas, identificarmos algumas impressões dos professores do
Centro de Convivência Infantil Casinha do Sol acerca do processo de construção da gênese do ser professor e
os desafios enfrentados com as diversidades culturais na Educação Infantil.

Assim, atentar para a forma como o professor de Educação Infantil reflete sobre o seu trabalho, como o
elabora e o realiza, parece ser um recurso interessante para compreender os percursos formativos
vivenciados por estes no meio educacional que se fazem presentes na prática pedagógica. É certo que o
profissional de educação que atua junto às crianças pequenas se depara com questões que precisam ser
resolvidas e que envolvem a criança, a compreensão que ele próprio tem da vida, seus valores e do papel que
estes desempenham na formação do psiquismo infantil.

As narrativas apontam que a grande maioria das professoras envolvidas no processo de pesquisa-formação,
se sentiram mobilizadas a evocar suas memórias, entendendo esse movimento de rememoração do fazer
cotidiano, tomada de decisões necessárias e enfrentamentos diante das dificuldades postas ao exercício da
docência, especialmente junto á crianças pequenas, vai além dos processos educativos desenvolvidos em sala
de aula.

As análises parciais revelam que as escritas (auto)biográficas vêm enriquecendo e reforçando o
(auto)conhecimento e promovendo, de algum modo, transformações na professoralidade. Consideramos,
ainda que na explicitação dos enredos de suas histórias, as narradoras se reapropriam de suas experiências
de formação em delineamentos dinâmicos; assim, os movimentos de professoralização, ao transparecerem,
parecem incitá-las à reorganização da professoralidade no cotidiano pedagógico.

Neste sentido, as narrativas biográficas trabalhadas no estudo presente, apresentam-se como uma ação
complementar, que enriquece e reforça as transformações desencadeadas na interação social. Consideramos
ainda que na busca de um enredo, para suas histórias, as narradoras selecionam, estabelecem relações,
organizam os fatos, encontram justificativas, clarificam suas imagens de docência e de criança. Nesse
processo, re-conhecem, re-descobrem suas relações com os saberes de suas práticas com a educação infantil,
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com o grupo, mas, principalmente, com sua criança.

Nessa perspectiva, há fortes indícios de que a construção da professoralidade acontece imbricada ao processo
de desenvolvimento permanente da pessoa e que a formação docente tem início muito antes de a pessoa
ingressar nos cursos de preparação para o magistério e prossegue no decorrer de sua prática profissional.
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