
HISTÓRIAS DE VIDA E (AUTO)BIOGRAFIA : EXPERIÊNCIAS ESTÉTICAS NO CAMPO DA FORMAÇÃO
DE PROFESSORES

Maria Emérita Jaqueira Fernandes

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

meljaqueira@gmail.com

Resumo: Este texto apresenta um recorte da pesquisa vinculada ao Programa de Pesquisa e PósGraduação
em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). É um estudo da formação de
professores, fundamentado no método biográfico cujo objetivo central do trabalho consiste em investigar no
processo da formação de professores, a estética que vem constituindo a sua professoralidade. Busca trazer à
tona as histórias de vida escritas numa (auto)biografia, intermediadas pelos ateliês biográficos e portfólios
como dispositivos da pesquisa, aplicada aos discentes do Curso de Pedagogia do Plano Nacional de Formação
de Professores da Educação Básica (PARFOR). Conta com a participação de 26 professorasalunas de Práxis
Pedagógica e Estágio Curricular Supervisionado. Os sentidos produzidos a partir desse processo constituem a
discussão em pauta, como resultados parciais da pesquisa em questão.

Palavraschave: (Auto)biografia. Experiências Estéticas. Formação de Professores.

LIFE STORIES AND (AUTO) BIOGRAPHY: AESTHETICS EXPERIENCES IN THE FIELD OF TEACHER
EDUCATION

Abstract: The paper presents a part of a research linked to Program for Research and Graduate Education at
the State University of Southwest Bahia (UESB). It is a study of teacher education, based on the biographical
method whose central objective study is to investigate in the process the teacher education the aesthetics
that has constituted its professoralidade. Thus, this research seeks to bring up the life stories written in an
(auto) biography intermediated by biographical workshops and portfolios as methodological devices research
applied to students of Pedagogy Course of the National Plan Teacher Education of Primary Education
(PARFOR), includes the participation of 26 teachersstudents during the curriculum components Pedagogical
Praxis and Traineeship. The meanings produced from this research process and education, constitute the
discussion at hand, with partial results of the research in question.

Keywords: (Auto) biography. Aesthetic experiences. Teacher Education.

No contexto das políticas públicas educacionais no Brasil, a formação de professores é o tema que tem
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levantado intensos debates e preocupado pesquisadores, gestores da educação e amplos segmentos sociais.
Segundo Marli André (2010), podemos encontrar indicadores na comunidade científica brasileira de que a
formação docente vem agregando grupos de pesquisadores em eventos, publicações e fóruns, a exemplo do
Grupo de Trabalhos de Formação de Professores que integra a Associação Nacional de Pesquisa em Educação
(ANPED) e como campo de estudo independente a Formação de Professores também é sinalizado através do
protagonismo dos professores, assumindo papel importante no desenho e na efetivação da pesquisa. No
reconhecimento da formação de professores como peça chave da qualidade do sistema educativo, André
(2010) considera o papel do professor fundamental na educação escolar considerando também a importância
da atuação dos gestores escolares, as formas e organização no trabalho da escola, o clima institucional, os
recursos disponíveis, a participação dos pais, as políticas educacionais, como um conjunto de fatores
responsáveis pela qualidade da educação.

Ao emergirem, esses temas transbordam e chamam a atenção de toda a sociedade passando a adquirir
importância política e social nos debates em torno da qualidade da educação no Brasil. Nesse ínterim, a
pesquisa sobre a formação de professores e profissionalização, feita por Gatti (2012), evidencia que o tema
passou a ter um maior destaque na primeira década do ano 2000, precisamente a partir de 2006, quando há
uma maior preocupação no âmbito educacional, social e político, da sociedade em geral com a qualidade da
educação e com o papel do professor, oriundo das políticas públicas de avaliação implementadas pelo
Ministério de Educação e Cultura (MEC) para este fim.

Uma pesquisa, como sabemos, poderá contribuir para a valorização social se for desenvolvida com todo o
rigor científico e trouxer evidentes contribuições para a ciência e a sociedade no geral. Destacamos a
formação de professores se constituindo e se afirmando como um estudo na área de educação, desde quando,
ao diferenciarse da didática e das práticas pedagógicas, passa a delimitar o seu campo pelos seguintes
indicadores:

Existência de objeto próprio, uso de metodologia específica, uma comunidade de
cientistas que define um código de comunicação própria, integração de participantes
no desenvolvimento da pesquisa, o reconhecimento da formação de professores
como um elemento fundamental na qualidade da ação educativa por parte dos
administradores, políticos e pesquisadores (ANDRÉ, 2010, p. 174175).

Vimos em diversos autores que a pesquisa em formação de professores tem se preocupado em estudar os
processos de preparação, profissionalização e socialização docentes, numa perspectiva intencional de
promover as mudanças na qualidade do ensino e da aprendizagem (ANDRÉ; NUNES; GATTI, 2010, 2012).

A formação de professores tem sido tomada não só como um objeto de investigações
e estudos privilegiado no meio acadêmico e científico, mas, também, como um
amplo campo de elaboração de propostas, programas e legislações que o
regulamentam, normalmente associados à expectativa de melhorar a qualidade da
educação pela via da formação docente (NUNES, 2012, p.13).

Mediante fatos emergentes de demandas e necessidades sociais, políticas, educacionais e culturais no
contexto dos direitos humanos, segundo Gatti (2012), investimentos foram feitos nos últimos cinco anos no
setor educacional, principalmente na área de formação de professores pelo MEC, visando reorganizar o
financiamento da educação quanto à escolarização, infraestrutura, currículo, ensino superior, formação
docente, plano de carreira, piso salarial.

Visando ampliar a perspectiva do objeto da pesquisa que estamos desenvolvendo, destacamos alguns
aspectos estudados, como a necessidade de mudanças nas formações de professores para a educação básica
em consonância com as novas formas de sociabilidade e trabalho. Gatti (2012, p. 438) conclui que as
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estruturas formativas de professores no Brasil são ainda arcaicas e superadas, necessitando sofrer algumas
mudanças radicais em função dos movimentos no social emergentes no século XXI.

Em virtude de considerarmos a formação de professores uma formação de adultos ao longo da vida,
recorremos ao método (auto)biográfico como fonte de pesquisa e as histórias de vida como prática de
formação.

O Método (auto)biográfico e a Formação vem, ao encontro das inquietações com a
formação ao longo da vida, hoje ainda mais exacerbadas pelas mutações sociais que
exigem do adulto que se (auto)transforma, mais do que nunca, a capacidade de
tomar entre suas próprias mãos a vida e empreender a conquista da consciência
histórica de sua formação (NÓVOA e FINGER, 2010, p. 14).

Embora contribuições já produzidas nesse campo fértil também no Brasil, (ABRAHÃO; SOUZA, 2006), mais
estudos abrem possibilidades de análises de múltiplos fatos e fenômenos interrelacionados à profissão
docente e trazem à pauta incipientes perspectivas vinculadas à estetização desta. Dentre os pesquisadores
ressaltamos os estudos de Pereira (2010a; 2010b; 2012a; 2012b; 2013) e os modos como este aborda tal
processo formativo, a partir de um viés fundamentado na estética da existência, no sentido de problematizar
o devir a ser professor (a), como nos tornamos os professores que somos, como é possível, arte e vida,
contribuírem para a constituição de uma estética da professoralidade.

Assim, o presente artigo almeja discutir a epistemologia da formação de professores a partir das histórias de
vida em autores como Nóvoa e Finger (2010); da escrita de si, em Focault (1992), da experiência em
Gadamer (1999), histórias de vida em Pineau (2012), considerando esses estudos essenciais para a
compreensão do conceito da Estética da Professoralidade em Marcos Villela Pereira (2013), imbricados na
anunciada pesquisa.

Histórias de Vida, Biografia e Formação de Professores

Pretendo iniciar a discussão sobre a etimologia do termo biografia tanto na literatura memorialística quanto
no método investigativo das Ciências da Educação, especialmente quanto à biografia de professores.

O termo bio do grego bios significa vida, viver, modo de vida, meio de vida, logo, o termo biografia, significa
a escrita da vida, história de vida, conforme Aurélio (1999). Sendo assim, pergunto, seria possível separar a
vida da história?
Pois bem, para a ciência, sim, é possível. “A história de vida achase no cerne da tradição antropológica e
sociológica e de um modo mais geral, das ciências humanas. [...] existe, portanto, um campo epistemológico
específico, considerando separadamente seus termos constitutivos: “viver” e “história”” responde Pineau
(2012, p.82).

Como gênero literário, “as bios, no mundo clássico, jamais foram consideradas como História. As primeiras
trabalham os feitos individuais a partir de anedotas, apotegmas, cartas, discursos apologéticos. A História ao
contrário, centrase nos feitos coletivos”. Dessa forma, é que as bios, histórias singulares de indivíduos
comuns, foram valorizadas pela filosofia que as converteram em uma prática pedagógicofilosófica fonte da
sabedoria, substância da maiêutica socrática, “mediante o conhecimento de si, a arte de falar de si e da vida,
com suas contradições, seus balbucios, suas ambiguidades”, como nos ensina Pineau (2012, p. 44).

Na ciência, o método biográfico surgiu no final do século XIX na Alemanha como uma alternativa à sociologia
positivista e sua prática tomou impulso nas décadas de 1920 e 1930 com os sociólogos americanos da Escola
de Chicago. Os estudos (auto)biográficos passaram a ter relevância nas pesquisas sobre a formação de
professores, precisamente a partir de 1980, quando o estudo da subjetividade foi salientado como o eixo
agregador de toda a discussão e a base das propostas dos estudos e pesquisas nas (auto)biografias de
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professores. A subjetividade reivindicada diz respeito a um novo modo de conceber a ciência, iniciado nas
primeiras décadas do século, a partir dos movimentos de mudanças e rupturas com as ciências experimentais
regidas pelas leis da física e da biologia, em detrimento da subjetividade nos estudos dos fenômenos sociais.
(BUENO; NÓVOA e FINGER, 2002, 2010).

Na atualidade, Antônio Nóvoa (1992, 1999, 2007, 2010) e demais autores internacionais vêm se dedicando a
propulsores e inovadores avanços no constructo de uma epistemologia da formação de professores, através
do método (auto)biográfico para o campo profissional. Segundo este pesquisador, do âmbito das pesquisas
realizadas na década de 1980, alguns princípios teóricos foram sistematizados para servirem de referência “a
qualquer projeto de formação de adultos, quer seja no quadro da formação profissional, quer seja no âmbito
da formação de formadores”. Inspirado com o trabalho de Pierre Dominicé, Antônio Nóvoa elabora o Projeto
Prosalus 86, uma experiência de formação, utilizando as Histórias de Vida no quadro deste projeto de
formação (NÓVOA e FINGER, 2010, p. 184187).

Trazida para educação de adultos, a biografia conduz o trabalho de Pierre Dominicé (Universidade de
Genebra), junto à sua equipe de investigação, preocupados com um melhor conhecimento do processo de
formação e de conhecimento dos adultos, nomeado como Biografia Educativa, tratandose de uma
“autointerpretação do próprio trajeto de formação realizada em grupo no contexto de um ensino universitário”
(DOMINICÉ, 2010, p. 84).

A partir dos anos 1980 e 1990, vemos aflorar nas discussões acadêmicas uma valorização da pesquisa
(auto)biográfica, tanto em relação à formação de professores, quanto ao seu desenvolvimento profissional. As
narrativas das histórias de vida de professores e o método (auto)biográfico, seguem o movimento
socioeducativo dessa abordagem no Brasil, no contexto da formação docente, na perspectiva de uma
“reflexão sobre os princípios epistemológicos, metodológicos, éticos e deontológicos nas histórias de vida
como procedimento de pesquisa, formação e intervenção”, (PASSEGI, 2010, p.30).

A partir do interesse em saber como se forma e aprende o sujeito, o desenvolvimento desta
investigaçãoformação se interessa pela construção de um memorial de formação constituído como uma fonte
da professoralidade, a formação do ponto de vista do sujeito, como se forma e como aprende o sujeito. Josso
(2010) considera que é preciso haver reflexões do professor sobre a própria experiência, configurandose aí
em um aprendizado advindo das experiências e recorrentes das narrativas das histórias de vida. Assim, a
teoria da formação como metodologia de educação de adultos considera que deve haver reflexões do
professor sobre a própria experiência, configurandose aí em um aprendizado. Nesse processo
compreendemos que, ao lembrar e revisitar as experiências, os professores puderam refletir sobre a
autonomia ausente ou presente nas suas ações, e, se perceber enquanto sujeito neste processo (JOSSO,
2010, p. 6163). Narrar a nossa história, os caminhos que fizemos para ser quem somos, significa fazer uma
reflexão sobre como nos tornamos esse ser, pessoa e professor, em formação contínua.

Um dos princípios fundadores das escritas de si como prática de formação é a dimensão autopoiética da
reflexão biográfica. “Ao narrar sua própria história, a pessoa procura dar sentido às suas experiências e,
nesse percurso, constrói outra representação de si: reinventase” (PASSEGI, 2011, p. 147), a gênese de si
dáse, portanto, em processo de formação. Foucault (1992) analisa algumas estratégias de trabalho
(auto)biográfico e demonstra a sua excelência no resgate das trilhas dos acontecimentos e dos registros das
marcas visíveis e invisíveis inscritas na reapropriação das experiências de formação.

Experiências estéticas

A experiência no contexto da formação, ou em formação, nos diz de um movimento, cuja noção remete a
uma nova compreensão e interpretação de si a cada narrativa da experiência de vida, uma resignificação que
consideramos aqui, “razão estimulante para a pesquisa educacional, pois nos conduz a buscar as relações
entre viver e narrar, ação e reflexão, narrativa, linguagem, reflexividade autobiográfica e consciência
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histórica” (PASSEGI, 2011, p.148). Assim, com a hermenêutica compreendemos que “a verdadeira
experiência faz parte da própria historicidade” (GADAMER, 1997, p. 364).

Walter Benjamim (1987) ressalta a pobreza da experiência como uma das marcas da modernidade, onde o
narrador não tem mais expressão, porque a experiência perdeu seu significado original. Dessa forma,
poderíamos dizer que não é o menino o pai do homem como nos Escritores criativos e devaneios de Freud
(1908) e sim, como em Nava[1], o velho, o pai da criança. “Esse é o lugar de onde nos fala o narrador de
memórias, o lugar do velho para quem tudo é lembrança e o futuro, a consciência cada vez mais inalienável
da própria morte” (CHIARA, 2001, p. 23). E aqui pensamos na importante relação entre memória e
experiência, como bendiz Benjamim (1987) ao invocar a experiência como fonte das narrativas, das histórias,
das palavras.

Ela sempre fora comunicada aos jovens. De forma concisa, com a autoridade da
velhice, em provérbios; de forma prolixa, com a sua loquacidade, em histórias;
muitas vezes como narrativas de países longínquos, diante da lareira, contadas a
pais e netos. Que foi feito de tudo isso?
Quem encontra ainda pessoas que saibam contar histórias como elas devem ser
contadas?
Que moribundos dizem hoje palavras tão duráveis que possam ser transmitidas
como um anel, de geração em geração?
Quem é ajudado, hoje, por um provérbio oportuno?
Quem tentará, sequer, lidar com a juventude invocando sua experiência?
(BENJAMIM, 1987, p. 114).

Na citação, Benjamim referese à tradição oral na qual o narrador é uma pessoa que conta suas histórias em
um contexto tradicional da vida coletiva, veiculando os valores do seu tempo. Contudo, apesar da ausência
dos espaços e sujeitos narrativos terem contribuído para o desaparecimento do narrador tradicional, o
narrador moderno não morre, ele se transforma e surge nos livros, nas músicas, nas mídias, nas redes sociais
dos tempos pósmodernos. Nesse sentido, é preciso reinventar o narrador a partir de outras possíveis
narrativas. Mais que isso, é preciso escutar as experiências coletivas dos professores, da autoformação, estas
são ricas porque “vêm de um investimento social, no caso do processo escolar, ou das tramas dos encontros
e desencontros que temos com os outros e com o meio, ao longo da vida”. (BRAGANÇA, 2011, p. 160).

O registro narrativo permite compreender o modo como cada sujeito permanecendo
ele próprio, se transforma. [...] ao selecionar aspectos da sua existência e ao
tratálos na perspectiva oral e escrita, organiza suas ideias e potencializa a
reconstrução de sua vivência pessoal e profissional de forma autorreflexiva como
suporte para compreensão de sua itinerância vivida. (SOUZA e CORDEIRO, 2010,
p.219220).

Ateliês biográficos

Nossa experiência com os Ateliês biográficos de professores e com os Portfólios reportounos a alguns
sentidos fundamentais do método (auto)biográfico, como a revelação do grupo primário como mediação entre
o social e o individual, propondose como “espaço de ligação onde se articulam reciprocamente e se esbatem
um ao outro, o público e o privado, as estruturas e o eu, o social e o psicológico, o universal e o singular”
(FERRAROTTI, 2010, p. 54).

A investigaçãoformação, vivenciada a partir do próprio contexto pedagógico intermediado pela estética das
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narrativas como propulsoras de sentidos, no ambiente sociocultural de professores atuantes em classes de
anos iniciais da educação básica, subsidiam este estudo acerca da experiência da formação, guiado pelas
seguintes questões:

Como a abertura à experimentação estética, à experiência criativa, poderá constituir em renovados
movimentos de professoralização?
De que modo, ao acionar as narrativas da própria vida o sujeito poderá acionar a si mesmo e à sua
professoralidade no sentido de promover ações de transformação?

Compreendemos a professoralização e a professoralidade, refletidas nas histórias de vida contadas, quando “o
fascínio da escrita autobiográfica, desencadeia o prazer de escrever sobre si mesmo” (PASSEGI, 2010, p.19).
Assim, contemplamos a estética da professoralidade como um campo fértil de subjetividade, experiências de
formação e narrativas de vida.

O trabalho com os Ateliês Biográficos (DELORYMOMBERGER, 2006) como dispositivo metodológico, objetiva
promover a emancipação profissional docente, a partir da possibilidade do sujeito biografarse. Com esse
mesmo sentido, é que voltamos o olhar para os movimentos de professoralização e buscamos conhecer o
processo pelo qual o sujeito tornase professor.

Nomeado de Baú de Memórias o primeiro ateliê biográfico que teve como objetivo resgatar um momento na
história de vida das pessoas ali presentes reunidas, ao compreender a formação do professor um processo
interior ligada à experiência pessoal, nas interfaces do universal singular, do pessoal e profissional, no vir a
ser professor. As marcas ressoadas da subjetividade fizeram surgir as narrativas das histórias de vida
coletivamente, a partir do dispositivo objeto de valor sentimental. Convidadas a contar a história dos objetos
de sua estima, uma de cada vez, as professorasalunas contaram suas histórias de vida. Entre lágrimas e
sorrisos, escutamos.

Muitas vezes lembrar é sofrer. As superações das dificuldades sociais, econômicas, amorosas, escolhas,
orientações, rupturas, enfim, o universo humano em sua forma singular, é desvelado no passado como um
presente que se expande. A estética da existência, o advir do tempoespaço das interlocutoras das singulares
memórias, constituiuse em um universo particular. Com experiência e historicidade, pretendemos prosseguir
com a memória retentiva, lacunar e projetiva (PEREIRA, 2013) da escola, de tudo que se viveu e se vive ali,
vindo a ser o que se vem sendo.

A dimensão literária no processo da escrita de si, constitutiva na redescoberta do professorleitor de como “as
experiências de leitura ganham sentido quando o sujeito se transforma e aprende a partir de suas próprias
marcas sóciohistóricas”. (SOUZA e CORDEIRO, 2010, p.227). As múltiplas relações sociais, econômicas,
amorosas, das escolhas, orientações, rupturas, em que o universo humano em sua forma singular, é
“desvelado pela memória do passado, como um presente que se expande” (CHIARA,2001, p. 22) ao ser
resignificado, reinventase, em uma autopoiese.

Portfólio

Na área da Educação ele é muito mais do que uma pasta (ou algo semelhante) na
qual se adiciona elementos  é fruto de contextos operacionais e possui conotações
de produto/processo ao dar indicativos de aproximar as ações de
ensino/aprendizagem das condições reais de produção de conhecimento. Ao
centrarse na escrita, passa por momentos de seleção, construção, reflexão que,
generosamente, parece humanizar o processo educativo. Ele pode assumir variadas
formas: ficheiro aberto com argolas, pasta com papéis soltos, mas sempre
interrelacionados à experiência em foco; também na condição de documento online
armazenado em suportes digitais. O seu conceito surgiu na história das artes e
denomina um conjunto de trabalhos de um artista (desenhista, cartunista, fotógrafo,
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artista plástico etc.) ou de fotos de atores ou modelos usados para divulgação das
produções entre os pretensos clientes. Nesse caso, é um instrumento útil pela
possibilidade de poder comprovar os trabalhos individuais, as suas capacidades
criadoras e artísticas (MIDLEJ, 2012, p. 6)

.

Como estudante do grupo de pesquisa em Formação Docente: Memória, Subjetividade, Territorialidade na
UESB, participei de uma experiência com o Portfólio como “interface humanizadora da aprendizagem”
(MIDLEJ, 2012) sob a orientação da professora Dra. Jussara Midlej, que nos sensibilizou e motivou para que o
confeccionássemos artesanal, personalizado e poeticamente, além de preenchêlo com resumos, mapas,
sínteses das pesquisas e memórias escolares, o portfólio como suporte de conhecimento.

Assim procedemos metodologicamente no campo empírico da pesquisa, tendo o Portfólio como instrumento e
dando materialidade aos movimentos de professoralização e estética da professoralidade.

Compreendemos a estética da professoralidade, como o processo de formação do professor a partir de sua
própria escrita, de como este se escreve, se constrói se inventa como pessoa e profissional. É a consciência
de si, da sua posição no contexto da própria vida como um estado de ser. Registrar o próprio processo de
formação é um ato estético – a escrita de si  um registro que antecipa o futuro e atualiza o passado, no
sentido de um devir a ser, uma abertura para a experiência estética da existência (PEREIRA, 2013).
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