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RESUMO:

Este artigo discute e reflete sobre o processo de formação docente em serviço, partindo dos sujeitos
envolvidos com suas histórias de vida e memórias do processo. Para tanto escolhemos trilhar pela
abordagem (auto)biográfica buscando nas narrativas e memórias conhecer o contexto vivido pelos sujeitos
em seu processo de vida-formação, a fim de mergulhar nas suas histórias para conhecer todo o processo
vivenciado na infância, nas relações com a escola, com a família e os caminhos trilhados no trabalho
pedagógico junto às crianças. Dividido em quatro partes, o artigo traz inicialmente uma abordagem
introdutória, em seguida discute à luz das teorias atuais a tríade história de vida, memória e formação
docente, para logo depois, com um viés no campo empírico, apresentar reflexivamente os fragmentos de
história de vida articulados com as memórias de atuação docente e para não concluir, mas abrir novas
reflexões apresenta narrativas que respaldam as memórias e histórias de vida como fundamentais para o
processo formativo de professores em serviço.
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ABSTRACT

This article discusses and reflects on the process of teacher education, based on the subjects involved with
their life stories and memories of the process. Therefore we chose the approach walk (auto) biographical
narratives and memories in seeking to know the context experienced by the subjects in the process of
life-training in order to delve into their stories to know the whole process experienced in childhood,
relationships with school with family and paths taken in the pedagogical work with children. Divided into
four parts, this paper presents an initial introductory approach then discussed in the light of current
theories triad life history, memory, and teacher training, for soon after, with a bias in the empirical field,
reflexively present fragments of history articulated life with memories of teaching practice and not to
finish, but open new reflections presents narratives that support the memories and stories of life as
fundamental to the training of teachers in service.
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1. Introdução

“A escrita contribui para resgatar a importância das memórias,
das falas, da história do nosso pensamento, das nossas
descobertas”.

(Violante)

Trabalhar a história de vida de professores no contexto formativo, adotando como fonte de investigação
relatos (auto)biográficos através da memória, é relevante para conhecer os diferentes papéis e sentidos
atribuídos à escola, à vida, à formação e a prática pedagógica. Através da história de vida dos docentes é
possível conhecer fatos antes desconhecidos e documentar esses fatos os quais podem servir de
importante referência para novas ações, principalmente no que concerne a formação e práticas educativas
mais sólidas e consubstanciadas em fatos reais.

Como professoras de Fundamentos da Práxis Pedagógica e Estágio no curso de Formação de Professores
da Plataforma Freira (Parfor) pela Universidade do Estado da Bahia, buscamos conhecer o contexto vivido
pelos professores-alunos, sujeitos da pesquisa, a fim de mergulhar nas suas histórias para conhecer todo o
processo vivenciado na infância, nas relações com a escola, com a família e principalmente os caminhos
trilhados no processo de vida-formação, as estratégias de trabalho e os passos para o trabalho pedagógico
junto as crianças.

Apesar das diversas discussões e pesquisas atuais acerca do processo de formação docente, a experiência
de vida-formação e a reflexão da atuação docente através da memória tornam-se extremamente
relevantes para que possamos compreender como foram constituídas as trajetórias destes sujeitos a partir
das suas histórias de vida, bem como perceber como se deu o processo de identidade profissional,
saberes, práticas e significados atribuídos e como estão refletindo na práxis atual.

1. História de vida, memória e formação docente

As história de vida e o método (auto)biográfico integram-se no movimento actual
que procuram repensar as questões de formação, acentuando a idéia que “ninguém
forma ninguém” e que “a formação é inevitavelmente um trabalho de reflexão
sobre os percursos de vida”. Nóvoa (1988)

A consolidação da memória, história de vida e processo de ensino vem acontecendo de forma veloz nos
últimos anos, justamente por facilitar a compreensão, do ponto de vista do imaginário social, as
configurações de papéis e as atribuições de sentidos da formação.

A estreita relação entre memória e prática docente é fundamental para o campo pedagógico, uma vez que
além de conhecer e resgatar a história do professor busca uma intervenção na prática atual, procurando
rever algumas práticas e dar um novo significado ao trabalho pautado em uma experiência viva e real.
Para Chizzotti (1996), a memória não se caracteriza como fragmentos arruinados, mas, sobretudo como
um conjunto das descobertas e das diversas possibilidades e limites que dão razão ao futuro e sentido ao
presente. Para o autor, é necessária a utilização constante nas reflexões dos educadores sobre as suas
práticas, buscando respostas e compreensões que possibilitem práticas mais consistentes no processo de
formação de novos professores.

Thompson (1997) revela que os estudos evidenciam a autobiografia como uma forma peculiar de

Pág.2/12



compreensão da vida, para ele

Quem busca os fios de ligação na história de sua vida já terá criado, de diferentes
pontos de vista, uma coerência naquela vida que agora está pondo em palavras.
Em sua memória, já terá separado e salientado os momentos que experimentou
como significativos, outros terá deixado perderem-se no esquecimento. Assim, o
primeiro problema, de anotar e apresentar as conexões históricas, já estará meio
resolvido. (THOMPSON, 1997, p. 47).

As histórias de vida, relatos orais, autobiografias, configuram a importância e necessidade de falar sobre
aspectos da infância, a relação com a família, o processo escolar, a experiência na docência, a relação com
os alunos, as concepções que sustentam a prática, os métodos de ensino, as crenças pedagógicas, os
livros adotados, o processo de formação, enfim, de todas as experiências vivenciadas ao longo da
existência. Foi nesta perspectiva este trabalho realizado e concordamos com Chizzotti (1996) quando
revela:

[...] a história de vida ou relatos podem ter forma obrigatória onde o autor relata
suas percepções pessoais, os sentimentos íntimos que marcaram a sua
experiência, ou os acontecimentos vividos no contexto da sua trajetória de vida.
Pode ser um discurso livre de percepções subjetivas ou recorrer às fontes
documentais, as afirmações e relatos pessoais. (CHIZZOTTI, 1996, p. 47).

Neste processo formativo, a memória foi valorizada, uma vez que se entende a extrema contribuição para
rever e reviver as práticas pedagógicas, o exemplo de vida-formação dos educadores que permitiram
expor suas vidas para contribuição de novas práticas.

Acreditamos que com a singularidade da narrativa dos interlocutores deste trabalho formativo, podemos
contribuir com a multiplicidade de olhares ao exercício da docência. Concordamos com Bosi (1994, p.37)
quando revela que a intenção de trabalhar com a memória de professores não é escrever uma verdade; “o
interesse está no que foi lembrado, no que foi escolhido para perpetuar-se na história da sua vida”.

Nas histórias de vida conseguimos traduzir as marcas fixadas na nossa memória. Para Souza as histórias
de vida no processo formativo podem ser caracterizadas como

[...] uma denominação genérica em formação e em investigação visto que se
revela como pertinente para a autocompeensão do que somos, das aprendizagens
que constituímos ao longo da vida, das nossas experiências e de um processo de
conhecimento de si e dos significados que atribuímos aos diferentes fenômenos
que mobilizam e que tercem a nossa vida individual/coletiva. Tal categoria integra
uma diversidade de pesquisas ou de projetos de formação, a partir das vozes dos
atores sobre uma vida singular, vidas plurais ou vidas profissionais, no particular
e no geral, através da tomada da palavra como estatuto da singularidade, da
subjetividade e dos contextos dos sujeitos (SOUZA, 2003, p. 27).

Assim são amplamente divulgadas como alternativa para a formação docente por possibilitar a reflexão
constante sobre sua formação e principalmente sua prática pedagógica, permitindo rever suas posições,
atuações e redimensionar sua vida profissional.

A história de vida está ancorado no campo da etnometodologia, originária do campo da fenomenologia.
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Este tipo de pesquisa vem, ao longo dos anos, ganhando respeito no cenário acadêmico por reconhecer
sua importância para o conhecimento do ponto de vista do imaginário social e das atribuições de sentido à
escola, a formação docente e as metodologias adotadas. Para Catani (1997) o trabalho com relatos
autobiográficos ou histórias de vida é um recurso metodológico que tem um potencial bastante fecundo,
uma vez que “favorecem o redimensionamento das experiências [...] e das trajetórias [...] e tendem a
fazer com que se infiltrem na prática atual”. (CATANI, 1997, p. 18)

Segundo Souza (2006), existem diversas terminologias no campo da abordagem biográfica de professores.
Na área de educação adota-se a história de vida, especificamente o método autobiográfico e as narrativas
de formação como uma dinâmica de pesquisa-formação. Para o autor,

O entendimento construído sobre a história de vida como um relato oral escrito,
recolhido através de entrevista [...] objetiva compreender uma vida, ou parte dela,
como possível para desvelar e/ou reconstruir processos históricos e entraves
vividos pelos sujeitos nos diferentes contextos (SOUZA, 2006, p. 24).

1. Fragmentos de história de vida-formação articulados com a memória da atuação docente

“O que diferencia o homem do animal é o exercício da memória humana”

(Vygotsky)

Falar sobre a vida-formação, reviver e registrar fragmentos de vida é um grande desafio, implica nomear
sujeitos que participaram diretamente do processo vivido e se compreender como ser histórico que pode
projetar o futuro sem esquecer a dimensão da totalidade que foi constituída. Como revela Bossi (1994, p.
20), significa essencialmente a “[...] compreensão do agora a partir do outrora; [...] reaparição do feito e
do ido, não sua mera repetição”.

Os professores estudantes, sujeitos deste trabalho, com muitas dúvidas, emoções, desejos e um grande
compromisso em reviverem momentos da sua vida-formação relembram e registram fragmentos das suas
histórias vividas.

Ao revisitar o passado e rememorar o presente, sinto-me desafiada e, ao mesmo
tempo, tomada por uma forte emoção, pensando no grande compromisso que
tenho comigo mesma ao mergulhar no passado, relembrar e relatar sobre minha
infância, adolescência e idade adulta. (Estudante de Pedagogia da Uneb/Parfor).

Realmente é preciso superar certos desafios para discorrer sobre minha história
em meus diversos contextos. Já me sinto movida pela grande responsabilidade,
confesso que também um certo receio, diante de tamanho compromisso ao ser
expectadora da minha própria história. Lágrimas furtivamente insistem em fazer
parte desse mágico momento, recheado de recordações que se apresentam como
se estivesse assistindo a um filme, onde a principal personagem se coloca nas
diversas interfaces e vêm à tona muitas cenas: sonhos, realizações, perdas,
ganhos, medos, ousadia, frustrações, conquistas e uma vida desvelada.
(Estudante de Pedagogia da Uneb/Parfor).

Penso que cada um vê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés
pisam. Sendo assim, co-autora da minha própria história, percebo-me e
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coloco-me em profunda reflexão sobre as lições e leituras da vida, do mundo e da
minha própria trajetória. (Estudante de Pedagogia da Uneb/Parfor)

Mesmo sendo um desafio falar de si mesmo os professores nas memórias dos fragmentos das histórias de
vida registram as dores dos momentos tristes e os prazeres das conquistas vivenciados no cotidiano social.
Como defende Bosi (1994, p. 37) os fragmentos de vida possibilitam “[...] registrar a voz e, através dela,
a vida e o pensamento de seres [...] este registro alcança uma memória pessoal. Nesse processo os
professores revivem as primeiras lembranças de vida.

Sou de uma família humilde que sobrevivia do trabalho incansável da agricultura
e da criação de bode. Meu pai era muito feliz com a família, era analfabeto e não
sabia escrever, apesar dos meus pais não terem oportunidade de estudar, ele
acreditava que seus filho tinham que estudar para ter um futuro melhor
(Estudante de Pedagogia da Uneb/Parfor).

As minhas brincadeiras foram simples com material de sucatas e tudo se
transformava em brinquedos. Tive apenas uma boneca de pano feita pela minha
mãe, os sapatos da boneca eram feitos de caixa de papelão e colada com goma
de tapioca ou com leite da madeira da favela, era um diversão maravilhosa, uma
infância simples e humilde, mas vivida com felicidade. (Estudante de Pedagogia
da Uneb/Parfor).

[...] nasci no dia 17 de novembro de 1969 numa fazenda chamada Serra
Vermelha. Nesta fazenda havia várias casas e em uma delas morávamos eu,
minha mãe, meu pai e meus cinco irmãos. Éramos muito pobres em sentido
material. Havia ocasiões em que não tínhamos nem o que comer. Ás vezes minha
mãe preparava palma e xiquexique (alimento normalmente usado para alimentar
os animais no período da seca) para nos alimentar. Meu pai era muito ciumento e
dizia que eu não era filha dele. Fazia ameaças a minha mãe. Era comum ela ir
trabalhar e deixar a gente com ele. Por não gostar de mim ele me colocava fora
de casa na hora da refeição e fechava a porta para que não comesse. Às vezes
tive que comer terra para saciar a fome. (Estudante de Pedagogia da
Uneb/Parfor).

Por meu pai ter sido criado sem pai e sem mãe era muito nervoso e às vezes
espancava os seus filhos que desobedecesse as suas ordens. Minha mãe sempre
carinhosa, paciente e cuidadosa com os seus onze filhos dava o melhor de si e
sempre procurava nos convencer que nosso pai nos amava de uma maneira
diferente, e que tudo ia passar. (Estudante de Pedagogia da Uneb/Parfor).

[...] meu pai era um homem rude, de poucas palavras, distante e desamoroso
com os filhos; principalmente se fosse mulher e de pele negra (por incrível que
pareça, ele era negro), portanto, conviver com ele era assustador, com apenas
um olhar, fazia um filho chorar; um dia deu uma surra no meu irmão que o
sangue correu das costas. Agente já sabia; quando ele sentava a mesa só podia
sentar com ele os meninos, quando terminavam era nossa vez de sentar.
(Estudante de Pedagogia da Uneb/Parfor).
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Pelas nossas memórias, deixamos nossa marca na história, são elas que ampliam a nossa reflexão e
historificam o processo no seu movimento, na pulsação da ação real contribuindo para a conquista do
objetivo esperado. O início da vida escolar também foi lembrado pelos professores estudantes.
Lembranças boas e momentos difíceis foram revelados e reafirmados.

Quando eu tinha 7 anos, tive o primeiro contato com a escola. Uma professora
marcou muito minha vida estudantil no inicio da escola primária foi Herculana, ela
foi um exemplo de vida, além de me ensinar as primeiras letras, me ensinou uma
coisa importante: a ser uma pessoa humilde. (Estudante de Pedagogia da
Uneb/Parfor).

Lembro como se fosse hoje o primeiro dia que frequentei a escola que tinha como
nome “O Sossego da Mamãe”. Era pública e bastante organizada; eu era muito
tímida e chorona. Nunca esqueci minha primeira professora Maisa Borges, que
com seu jeito carinhoso contribuiu no meu desempenho e descoberta das
primeiras letras. (Estudante de Pedagogia da Uneb/Parfor).

O período de estudos, assim como a subsistência de inúmeras famílias do campo
foi muito difícil porque a professora lecionava para os estudantes da zona rural
em uma sala multisseriada e sua prática pedagógica era repleta de princípios
tradicionais evidentes na sua postura, pois esta se limitava a passar conteúdos
dos livros e a punir aqueles alunos que não decoravam a tabuada. (Estudante de
Pedagogia da Uneb/Parfor).

.

Do primário carrego várias lembranças, como: das minhas professoras que tenho
o nome na mente, das estagiárias e dos livros de Joanita de Souza que recordo
de alguns textos e até de um colega que sempre me arreliava. Ficava mesmo, era
na expectativa de chegar às férias, [...] passear na casa do meu avô que morava
na roça; lá brincava com minhas primas de gangorra debaixo da mangueira, de
cabra-cega e outras brincadeiras. Mas o que eu mais gostava era de brincar de
escola, onde ficava sempre sendo a professora. (Estudante de Pedagogia da
Uneb/Parfor).

Iniciei a minha carreira estudantil aos 07 anos de idade numa escola da zona
rural em uma sala de multisseriada onde consegui ser a aluna destaque na
tabuada. Era na época da palmatória com a qual me divertir bastante dando bolos
nos colegas [...]. (Estudante de Pedagogia da Uneb/Parfor)

[...] ter sido aluna do Colégio Paulo VI significou o fortalecimento da minha vida,
estava sonhando em produzir novos sentidos. Eu posso chamá-lo de escola de
vida, sei que fui muito feliz naquele espaço ali aprendi, brinquei, chorei, corri,
levantei, briguei, namorei, e cresci. Momentos felizes estão sempre presentes na
vida de cada um de nós. (Estudante de Pedagogia da Uneb/Parfor).

Além de lembranças da infância, do ingresso escolar, do processo formativo, as professoras estudantes
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também lembraram o processo de inserção na docência, representado por momentos recheados de
desafios, lutas, mas acima de tudo de conquistas e realizações. Nas narrativas dos seus fragmentos
revelam:

Ser professora para mim significa crescer criticamente e exercer minha
capacidade de aprender por que sempre que entramos em sala de aula
aprendemos um pouco a cada dia. (Estudante de Pedagogia da Uneb/Parfor).

A vocação de ensinar consiste na escuta interior de um projeto que dá sentido e
valor a vida inteira. É um modo de ser e viver, permeado pela resposta ao
chamado de Deus e da realidade presente. (Estudante de Pedagogia da
Uneb/Parfor).

Iniciei em 1999 o meu trabalho como educadora em uma classe multesseriada na
zona rural [...] passei a morar lá para desenvolver um melhor trabalho, percebi o
quanto era difícil desempenhar um bom papel em meio a diversidade de séries e
quantidades de alunos, eram quarenta que iam da pré-escola a quarta série, [...]
não era fácil, mas gostava do que fazia mesmo diante das dificuldades permaneci
lá durante 2 anos. (Estudante de Pedagogia da Uneb/Parfor).

[...] comecei minhas atividades pedagógicas [...] usando métodos tradicionais;
hoje já tenho procurado mudar, quero que meus alunos construam seu
conhecimento a partir do meio em que vivem. Também propondo sempre
momentos de descontração por compreender que cada criança é única e
desenvolve seu relacionamento através da afetividade. (Estudante de Pedagogia
da Uneb/Parfor).

Gosto muito de ensinar, trabalho por amor e com certeza os frutos virão, pois
educar é semear. Como professora eu tenho o universo em minhas mãos, eu e
meus alunos procuramos cultivar tudo de bom, dando sentido para a realidade da
vida. (Estudante de Pedagogia da Uneb/Parfor).

A Universidade, embora fosse um grande sonho em alguns momentos se tornou um grande desafio para
conciliar com o trabalho e a família. Apesar das inúmeras dificuldades os professores revelam a felicidade
de poder aprender mais para ampliar as possibilidades de uma prática pedagógica mais consubstanciada
nas teorias atuais e voltada para as necessidades sociais cotidianas. As narrativas dos professores revelam
a Universidade como uma grande oportunidade e conquista.

Embora o gosto pelos estudos estivesse adormecido [...] a Universidade
conseguiu me tirar deste sono, por ter expandido os conhecimentos e o desejo de
prosseguir os estudos. (Estudante de Pedagogia da Uneb/Parfor).

Os desafios foram muitos, para mim foi difícil, conciliar trabalho estudo e família,
meus sábados, domingos e feridos são comprometidos, pois são os dias de fazer
os trabalhos da faculdade, já que preciso fazer várias leituras para melhor
compreensão dos textos, mas pouco a pouco estou me adaptando e tudo começa
a dar certo. (Estudante de Pedagogia da Uneb/Parfor).
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Tive muita dificuldade com os trabalhos acadêmicos, muitos seminários,
palestras, textos, projetos, tudo isso era novo para mim, hoje já sinto a diferença
na minha vida, fui aprendendo aos poucos e graças a esse curso descobri que são
nas coisas simples, na oportunidade do diálogo e na troca de experiência e
informações, que nascem as grandes descobertas de si, do outro e do mundo.
(Estudante de Pedagogia da Uneb/Parfor).

Quando iniciei o curso estava desmotivado, só pensando em desistir, mas os
meus colegas me davam muita força para continuar e assim procurei me esforçar
estudando em equipe e acabei gostando do que estava acontecendo. Aprendi
muitas coisas com os professores, novas ideias, assuntos, disciplinas que nunca
tinha visto [...].(Estudante de Pedagogia da Uneb/Parfor).

Sempre tive um sonho de fazer uma Graduação, já pensava muito em me
aperfeiçoar com os conhecimentos do mundo cientifico, porém, as
barreiras eram muitas, devido à distância e o meio de locomoção até a
universidade mais próxima. (Estudante de Pedagogia da Uneb/Parfor).

De agora em diante novos caminhos se abrirão, novos horizontes aparecerão,
porque essa formação vai me proporcionar novos conhecimentos e novas
metodologias e assim ampliarei meu trabalho como educadora. (Estudante de
Pedagogia da Uneb/Parfor).

Além dos fragmentos de história de vida que trazem as marcas do processo de vida e formação, a prática
de escrever sobre a experiência vivida, sobre a prática exercida, as dúvidas e os desafios enfrentados no
processo pessoal de aprendizagem é uma experiência rica, complexa e necessária, pois propõe a
tematização da prática para torná-la objeto de reflexão.

A reflexão por escrito é um dos mais valiosos instrumentos para aprendermos sobre quem somos e sobre
nossa prática educacional por favorecer a tematização do trabalho realizado e do processo de
aprendizagem, além do desenvolvimento da competência escritora, a sistematização dos saberes
adquiridos e a reflexão escrita como ferramenta para o crescimento profissional.

A memória por ser uma ação do tempo presente depois da ação implica em uma reflexão escrita, uma
discussão reflexiva do que afetou, do que tocou na ação realizada para que possa ser redimensionada.
Assim, o quadro a seguir apresenta fragmentos das memórias de aulas de professores contemplando três
pontos básicos: planejamento, relato e reflexão da atividade realizada.

Quadro 1 – Fragmentos de memórias docentes sobre atividades realizadas.

PLANEJAMENTO RELATO REFLEXÃO

[...] desenhei e recortei as formas
em papel madeira e distribuí-las
entre as crianças para pintarem com
tinta guarche nas cores vermelho,
verde, azul e amarelo. Em seguida

Tenho percebido o quanto é
importante fazer uso da arte para
desenvolver os conteúdos e
interdisciplinalizá-los. Tenho visto
também que através da arte a
criança solta a sua criatividade,
sua imaginação, seu potencial [...]
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Para incentivar a
aprendizagem das
crianças ao trabalhar
cores e formas utilizei
a arte. Aproveitei
ainda para
interdisciplinarizar
com matemática e
natureza.

construímos uma casinha com as
formas representando o dia. [...]
Para representar a noite pedi que
eles confeccionassem um cartaz
colando algodão na nuvem e poder
sentirem o que é áspero e o que é
macio, logo após, distribui
estrelinhas de papel laminado para
colarem ao lado da lua [...] Antes já
havíamos brincado de pular dentro
das formas desenhadas com giz no
chão, com orientação da professora,
ora pulavam dentro do quadro ou
círculo, ora no triangulo ou
retângulo.

alguns nos surpereende ao revelar
habilidades artísticas que às vezes
estão reprimidas dentro de si.
Como exemplo, lembro-me de
uma criança de 3 anos e outro
momento de atividade de reconto
da história de Chapeuzinho
Vermelho [...]desenhou um lobo
mau enorme [...] a casa da
vovozinha e todos os personagens,
quando perguntei “cadê a Vovó”
Ela respondeu: “Ela ta trancada lá
dentro da casa por causa do lobo”.
E continuou protegendo-a
desenhando a vovozinha dentro da
casa.

Planejar a atividade
foi um pouco difícil
porque mesmo
optando pela música,
que é um dos eixos
mais importantes da
educação infantil,
requer de nós uma
análise e grande
reflexão, pois
precisamos identificar
as atividades que dão
mais condições de
aprendizagem à
criança, suprindo
carências que elas
apresentam e que são
capazes de realizá-las
com prazer e
determinação

[...] iniciamos nossa atividade a
partir de uma brincadeira de roda “a
ponte da aliança” foi a música
utilizada na qual falava de várias
profissões, fazendo gestos
adequados a cada uma delas. As
crianças estavam motivadas,
participando ativamente da
brincadeira quando de repente
apareceu um inseto voando meio
incerto entre as crianças,
deixando-as agitadas gritando
apavoradas: tia! É uma abelha Ela
vai nos picar Até que a brincadeira
foi interrompida. Os gritos de
desespero das crianças nos levaram
a ajudar a abelha sair pela janela,
mas a turma não se acalmou [...]
decidimos por fazer uma roda de
leitura na qual falávamos sobre as
abelhas, mostrando também o seu
lado positivo e aproveitamos a
oportunidade para trabalhar as
vogais [...]

[...] a música na educação infantil
possibilita a vivência e reflexão
sobre a musicalização permitindo
o desenvolvimento de habilidades
fundamentais para o
autoconhecimento. [...]valoriza o
contato espontâneo da criança e
estimula a memória e a
inteligência em um processo de
aprendizagem concreta.

Percebendo que as
crianças apresentam
dificuldade na leitura,
na oralidade e na
interpretação, planejei
uma aula de modo que
envolvesse todas as
crianças [...] assim,
planejei uma aula de

Para a realização da atividade e o
lugar sugerido foi a biblioteca para
oportunizar cada um escolher sua
história preferida no intuito de
tornar o momento mais
significativo. No início algumas
crianças ficaram dispersas, mas
após uma conversa inicial todos se

Se a aula fosse hoje, dialogaria
mais com as crianças acerca da
importância da leitura no nosso
cotidiano, porém, apesar dessa
minha limitação no momento da
aula a socialização das leituras foi
muito boa, pois apesar da timidez
de alguns, a reação da descoberta
das crianças foi um momento
inesquecível. Essa atividade vem
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contação de histórias
objetivando promover
o gosto pela leitura.

envolveram lendo ou observando as
gravuras [...]

reafirmar a necessidade de
intensificar mais o trabalho com
leitura em diferentes ambientes e
espaços além da sala de aula.

Sempre que vou
preparar minhas aulas,
tenho uma imensa
preocupação com o
conteúdo, porque
precisa ser voltada
para todos [...] apesar
de pesquisar bastante
e buscar a melhor
estratégia de trabalhar
os conteúdos nem
sempre a aula que
preparo é bem
sucedida [...]

[...] tinha como conteúdo a vogal
(A) abordando também outros
temas como: insetos nocivos [...].
Através do texto musical escrito
“Dona Aranha” no cartaz, li para
eles e com eles e em seguida parti
para os conhecimentos prévios [...]
Logo após cantamos [...] depois
fomos para a sala de informática
assisti ao vídeo da dona aranha [...]
voltei ao texto exposto na parede e
explorei o nome “ARANHA” letra
inicial e final, número de letras [...]

[...] o uso de histórias, parlendas,
músicas, jogos e brincadeiras
permite trabalhar com diversas
disciplinas de forma lúdica na qual
a criança aprende de forma
prazerosa, além de despertar o
gosto pela escola, pela leitura e
principalmente o desenvolvimento
de suas capacidades lingüísticas e
comunicativas.

Fonte: Arquivo das pesquisadoras recolhidos durante o processo formativo

1. Para não concluir, mas para refletir

“De tudo que está escrito, eu amo somente aquilo que o
homem escrever com seu próprio sangue”. (Neetzche)

Assim são escritas as nossas histórias de vida, as nossas memórias, com o sangue que corre, com a
pulsação da vida, com as verdades reveladas em palavras de medo, desejo, sonhos e vitórias construídas
passo a passo. Memórias de um novo caminhar, construído a partir de reflexões, avaliações e observações
registradas com o próprio sangue.

A reflexão é uma ação libertadora e transformadora porque instrumentaliza o sujeito para o exercício do
pensar para descobrir novos caminhos, detectar novas possibilidades e reconstruir o percurso. É no
exercício da reflexão que deixamos nossas marcas, registrando pensamentos, sonhos, desejos, acertos e
erros construídos no caminhar. Através dos fragmentos de história de vida e memórias revivemos e
reconfiguramos o nosso fazer, pois são eles a extensão da nossa ação, do nosso movimento do
fazer/construir. Para não concluir e sim abrir para novas histórias de vida-formação apresentamos os
fragmentos, reflexo do caminhar dos sujeitos.

Inicialmente considerei como um desafio narrar minha história, mas ao concluí-lo
sinto que foi também algo gratificante. Especialmente porque temos muitas
coisas alegres e felizes que vivemos no passado. Essas sim merecem uma
recordação constante. Mesmo os momentos de tristezas e dificuldades podem ser
proveitosos depois que a situação passa. E quão bom é superar uma situação
difícil. Em toda essa trajetória conheci várias pessoas e lugares e fiz muitas
amizades. (Estudante de Pedagogia da Uneb/Parfor).

Foi de suma importância escrever a minha trajetória estudantil, pois tive que
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fazer uma retrospectiva de vida. E voltar a esse passado foi fantástico, pois abri a
porta e rebusquei lembranças das coisas que já tinham caído em total
esquecimento [...] relembrei de coisas prazerosas. Mas o passado tem o papel
fundamental no presente, pois pude fazer uma análise da minha vida estudantil
de antes com a de agora. (Estudante de Pedagogia da Uneb/Parfor).

Este momento é a oportunidade do desabafo de uma profissional frente a si
mesma e a sua circunstância, quem sou, como fui, os desafios em me tornar
esposa e mãe, quais foram as dificuldades na trajetória antes de iniciar este
curso, os ensinamentos adquiridos dos semestres, o que adquiri com o curso de
pedagogia, o que tive que viver em meio a esse tempo de curso, qual o meu
sentimento em relação a minha profissão e também o quanto os professores nos
ajudam e superar nossos desafios em sala de aula. (Estudante de Pedagogia da
Uneb/Parfor).

[...] a história de vida serviu de suporte para uma melhor reflexão da vida e da
docência, proporcionando a oportunidade de rever os saberes que tenho
construído ao longo da caminhada. (Estudante de Pedagogia da Uneb/Parfor).

[...] escrever estes fragmentos de história de vida é uma oportunidade de
resgatar do meu passado lembranças esquecidas que marcaram, e que a maioria
delas é muito boa de ser lembrada, é uma historia marcada por fatos
inesquecíveis, é um trabalho dirigido as minhas lembranças e as expectativas
futuras, com certeza foi um grande desafio, e por isso estou, muito entusiasmada
em escrever a minha própria historia. (Estudante de Pedagogia da Uneb/Parfor).

As memórias nascem de uma ação refletida para ser transformada, é exatamente esta a intenção: refletir
e avaliar cada ação realizada para aperfeiçoá-la e redimensioná-la de forma cuidadosa e bastante
responsável. Como revela Moita apud Nóvoa (1994) na história de vida é possível perceber como cada
sujeito, permanecendo ele próprio, se transforma.
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