
ESCRITAS PEDAGÓGICAS, FORMAÇÃO E PRÁTICA EDUCATIVA: A MEMÓRIA NO CONTEXTO DE
TUCANO-BA

Maximiano Martins de Meireles[1]

Marta Martins Meireles[2]

Formação de Professores. Memórias e Narrativas.

Resumo:

O texto enuncia reflexões sobre as contribuições da memória nos processos de (auto) formação e da prática
educativa no contexto da educação municipal em Tucano-BA. As reflexões propostas inscrevem-se no campo
da formação e da prática docente, numa perspectiva da pesquisa qualitativa. Trata-se de um trabalho
teórico-empírico, apoiado na experiência profissional e fundamentado em trabalhos acadêmicos produzidos
sobre a temática, na interface com os estudos autobiográficos. A memória é concebida como uma
metodologia da práxis e de (auto) formação que possibilita: o repensar da prática político-pedagógica; a
problematização e a busca de mudanças da realidade escolar; a descrição e a reflexão das práticas
cotidianas; a reconstrução dos planejamentos didáticos a partir da leitura crítico-compreensiva das práticas e
a (auto) formação profissional continuada em serviço.

Palavras-chave: Memórias. Formação docente. Prática educativa.

Resumen:

El texto explica las reflexiones sobre las aportaciones de la memoria en el proceso de auto-formación y la
praxis educativa en el contexto de la educación municipal en Tucano-BA. Reflexiones propuestas están en el
campo de la formación y la práctica docente desde la perspectiva de la investigación cualitativa. Se trata de
un trabajo teórico y empírico, basado en la experiencia profesional y en base a documentos académicos
escritos sobre el tema, en la interfase con los estudios autobiográficos. La memoria se concibe como una
metodología de la praxis y la auto-formación que permite: repensar la práctica político-pedagógica; el
cuestionamiento y la búsqueda de los cambios en la realidad escolar; descripción y reflexión de la práctica
diaria; reconstrucción de la planificación educativa de la práctica de comprensión crítica-la lectura y la
formación profesional continua en el auto-servicio.
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Palabras clave: Recuerdos. La formación del profesorado. Praxis educativa.

1 Um modo de começar: localizando contextos

O presente artigo focaliza as contribuições da memória na (auto) formação e na práxis educativa no contexto
da educação municipal em Tucano-BA. A memória configura-se como uma metodologia da práxis e de (auto)
formação inserida na proposta da rede municipal de ensino de Tucano/BA desde o ano de 1999, a partir da
implantação do Projeto Político “Nos coletivos, o reencontro com a pedagogia da esperança”; ação que contou
com o apoio da Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul.

As reflexões propostas inscrevem-se no campo da formação e da prática docente, numa perspectiva da
pesquisa qualitativa, e decorrem das nossas experiências como professores e coordenadores pedagógicos no
referido município. Desse modo, trata-se de um trabalho teórico-empírico, apoiado na experiência profissional
e fundamentado em trabalhos acadêmicos produzidos sobre a temática, na interface com os estudos
autobiográficos.

Apresentamos, a partir do atravessamento de diferentes autores (as) (JOSSO, 2002; PASSEGGI 2000, 2008;
SOUZA, 2008; NÓVOA, 1992), alguns apontamentos teóricos sobre a escrita como dispositivo que potencializa
a reflexividade profissional acerca dos processos educativos que são vivenciados no contexto escolar. Sendo
assim, as escritas pedagógicas permitem reflexões teóricas e práticas, bem como a tomada de consciência de
ações, impulsionando transformações da/na atuação docente.

Cabe destacar que as escritas das práticas pedagógicas vêm ganhando relevância, progressivamente, nos
espaços de formação inicial e, também, de formação continuada, à medida que tomam as narrativas como
gêneros discursivos privilegiados para os/as professores/as escreverem suas histórias, refletirem sobre seus
saberes e práticas docentes (MEIRELES, 2011).

2 Apontamentos teóricos: formação, prática docente e escritas pedagógicas

A contemporaneidade vem se constituindo como expressão de uma transição paradigmática e científica, na
qual novas compreensões vão sendo incorporadas ao conhecimento educacional. Nessa perspectiva, a
subjetividade e a reflexão da experiência apontam novos cenários no campo da formação e do trabalho
docente. É nesse sentido que

O professor vem à cena. Sua pessoa, sua fala, sua interpretação do vivido, suas
representações, seu olhar, a dimensão de suas necessidades e expectativas trazem
novo panorama: o professor como pessoa, como profissional, como construtor de
inteligibilidade, como ser reflexivo, como alguém que pensa, decide, se angustia
(GHEDIN, 2008, p. 60).

Busca-se, assim, pensar o processo educativo a partir da perspectiva do professor, do modo como ele
compreende e significa suas práticas educativas. Nesse contexto, as escritas docentes ganham visibilidade e
relevância à medida que se constituem em dispositivos capazes de revelar como as pessoas compreendem a
si próprias, aos outros, ao contexto social, político, cultural e histórico em que se deram, e ainda estão se
processando, suas experiências formativas e profissionais.

Os estudos (auto) biográficos sinalizam que os sujeitos são também fruto daquilo que vivenciaram no
passado, da forma como interpretam este passado à luz do presente, na projeção de um futuro. São pessoas,
sujeitos que pensam, sentem e refletem seus sentimentos, seus atos e suas escolhas. Nessa perspectiva, é
possível tirar proveito pedagógico do passado, ao refletir sobre as experiências. Dessa maneira, as narrativas

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

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.2-7,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



biográficas são percebidas como “biografias educativas” como elementos (auto) formativos (JOSSO, 2004),
pois permitem refletir sobre o passado para propor novas ações tanto no tempo presente, quanto no tempo
futuro.

Conceber a experiência como elemento formativo implica em romper com a concepção moderna de ciência
(SOUZA SANTOS, 2004), com a perspectiva tradicional da relação entre teoria e prática, entendendo que o
saber não está presente apenas na teoria, e que a prática é desprovida de saber ou portadora de um saber
falso. Implica em romper com a lógica cientifica que acredita que o saber é produzido fora da prática e sua
relação com a prática, portanto, só pode ser uma relação de aplicação (TARDIF, 2012). Implica em
compreender a prática como um espaço de produção de saberes específicos oriundos dessa mesma prática
(TARDIF, 2012).

Tomar a experiência como elemento formativo implica em possibilitar aos professores espaços de formação
continuada no qual falem de si e de suas experiências, tornando os encontros pedagógicos espaços
autobiográficos e reflexivos, em que o conhecimento constitui-se em autoconhecimento (SOUZA, 2004).
Sendo assim, os sujeitos podem tecer escrituras de si, ao tempo em que se apropriam das experiências
formativas, num movimento heurístico e autopoiético ressignificando conhecimentos e aprendizagens
experiências (SOUZA, 2008; PASSEGI, 2008), reorientando assim, suas práticas docentes e a construção de
sua identidade docente.

Nesse exercício, escrever sobre a experiência potencializa a dimensão heurística à medida que permite ao
sujeito historicizar suas aprendizagens, sua formação e seus saberes, de modo a reinventá-los, percebê-los e
ressignificá-los. Além do que, provoca a mudança de percepção e de práticas diante dos contextos de
aprendizagem e de formação, possibilitando a percepção de si como sujeitos em trans-formação, capazes de
reinventar e reconstruir saberes e práticas profissionais (NASCIMENTO, 2010).

Acreditamos que se deve abrir espaço para uma lógica profissional baseada na análise e reflexão de práticas,
levando em conta os contextos reais do trabalho docente (TARDIF, 2012). Sendo assim, ao valorizar o saber
cotidiano e a experiência, pode se constituir espaços formativos que se contrapõem ao modelo de construção
de conhecimento proposto pelo paradigma da ciência moderna - o modelo cartesiano (SOUZA SANTOS,
2004).

Nesse sentido, a epistemologia da prática pode se constituir uma perspectiva de formação, a partir da
investigação do ensino em situação. Contra o desperdício da experiência, é preciso tomar as situações de sala
de aula e dos contextos escolares como objetos de análise e problematização, estabelecendo relações entre
as teorias didáticas e pedagógicas (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010). É nessa perspectiva que as reflexões
escritas configuram-se como dispositivos pertinentes à prática educativa.

3 A memória no contexto de Tucano/BA: reflexões de uma experiência

Como sinalizamos anteriormente, a memória configura-se como uma metodologia da práxis e de (auto)
formação inserida na proposta da rede municipal de ensino de Tucano/BA desde o ano de 1999, a partir da
implantação do Projeto Político “Nos coletivos, o reencontro com a pedagogia da esperança”. O referido
projeto surgiu em uma parceria com a Universidade de Passo Fundo (UPF) como possibilidade instituir uma
educação cidadã/emancipatória.

A metodologia da práxis pedagógica está alicerçada na perspectiva teórica de Paulo Freire (2002), a partir da
dialética da ação-reflexão-ação. Segundo Santos (2003, p.45),

Os elementos constituintes dessa metodologia são: observação e problematização da
prática, seu registro em forma de memória escrita, teorização da prática, objetivada
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através da memória e, consequentemente, retorno à prática de forma sistematizada,
intencional, transformadora.

A partir da sistematização e implementação do Projeto Político o município foi organizado em zonais (A, B, C,
D e E). Essas zonais foram formadas por núcleo de escolas – coletivo. Assim sendo, cada coletivo se configura
como um espaço de discussão, problematizacão/teorização da realidade.

Por sua organização o projeto intencionava assim a construção de práticas
autônomas e democráticas nos sujeitos, em que a perspectiva dialógica é fundante
[...] as diversas escolas foram estruturadas em coletivos (e ou em núcleos), fazendo
os movimentos cíclicos entre os diversos espaços, utilizando-se do registro escrito
(memória) como processo dialógico (SANTOS, 2010).

Ainda em termos de organização, destacamos que cada zonal possui um coordenador/a e cada
núcleo/coletivo um coordenador/a orientador/a. É nesse contexto, e desse lugar de atuação como professores
e coordenadores pedagógicos, no referido Município, que tecemos as reflexões acerca da memória como um
elemento importante para pensar/refletir saberes e práticas.

Nessa organização, ora como professores, ora como coordenadores-formadores, fomos provocados e
provocamos a reflexão e a problematização da prática docente por meio da escrita da memória. Embasados
na proposta do projeto, a escrita/leitura da memória e o levantamento de indicativos (problemáticas) nos
permitem o aprofundamento teórico-metodológico do processo de vivência da práxis pedagógica.

Nos coletivos, ou seja, nas reuniões pedagógicas quinzenais, professores, gestores e coordenadores trazem
indicativos do cotidiano escolar por meio das memórias, os quais, depois de socializados no grupo, são
priorizados e encaminhados em termos de estudos teórico-práticos na busca por intervenções/transformações
dos contextos vivenciados por esses sujeitos.

Nessa perspectiva, as memórias reúnem os aspectos descritivos e a reflexão sobre as práticas cotidianas de
trabalho, configurando-se como um dos instrumentos de formação profissional continuada em serviço, no
contexto do município de Tucano-BA. Ao tratar da relevância da memória como dispositivo de formação e de
transformação da prática, uma professora relata[3]:

Por meio dos encontros de formação e a escrita da memória conseguimos
desenvolver um trabalho bem mais produtivo, é nesse momento que eu posso
pensar as situações educativas, dando-nos um suporte pedagógico de como agir em
sala de aula, nossa postura, por meio desse registro é possível construímos
conhecimentos para pensar o planejamento, o ensino/aprendizagem (Trecho da
memória de uma professora do município de Tucano, 2013).

Quando lemos e escutamos a leitura das memórias, é um momento de trocas de
aprendizagens, cada um, diante de suas realidades, traz a tona as questões que
envolvem sua prática pedagógica e tudo que vivenciamos no cotidiano da sala de
aula, o que me faz acreditar que eu aprendo ao escrever a memória e aprendo ao
ouvir a leitura da memória do outro (Trecho da memória de uma professora do
município de Tucano, 2013).

Nesse sentido, as memórias nos permitem reflexões teóricas e práticas e uma tomada de consciência de
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ações, constitui-se, portanto, como espaço para pensar sobre nós mesmos e nossas experiências, fazendo
emergir reflexões (teóricas e práticas) que impulsionam transformações das/nas atuações profissionais. No
segundo fragmento é possível perceber a memória como um instrumento de reflexão, de interação com
outros que fazem parte de seu grupo, e que procuram apreender e transformar suas práticas.

Nesse sentido, conforme ressalta Benincá (2002, p.127-128)

A memória registra aspectos e elementos da própria pratica, das experiências
significativas para sua transformação. É [...] um instrumento de reflexão e
interlocução com outros que na mesma situação buscam a compreensão e a
transformação de suas práticas. A socialização das memórias num grupo - não em
qualquer grupo, pois referimo-nos aos grupos de pertença - favorece uma operação
intelectual em que a problematização, a crítica e a reflexão sobre uma memória
despertam questões em todo o grupo. Quer dizer, um indivíduo pode fazer a leitura
de si e sua própria prática a partir da fala do outro, assim como a sua experiência
pode despertar reflexões e, mesmo, transformações em qualquer outro [...] do
grupo.

A escrita das memórias possibilita no processo de auto-formação desenvolver reflexões a respeito da prática
cotidiana e garantir o registro de cada um e da coletividade, de aspectos pessoais e profissionais sobre a
trajetória da experiência (MIRANDA, 2008). A memória configura-se como instrumento de expressão, reflexão
e expansão de si (PASSEGGI, 2008, p. 46), e como possibilidade de compreender os processos pedagógicos
decorrentes da prática docente, e, desse mesmo modo, pensar mudanças no processo educativo, mediante o
exercício da práxis: ação-reflexão-ação.

Acreditamos, portanto, que ao se voltarem para a experiência, através da memória, relatos reflexivos, os
professores encontram possibilidades de investigarem o cotidiano e as práticas docentes, do/no contexto
escolar. E nesse mesmo sentido, poderão investigar a si mesmos, ressignificando a profissão e suas
identidades docentes.

4 Conclusões em aberto

Em síntese podemos afirmar que a memória configura-se como um dispositivo metodológico e educativo
(BENICÁ, 2002) que possibilita: o repensar da prática político-pedagógica; a problematização e a busca de
mudanças da realidade escolar; a descrição e a reflexão das práticas cotidianas; a reconstrução dos
planejamentos didáticos a partir da leitura crítico-compreensiva das práticas e a (auto) formação profissional
continuada em serviço.

Em nossa perspectiva, a formação continuada deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva que forneça
aos professores os meios de pensamento. Isso implica em investir na pessoa do professor, concebê-lo como
sujeito do seu próprio processo de formação, como sujeito histórico e reflexivo, que vai constituindo saberes
experienciais, ao longo do seu percurso profissional. Assim, a formação pode estimular o desenvolvimento
profissional dos professores, valorizando paradigmas de formação que promovam à preparação de
professores reflexivos (NÓVOA, 1992), mediantes a escrita de memórias.
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