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RESUMO 

 

 

DOURADO, L. S. O Memorial de Formação como gênero do discurso: marcas da 

professoralidade docente. 2015. 102f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista - Bahia.  

 

A pesquisa abordou o memorial de formação docente como um gênero discursivo que 

apresenta tema, estilo e forma composicional característicos de um enunciado produzido sob 

condições de uso da linguagem na esfera acadêmica. Nosso objetivo foi compreendê-lo 

enquanto gênero discursivo, a partir de uma abordagem autobiográfica e dialógica, a fim de 

indiciar as marcas da professoralidade docente explicitadas nas marcas de subjetividade da 

escrita do memorial de formação. Para a realização desta pesquisa, selecionamos quatro 

memoriais produzidos por professoras/alunas em exercício do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia Ensino Fundamental/ Séries iniciais da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal da Bahia em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Irecê 

(FACED/UFBA/IRECÊ), entre os anos de 2008 e 2011. Essa investigação teve como base a 

Teoria Dialógica da Linguagem de Mikhail Bakhtin, sobretudo o conceito de gêneros do 

discurso, visto sob a perspectiva da Linguística Aplicada, ao considerar a linguagem como 

prática social. Como metodologia aplicada, adotamos a ordem metodológica para estudo da 

língua proposta por Bakhtin/Volochínov (2010), evidenciando tema e significação para 

exploração de indícios de professoralidade nos memoriais analisados. A partir dessa análise, 

os resultados indicam que o memorial de formação, além de ser o registro de aspectos da 

formação profissional entremeada com as vivências e experiências da vida cotidiana do 

professor, ele se configura, a partir dos estudos bakhtinianos, como uma enunciação dialógica 

que carrega marcas de uma produção discursiva como produto de interação social. 

Verificamos que o memorial de formação é um gênero híbrido que, na sua composição, 

intercala diversos gêneros do discurso que circulam tanto na esfera acadêmica como em 

outras esferas sociais. A partir de relatos dos percursos de vida, percursos de formação e 

percursos profissionais, percebemos que as professoras/alunas constroem a professoralidade 

docente a partir das interações que vão se estabelecendo entre as esferas da vida cotidiana e os 

horizontes da vida acadêmica. 

Palavras-chave: Círculo de Bakhtin; Formação docente; Gênero do discurso; Memorial de 

formação; 



 

 

ABSTRACT 

 

DOURADO, L. S. The Written Records of Professional Development as discourse genre: 

signs of teaching professorshipness. 2015. 102f. Dissertação (Mestrado em Letras) – 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista - Bahia.  

 

Abstract: The study dealt with the Written Records of Professional Development as a 

discourse genre that presents characteristic theme, style and compositional form of a 

statement made under conditions of language use in the academic sphere. Our aim was 

understand it as a discourse genre, from an autobiographical and dialogical approach, in order 

to indicate the marks of teaching professorship clarified in writing subjectivity marks of the 

Written Records of Professional Development. For this research, we selected four written 

records produced by teachers / students from the College in Education for Elementary School 

at initial grades from Federal University of Bahia in partnership with Irecê Education 

Department (FACED / UFBA / IRECÊ), between the years 2008 and 2011. This research was 

based on Dialogic Theory of Language, by Mikhail Bakhtin, especially the concept of 

discourse genres, seen from the perspective of Applied Linguistics in considering language as 

a social practice. As applied methodology, we adopted the methodological study for language, 

proposed by Bakhtin/Volochínov (2010), showing theme and meaning to explore 

professorship evidence of the analyzed written records. From this analysis, the results indicate 

that the Written Records of Professional Development, as well as being the record of aspects 

of training interspersed with the experiences of teacher everyday life, it is configured, from 

Bakhtin studies, as a dialogical enunciation bearing marks of a discourse production as a 

product of social interaction. We found that the Written Records of Professional Development 

is a hybrid genre that, in its composition, merges different discourse genres circulating in 

academic sphere as well as in other social spheres. Based on the reports of life trajectories, 

training courses and career paths, we realize that the teachers / students build their 

professorship from the interactions established between the spheres of everyday life and the 

horizons of academic life. 

 

Keywords: The Bakhtin Circle; Teacher training; Discourse genre; Written Records of 

Professional Development;  
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1  CONTEXTUALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 O interesse inicial por estudar memorial de formação foi despertado quando eu ainda 

integrava, na condição de bolsista PIBID1, o Subprojeto de Letras UESB Campus de Vitória 

da Conquista. Neste projeto, aconteciam encontros quinzenais entre bolsistas, coordenadores e 

professores da educação básica para discussões de temas relacionados à educação. Após o 

término de cada encontro, era necessário que cada bolsista escrevesse um diário, relatando o 

ocorrido durante a reunião e, ao mesmo tempo, fazendo uma reflexão sobre as contribuições 

de determinado encontro para a sua formação. Vale ressaltar que, no início da produção dos 

diários, essa reflexão não acontecia, passando a ocorrer depois das observações feitas pela 

professora coordenadora do projeto, ou seja, nós, bolsistas encaminhávamos o texto à 

professora, que fazia as correções e observações e, em seguida, nos retornava. A escrita dos 

diários seria a base para a produção de um memorial de formação ao final do projeto. 

 Acredito ser necessário e de extrema importância relatar aqui algumas contribuições 

deste projeto para a minha formação. O PIBID me proporcionou o contato intenso com a 

comunidade escolar, permitindo-me planejar e participar de experiências metodológicas e 

práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar, buscando assim superar problemas 

identificados nos processos de ensinar e de aprender. Foi o momento de diálogo entre a 

dimensão teórica e prática da formação, uma vez que, ao estar imersa no espaço escolar, era 

possível levar para as salas de aula da universidade as questões do cotidiano docente. Dentre 

tantas contribuições que o projeto me proporcionou, a mais decisiva e valiosa foi estimular e 

iniciar em mim a minha formação por meio da pesquisa, tornando-me assim um professor 

pesquisador na busca pelo desconhecido. A escrita de artigos e a participação em eventos 

científicos, a partir da inserção no PIBID, foram grandes motivadores para a construção do 

professor pesquisador que estava brotando em mim.  

                                                             
1 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) surgiu com a intenção de valorizar o 

magistério e dar suporte aos estudantes de licenciatura plena. Tem como objetivo antecipar o vínculo entre os 

futuros professores e as salas de aula da rede pública e propiciar a formação continuada dos professores tanto do 

ensino básico quanto da universidade. Busca ainda estimular alunos universitários a optar pela carreira docente. 

Com essa iniciativa, o PIBID promove a integração entre educação superior e educação básica. O PIBID tem 

como resultados pretendidos, portanto, que os futuros professores sejam realmente incentivados a promover a 

melhoria da qualidade da educação básica; que a escola escolhida apresente melhores resultados na avaliação do 

IDEB e seus alunos tenham melhor desempenho. ( PIBID – UESB, 2010 a) 
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 Antes da minha participação no projeto chegar ao fim, em setembro de 2012, fui 

convidada a escrever um memorial de formação, não só eu, mas todos os outros bolsistas. 

Para a produção desse texto, era necessário recorrer aos diários escritos após as reuniões.  Lá 

estava o registro das atividades e das reflexões realizadas durante o projeto. No memorial de 

formação deveriam constar uma autoapresentação do bolsista, as atividades realizadas durante 

o projeto, assim como as suas contribuições para a nossa formação, enquanto futuro professor. 

E assim escrevi o meu memorial, com o desejo e a curiosidade de conhecer melhor esse 

gênero.  

 O final da minha participação no PIBID coincidiu com o término da minha graduação 

em Letras Vernáculas, pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Assim, preocupada 

com a minha formação e com a formação de futuros professores, temática que se impõe como 

extremamente importante no Brasil, ingressei no Programa de Pós-graduação em Letras: 

Cultura, Educação e Linguagens com a proposta e o desejo de investigar os memoriais de 

formação produzidos pelos bolsistas do PIBID, inclusive o meu. Abracei, desde o início, a 

Teoria Dialógica da Linguagem como extrato teórico, pois, nessa concepção, a linguagem é 

vista como um lugar de constituição de relações sociais, onde os falantes se tornam sujeitos e 

atribuem valores e significados de acordo com a sua visão de mundo. Esse pensamento foi-me 

apresentado quando, ainda na graduação, integrava um projeto de iniciação científica voltado 

para os estudos bakhtinianos. 

 Tinha clareza de que o referencial teórico básico e os pressupostos metodológicos 

estariam delineados pelos estudos do Círculo de Bakhtin, mas não sabia ainda como analisar 

os memoriais de formação e quais categorias extrair. Essas dúvidas foram sendo sanadas com 

as orientações e com as disciplinas oferecidas pelo programa de pós-graduação, 

principalmente, com a disciplina Linguagem e Educação, oferecida no primeiro semestre. 

Nesta disciplina, tive a oportunidade de aprofundar meus conhecimentos sobre a Teoria 

Dialógica da Linguagem, sobretudo o conceito de gêneros discursivos. Enfim, modelei meu 

objeto de estudo: O memorial de formação docente conformado pela compreensão desse 

como um gênero discursivo com caráter autobiográfico que apresenta tema, estilo e forma 

composicional característicos de um enunciado produzido sob condições de uso da linguagem 

na esfera acadêmica.   

 Após definir o objeto de investigação, selecionei alguns memoriais de formação, 

produzidos pelos bolsistas do PIBID, sujeitos em exercício para a docência, para compor o 

corpus da pesquisa. Mas, o que eu não sabia era que a orientadora da pesquisa havia 
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participado de um curso para formação de professores, na cidade de Irecê-BA, como 

professora convidada. Neste curso, os alunos, sujeitos em exercício profissional, escreveram 

memoriais de formação como trabalho final, e quatro desses memoriais estavam com minha 

orientadora, levando-me a mudar o corpus da minha pesquisa. Em vez de analisar memoriais 

produzidos por sujeitos em exercício para a docência, optei por analisar memoriais produzidos 

por sujeitos em exercício profissional, uma vez que nestes memoriais havia uma confluência 

de conhecimentos advindos da prática e do curso de formação e, de que forma, estes 

conhecimentos poderiam causar transformações na prática em sala de aula.  

 Assim, por meio da coordenação do Programa de Formação Continuada de 

Professores para o Município de Irecê – Ba, solicitei aos professores autorização (Anexos 1, 

2, 3, 4), para que eu pudesse analisar seus memoriais. Desse modo, esta pesquisa teve como 

matéria para análise quatro memoriais de formação produzidos por professoras/alunas em 

exercício do Curso de Licenciatura em Pedagogia Ensino Fundamental/ Séries iniciais da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação de Irecê (FACED/UFBA/IRECÊ), entre os anos de 2008 e 2011. Os 

memoriais analisados foram produzidos por professoras/alunas, ou seja, todas mulheres. 

Eram, na ocasião do curso, casadas e mães. Tinham entre trinta e nove e cinquenta e um anos. 

Eram professoras concursadas da rede municipal de educação de Irecê, cidade em que 

exerciam a docência. Aliás, ser concursado era um dos requisitos para ingressar no Curso de 

Pedagogia. Todas elas eram professoras da Educação Infantil e ingressaram no Curso de 

Licenciatura em Pedagogia no ano de 2008. 

  Para nortear a pesquisa e delimitar o foco do objeto de estudo, foram feitas algumas 

indagações: 

a) Quais elementos constitutivos do gênero memorial de formação indiciam as marcas da 

professoralidade docente? 

b) Quais foram as condições de produção dos memoriais de formação?  

c) Quais temas e significações são recorrentes nos memoriais analisados? 

 Ao buscar responder a tais perguntas, consegui alcançar os seguintes objetivos: 

 Objetivo geral: 

Compreender o memorial de formação enquanto gênero discursivo, a partir de uma 

abordagem autobiográfica e dialógica, a fim de indiciar as marcas da professoralidade docente 

explicitadas nas marcas de subjetividade da sua escrita. 

 Objetivos específicos: 
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 Investigar os memoriais de formação docente em sua constituição de tema, 

significação, forma composicional e estilo.  

 Identificar em que medida o gênero memorial de formação pode contribuir para a 

formação do professor se pensado como expediente metodológico de escrita e reflexão da 

docência;  

 Mapear e descrever a natureza dos elementos discursivos que permitem acessar 

aspectos da professoralidade docente. 

 Essa investigação teve como base a Teoria Dialógica da Linguagem de Mikhail 

Bakhtin, sobretudo o conceito de gêneros do discurso, visto sob a perspectiva da Linguística 

Aplicada ao considerar a linguagem como prática social. Como metodologia aplicada, 

adotamos a ordem metodológica para estudo da língua proposta por Bakhtin/Volochínov 

(2010), evidenciando duas categorias de análise: tema e significação.   

 

1.1 A ordem metodológica bakhtiniana como percurso de análise  

 

 Este trabalho insere-se no campo da Linguística Aplicada ao considerar a linguagem 

como prática social e busca contribuir para os estudos e pesquisas sobre formação de 

professores, uma vez que, segundo Moita Lopes (2006), a LA não tenta dar soluções ou 

resolver problemas encontrados por ela, mas “[...] a LA procura problematizá-los ou criar 

inteligibilidades sobre eles, de modo que alternativas para tais contextos de usos da linguagem 

possam ser vislumbradas. [...]” (MOITA LOPES, 2006, p.20).  

 Para uma análise interpretativa discursiva dos memoriais de formação, recorro ao 

método sociológico proposto por Bakhtin/Volochinov (2010) e desenvolvido por vários 

pesquisadores, entre eles, Brait (2005), Cereja (2005), Rojo (2007), Sobral (2009), Sartori 

(2008) e Souza (2012). Esse método compreende o texto (enunciado), objeto de investigação 

das Ciências Humanas, como individual, único e singular (BAKHTIN, 2011). Diante de tais 

características, não podemos aplicar modelos de análises ao texto, mas deixar que ele mostre 

quais caminhos a pesquisa deve seguir. Nesse sentido, o objeto ganha voz a partir de um 

diálogo entre si e o pesquisador. Segundo Brait “[...] não há categorias a priori, aplicáveis de 

forma mecânica a textos e discursos, com a finalidade de compreender formas de produção de 

sentido num dado discurso, numa dada obra, num dado texto” (BRAIT, 2006, p. 14, grifo da 

autora). Portanto, o método proposto por Bakhtin/Volochinov (2010) não oferece categorias 

de análises preestabelecidas, mas propõe orientações para o estudo de textos (orais e escritos). 

Assim, os estudiosos russos indicam uma ordem para o estudo da língua:  
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A língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não 

no sistema linguístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo 

individual dos falantes.  
Disso decorre que a ordem metodológica para o estudo da língua deve ser o 

seguinte: 

1. as formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições 

concretas em que se realiza; 
2. as formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em ligação 

estreita com a interação de que constituem os elementos, isto é, 

as categorias de atos de fala na vida e na criação ideológica que se prestam a 
uma determinação pela interação verbal; 

3. a partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação lingüística 

habitual. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010, p. 129) 

  
 Esse percurso metodológico aponta, então, para a necessidade de análise do todo em 

direção às partes e para a impossibilidade de desvincular a linguagem de sua esfera de 

produção e circulação, pois segundo Bakhtin/Volochinov (1926):  

[...] Quando cortamos o enunciado do solo real que o nutre, perdemos a 

chave tanto de sua forma quanto de seu conteúdo – tudo que nos resta é uma 
casca lingüística abstrata ou um esquema semântico igualmente abstrato. 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1926, p.10) 
 

 A ordem metodológica bakhtiniana não foi criteriosamente seguida como um preceito, 

entretanto, de acordo com os seus princípios, foi construído um percurso de análise adequado 

ao objeto de estudo desta pesquisa, já que é o objeto em diálogo com o pesquisador que 

mostra quais caminhos a pesquisa deve seguir. Assim, a análise dos memoriais de formação 

iniciou-se pelas condições em que se realiza o gênero, ou seja, pela sua esfera de produção.  

Bakhtin (2011) utiliza o termo campo da atividade humana para referir-se ao espaço social em 

que ocorrem a interação social, a produção e circulação de gêneros discursivos, ou ainda, em 

qual esfera deve ser entendida, “[...] como uma modalidade sócio histórica relativamente 

estável de relacionamento entre os seres humanos. A esfera vai das relações de intimidade 

familiar ao aparato institucional do estado [...].” (SOBRAL, 2009, p.121). Como elemento 

externo ao processo de produção dos memoriais de formação, para dar conta do primeiro 

momento do método sociológico, fiz um estudo do projeto e relatório do curso e, 

consequentemente, uma apresentação do Programa de Formação Continuada de Professores 

UFBA – IRECÊ. Acredito que é preciso ter um conhecimento aprofundado da situação de 

produção dos textos para mais clareza termos das condições nas quais a escrita se construiu e, 

portanto, estabelecer as formas de interação do memorial de formação com as concretas 

condições em que ele se realiza.  

 Em seguida, argumentei em defesa do memorial de formação como um gênero do 

discurso complexo, extraindo sua forma composicional e o seu estilo (esses conceitos serão 
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discutidos no Capítulo 5). Para essa compreensão, tomei como base a Teoria dos gêneros do 

discurso, de Mikhail Bakhtin (2011), sobretudo, os conceitos de enunciado como unidade da 

comunicação discursiva e gêneros discursivos como tipos relativamente estáveis de 

enunciados.  

 E, por fim, a análise dos memoriais de formação, objeto de estudo desta pesquisa, se 

deu, sobretudo, a partir da extração de duas categorias: o tema e a significação presentes nos 

memoriais de formação. Para esta análise, tomei como base as ideias enunciativas dialógicas 

bakhtinianas (2010) sobre tema e significação (esses conceitos serão abordados no Capítulo 

4, seção 4.3).  

  Para extrair essas categorias, primeiramente fiz um levantamento dos assuntos 

relatados em cada memorial e quais desses assuntos são recorrentes em todos os memoriais 

analisados. Em seguida, agrupei os temas extraídos dos memoriais de formação em duas 

subcategorias: Percursos de formação para a docência e Percursos profissionais, já que 

essa pesquisa está relacionada com a formação de professores e compreende o memorial de 

formação como um instrumento de formação e investigação. E, por fim, mostrei com qual 

significação esses temas são apresentados em todos os memoriais.  

 As análises empreendidas nos memoriais de formação possuem natureza discursiva e 

dialógica. Discursiva no sentido em que extrapolam o verbal/linguístico e situam suas 

condições de produção e circulação. Propus assim, uma investigação não da língua pura e 

simplesmente (as palavras, as formas morfológicas ou sintáticas, os sons, as entonações), mas 

também dos elementos verbos-visuais da situação sócio-histórica em que se atualiza o 

enunciado, aqui exemplificado como o memorial de formação. Ao mesmo tempo, a análise é 

dialógica ao compreender o memorial de formação como um enunciado em um gênero do 

discurso que está em constante interação com outros textos, discursos e interlocutores.  

 Após essas breves considerações sobre os passos metodológicos e conceituais desta 

pesquisa, apresento no capítulo seguinte deste trabalho, a conceituação de professoralidade 

docente, de acordo com Pereira (2013), Tardif (2002), Santos (2013), Isaia e Bolzan (2007), 

Oliveira (2003), Zabalza (2004), Bolzan, (2001, 2002, 2004, 2005), assim como, os saberes 

necessários à docência, abordados por Freire (1996). No capítulo III, há uma discussão sobre 

a escrita de narrativas autobiográficas na formação de professores e em seguida, conceituo 

memorial, memorial acadêmico e memorial de formação, mostrando suas semelhanças e 

diferenças e as transformações pelas quais passaram o memorial como gênero acadêmico no 

seio da universidade brasileira, no período em que se estende dos anos 1930 aos anos 2000, a 

partir dos estudos de Nóvoa (1995), Câmara e Passeggi (2013), Souza (2006, 2008, 2013) e 
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Nascimento (2010). No capítulo IV, trago a Teoria dos gêneros discursivos, de Mikhail 

Bakhtin (2011), na qual esse estudioso faz uma comparação entre oração e palavra como 

unidade da língua e enunciado como real unidade da comunicação discursiva, e em seguida, 

argumento em defesa do memorial de formação como um gênero do discurso. No último 

capítulo, há a análise dos memoriais de formação. Inicio a análise pela caracterização da 

esfera de produção dos memoriais de formação, ou seja, apresento e contextualizo o Programa 

de Formação em Nível Superior dos Professores de Irecê. Em seguida, procuro traçar os 

aspectos constitutivos do gênero, sua forma composicional, seu estilo, bem como os temas e 

as significações recorrentes nos memoriais de formação, mostrando assim o percurso de 

constituição da professoralidade docente. Nas considerações finais, há uma retomada da 

questão norteadora e dos objetivos da pesquisa, direcionando para os principais resultados 

alcançados durante a trajetória percorrida ao longo da pesquisa. 
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2  PROFESSORALIDADE: FORMAÇÃO, SABERES E PRÁTICAS 

 

2.1 Professoralidade: uma marca que se produz no sujeito 

   

“Como é que se é professor? Como é que alguém se torna professor? Por que ser 

professor? Como é que se dá essa escolha, essa decisão? Como se operacionaliza isso no 

sujeito?” (PEREIRA, 2013, p.21). Para responder a tais questionamentos, o autor utiliza sua 

própria prática educativa, sua própria história como fonte de pesquisa. A professoralidade, 

segundo Pereira (2013, p.22), “[...] é uma diferença de si que o sujeito produz culturalmente 

(num campo coletivo), num dos seus inumeráveis movimentos de constituição no mundo 

[...].” Dessa forma, compreendemos que a universidade ocupa um papel essencial, mas não o 

único, para a formação do professor, pois o ambiente de trabalho também se configura como 

espaço para a formação de professores, desde que incorpore uma atitude de reflexão sobre a 

ação pedagógica.  

 Através de relatos autobiográficos, o autor narra sua trajetória pessoal e profissional 

ressaltando algumas de suas experiências em sala de aula que produziram marcas no professor 

que ele vinha sendo. Trago esse relato da mesma forma que está no livro, pois acredito que ele 

evidencia o que o autor denomina de professoralidade:  

[...] Certa vez, por exemplo, ao expor-me diante dos alunos, quando tentava 
proceder a uma análise dos conceitos e referências antropológicas que 

estávamos trabalhando em aula, senti desencadear-se um desarmamento dos 

dispositivos de retenção da figura existencial que eu vinha praticando, o que 

possibilitou que eu deslizasse em direção a uma experiência radical de mim, 
a qual deu margem para desfazer o que estava constituído e produzir uma 

nova figura, a do professor em mim. Esse professor era uma potência de mim 

que estava se tornando cada vez mais forte, cada vez pressionando mais para 
vir à tona. O devir-professor-em-mim era uma figura virtual que dependia de 

uma atitude de disponibilidade para atualizar-se. O desvio de minha prática 

no sentido de abandonar o caminho seguro e repetitivo das aula/palestra e 
incursionar pelo caminho das aulas/pesquisa [...] foi uma mudança na 

disposição do quadro geral que subjazia a mim e permitiu que o devir-

professor começasse a se atualizar. Sua atualização produziu uma nova 

marca em mim, marca essa que persigo até hoje, em suas diferentes formas. 
Genericamente, chamo essa marca de professoralidade. (PEREIRA, 2013, 

p.52-53, grifos do autor) 

 

 Na visão de Pereira (2013), a professoralidade é o jeito e o modo de ser que o 

professor concebe como via primordial para inserir-se tanto no seu campo individual, quanto 

na coletividade. Refere-se ao que o professor está sendo e ao que poderá vir a ser, envolvendo 

suas experiências, formação, saberes e aprendizagens constituídas no exercício profissional. 

Isaia e Bolzan (2007) entendem a professoralidade como um processo que implica o domínio 
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de saberes e de fazeres de determinado campo e a sensibilidade do docente em termos de 

atitudes e valores de aprender e formar-se. Em outras palavras, a professoralidade 

corresponde ao movimento de construção da aprendizagem do ser professor que começa 

desde a formação inicial e se estende ao longo do percurso de formação, por meio da 

apropriação do saber, do fazer e dos conhecimentos, envolvendo a subjetividade docente. 

 A professoralidade do professor, afirma Pereira (2013), não pode ser dissociada do 

processo de produção da sua subjetividade, aqui entendida como um “[...] conjunto de 

condições que perfaz o sujeito, é a cena produzida no plano invisível, geradora de um campo 

ativo de subjetivação, isto é, de produção do sujeito. [...]” (PEREIRA, 2013, p.41). 

Pessoalidade e professoralidade do professor, de fato, são indissociáveis, pois antes de sermos 

professores somos pessoas, possuímos trajetórias, experiências e memórias que, de alguma 

forma, determinam a pessoa ou o professor que eu sou agora, como explica o autor: 

[...] a produção da subjetividade responde a uma espécie de orquestração de 

forças, visíveis e invisíveis, que compõem o mundo do sujeito. Quero dizer 

que aquilo que sou agora é uma forma que resulta de certa combinação de 
traços acumulados em minha vida, revitalizados pela interferência de forças 

outras, visíveis [...] e invisíveis [...]. (PEREIRA, 2013, p.113) 

 

 Os estudos de Nóvoa (1995) já nos despertam para olhar a impossibilidade de separar 

a pessoa do profissional professor. O estudioso destaca que “[...] A maneira como cada um de 

nós ensina está diretamente dependente daquilo que somos como pessoa quando exercemos o 

ensino.” Assim, “(...) é impossível separar o eu profissional do eu pessoal.” (NÓVOA, 1995, 

p. 17, grifos do autor). Diante de tais considerações, o memorial de formação, objeto de 

estudo desta pesquisa, configura-se como um expediente metodológico para pensarmos a 

docência por este viés, já que ele permite ao professor associar o como se é professor às suas 

singularidades. 

 Pereira (2013) resalta ainda que a subjetividade é da ordem da coletividade, e, 

portanto, não pode ser pensada fora da relação com o outro que me produz e é produzido por 

mim. O sujeito na sua forma individual só pode existir em um contato com o outro, pois, 

como diz Pereira (2013, p.187), “não estamos sós. Não somos sós. Somos sempre coletivos. 

Estamos sempre embrenhados em uma teia de alteridade que nos envolve e nos move. [...].” 

Se não fosse assim, não teríamos como falar em educação, em professoralidade. O professor 

como um sujeito-em-prática, como afirma o autor, é sempre pensado dentro da ordem da 

alteridade, uma vez que a sua prática educativa, portanto, 

[...] longe de significar o conjunto de procedimentos e rotinas de um 

professor no interior de uma escola, significa a experiência integral de um 

sujeito que, vidente das figuras visíveis e invisíveis, embaraça com seus 
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interlocutores (alunos, direção, supervisão etc.) em uma viagem de 

explicitação/apropriação progressiva de si. [...]. (PEREIRA, 2013, p.190) 

 

 Pereira (2013) reitera a necessidade de um vínculo de cumplicidade e confiança entre 

o professor e os seus alunos, uma vez que essa parceria denota uma relação de união de 

sujeitos singulares e, portanto, repletos de diferenciação. O sujeito que se abre a esse tipo de 

relação “[...] é aquele que, tendo experimentado sua finitude, se coloca no limite de si mesmo 

e assume a interação como forma de sobrevivência. [...]” (PEREIRA, 2013, p.191). Essa 

abertura para a alteridade traduz-se em predisposição de afetar e ser afetado por qualquer 

força. Além disso, nessa parceria, o professor é visto pelo aluno como um ponto de referência, 

atuando “[...] como agente de interferência em composições dadas e, ao mesmo tempo, como 

parceiro-suporte que parametriza os movimentos desencadeados.” (PEREIRA, 2013, p.192). 

 Parte-se da premissa de que a formação específica é condição para se identificar como 

professores ou professoras, uma vez que não possuem essa formação e o curso potencializa 

essa compreensão. Com essa premissa, a reflexão sobre a constituição da professoralidade 

deve considerar a condição humana na sua processualidade e constituição do sujeito professor 

por meio de trocas de experiências, de como esse se constrói nos processos de interação 

verbal e de reelaboração e apropriação do conhecimento. A professoralidade neste âmbito é 

entendida como o processo de construção do sujeito professor no curso de sua trajetória 

pessoal e profissional, abrangendo espaços e tempos em que ele reconstrói sua prática 

educativa. 

 Ferreira (2009), com base nessas afirmações de Pereira (2013), elabora sua concepção 

de professoralidade. “A professoralidade pressupõe, uma vez havido reflexão sobre a 

profissionalidade, convivência, iniciativa, em um movimento contínuo de constituir-se 

professora, professor, individual e coletivamente [...].” (FERREIRA, 2009, p.432). A autora 

insere a professoralidade em um campo semântico mais amplo e entende-a como a própria 

razão de ser da profissão, inserida no âmbito social, nas relações entre sujeitos, nas demandas 

cotidianas apresentadas. Por isto, como afirma Ferreira (2009, p.432), “[...] a professoralidade 

não é ingênua e nem se produz ao acaso; reflete as condições, as relações sociais, a 

subjetividade e os poderes com os quais lidam os professores cotidianamente.” 

 Ainda segundo Ferreira (2009), a professoralidade é uma dimensão a ser buscada, 

superando concepções ingênuas e embasando-se também em teoria elaborada no grupo, 

sistematizando suas práticas. Neste contexto, a autora não sugere a desconsideração das 

experiências e dos saberes que cada um traz consigo, mas sugere uma reflexão sobre tais 

saberes, como o lugar no qual emergirá a constituição da professoralidade, uma reflexão 
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sistemática entre o individual e o coletivo, entre o privado e o social, em meio a percursos de 

formação continuada e permanente, tendo a linguagem como meio. Desse modo, a autora 

entende por professoralidade  

o estágio em que os profissionais se apropriam de sua profissionalidade, de 

tal modo a torná-la tão sua e tão cotidiana, quanto seria o estudo, a práxis, a 

aula, enfim. É uma singularização da profissionalidade, momento de união 
entre a historicidade e o concreto em uma totalidade: a práxis. É o momento 

de não haver mais dissociação entre as dimensões técnico-profissionais, 

hermenêuticas e crítico-reflexivas [...]. (FERREIRA, 2009, p.433). 
 

Também Oliveira (2003), ao tematizar acerca de professoralidade, compreende-a 

como um processo nessa dimensão processual, como o processo de construção do sujeito 

professor ao longo de sua trajetória pessoal e profissional que impacta na sua práxis 

pedagógica. Ainda Zabalza (2004, p.113) induz à compreensão da professoralidade ao afirmar 

que “[...] não é suficiente dominar os conteúdos nem ser um reconhecido pesquisador na área. 

A profissionalização docente refere-se aos alunos e ao modo como podemos agir para que 

aprendam, de fato, o que pretendemos ensinar-lhes.” 

Assim, a problemtização da professoralidade requer uma definição de uma atividade 

específica que mobiliza conhecimentos da própria docência, do exercício de ensinar e 

aprender nas situações de formação, bem como o reconhecimento da dimensão cultural que 

envolve as práticas de formação, a práxis educativa.  

 De acordo com Santos (2013), a vida, as experiências e as aprendizagens representam, 

também, espaços de construção de um processo de professoralidade. Assim, ser professor não 

é somente exercer a profissão, estando diante de uma classe. Vários aspectos compõem o ser 

professor: a reflexão que realiza na e sobre a prática e os saberes construídos na profissão. 

Esses aspectos, articulados aos processos reflexivos na e sobre a prática do professor, 

influenciarão a constituição da professoralidade. 

Bolzan (2001) apresenta um estudo sobre conhecimentos da docência, ressaltando o 

compartilhamento de saberes e sua integração como elemento primordial para se entender a 

docência e a formação na educação superior. No diálogo com Bolzan (2001, 2002, 2004, 

2005), ainda encontramos problematizações sobre a formação docente, com maior ênfase 

sobre a docência na educação superior e o compartilhamento de saberes, que nos provocam a 

extrair indícios para se interpretar o processo de constituição da professoralidade. A leitura 

dessas referências mobilizam inferências quanto à constatação de que a produção de 

conhecimento sobre a docência pelo professor recupera aspectos pessoais e socioculturais, 

que indica ao sujeito professor em constante formação um horizonte de futuro para realizar o 
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seu trabalho, transformando o seu presente, o que exige debruçar sobre a importância de seu 

processo formativo em ação, sintetizando a construção do conhecimento sobre a docência 

como elemento constituinte da professoralidade. 

 

2.2 Formação docente: reflexões e desafios 

 

 A concepção da formação aqui delineada transcende os domínios da escola, abarcando 

também as significações da vida pessoal, pois antes de serem professores são pessoas, 

possuem trajetórias, experiências e memórias.  

 Nesta linha de raciocínio, Nóvoa (1995) afirma que o processo de formação deve dotar 

os professores de uma perspectiva crítico-reflexiva, fornecendo ao mesmo tempo, meios para 

o desenvolvimento de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de autoformação 

participada. Além disso, defende uma formação que possibilite o diálogo entre as dimensões 

pessoais e profissionais do professor, uma vez que “o professor é a pessoa. E uma parte 

importante da pessoa é o professor. [...]” (NIAS, 1991 apud NÓVOA, 1995, p. 25). Desse 

modo, a formação docente, segundo o autor, não se constrói por acúmulo de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas, mas através da reflexão crítica sobre as práticas e da 

(re)construção contínua de uma identidade pessoal. Por isso, entrar no mundo da formação de 

professores significa acreditar na importância da reflexão realizada a partir das experiências 

vivenciadas.  

 A experiência, segundo Nóvoa (1995), não deve ser mobilizada apenas numa 

dimensão pedagógica, mas também como uma possibilidade de construção de saberes. Para 

isso, “[...] é importante a criação de redes de (auto)formação participada, que permitam 

compreender a globalidade do sujeito, assumindo a formação como um processo interativo e 

dinâmico [...]” (NÓVOA, 1995, p. 26). Essa troca de experiências e saberes consolidam, 

segundo o autor, espaços de formação mútua, nos quais cada professor desempenha, ao 

mesmo tempo, o papel de formador e de formando.  

 Nessa mesma direção, os estudos desenvolvidos por Bolzan (2001, 2002, 2004, 2005) 

e Isaia e Bolzan (2007) sobre a construção do conhecimento pedagógico compartilhado têm 

apontado para a importância do trabalho formativo em serviço, considerando os processos 

interativos e mediacionais como primordiais para o desenvolvimento da professoralidade. 

Acreditam, pois,  

[...] que os processos de interação e mediação vão sendo constituídos à 
medida que os instrumentos culturais, como discurso e atividade intelectual 
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reflexiva sobre os saberes práticos dos professores vão se desenvolvendo. 

Dessa forma, uma voz se junta às outras e, no transcurso das interações, é 

possível compartilhar significados e idéias sobre o conhecimento 
pedagógico. Nesse processo interativo e mediacional, a atividade conjunta é 

utilizada como a forma de construção da professoralidade, sendo na tessitura 

da mesma que vão se redesenhando idéias e saberes de forma compartilhada. 

(ISAIA; BOLZAN, 2007, p.8) 
 

 A constituição desta rede, segundo as autoras, se faz à medida em que se instaura o 

processo de trocas entre pares como elemento preponderante nesta construção coletiva. Esse 

trabalho conjunto entre professores tem como premissa o domínio de saberes que serão 

construídos de forma compartilhada durante o processo interativo e mediacional. O diálogo 

entre professores, assevera Nóvoa (1995), não só é fundamental para consolidar saberes 

emergentes da prática profissional, mas se configura como: 

 “[...] um fator decisivo de socialização profissional e de afirmação de 

valores próprios da profissão docente. O desenvolvimento de uma nova 

cultura profissional dos professores passa pela produção de saberes e de 

valores que dêem corpo a um exercício autônomo da profissão docente. 
(NÓVOA, 1995, p. 26) 

 

 Ainda sobre a construção do conhecimento pedagógico compartilhado, Isaia e Bolzan 

(2007) afirmam que vai se fazendo passo a passo, a partir dos conhecimentos individuais dos 

professores ao longo de sua vida profissional, no contexto de seu ambiente pedagógico e 

social. E, nessa perspectiva, a transformação de um processo interpessoal num processo 

intrapessoal envolvem o ajustamento e a reelaboração entre o que o professor traz e o que é 

capaz de apreender da atividade coletiva, favorecendo essa construção compartilhada e, 

consequentemente, a sua professoralidade. 

 De acordo com Nóvoa (1995, p. 27), “[...] as situações que os professores são 

obrigados a enfrentar (e a resolver) apresentam características únicas, exigindo, portanto, 

respostas únicas: o profissional competente possui capacidades de autodesenvolvimento 

reflexivo”. Nessa direção, Nóvoa (1995) complementa, enfatizando que “[...] a lógica da 

racionalidade técnica opõe-se sempre ao desenvolvimento de uma práxis reflexiva”. Isto 

indica que professores competentes, capazes de refletir na e sobre a prática, articulam 

estratégias e criatividade para resolver problemas do dia-a-dia em sala de aula. As 

considerações sobre a temática mostram a necessidade de os cursos de formação de 

professores formar profissionais capazes de refletir criticamente sobre suas práticas, com 

capacidade para tomar decisões críticas e criativas em suas ações. Antes disso, é preciso a 

vontade do professor para se envolver com atividades de formação, assumindo assim a 
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responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional para que possa construir sua 

professoralidade.  

 No contexto da epistemologia da prática, valorizando o processo do agir profissional, 

Schön (2000) apresenta contribuição importante ao pensar os processos de construção do 

conhecimento, tendo como ponto de partida a prática profissional. O autor propõe uma 

formação profissional baseada numa epistemologia da prática, na valorização da prática 

profissional como espaço de construção de conhecimentos, através da reflexão e análise das 

ações. Nesse contexto, é necessário compreender e considerar as características do processo 

reflexivo defendido por Schön (1995, 2000), apoiado na tríade reflexão-na-ação, reflexão-

sobre-a-ação e reflexão sobre a reflexão-na-ação.  

O processo de reflexão-na-ação [...] pode ser desenvolvido numa série de 

momentos subtilmente combinados numa habilidosa prática de ensino. 
Existe, primeiramente, um momento de surpresa: um professor reflexivo 

permite-se ser surpreendido pelo que o aluno faz. Num segundo momento, 

reflecte sobre esse fato, ou seja, pensa sobre aquilo que o aluno disse ou fez 
e, simultaneamente, procura compreender a razão por que foi surpreendido. 

Depois, num terceiro momento, reformula o problema suscitado pela 

situação; [...] Num quarto momento, efetua uma experiência para testar a sua 
nova hipótese; por exemplo, coloca uma nova questão ou estabelece uma 

nova tarefa para testar a hipótese que formulou sobre o modo de pensar do 

aluno. Este processo de reflexão-na-ação não exige palavras. [...] Por outro 

lado, é possível olhar retrospectivamente e reflectir sobre a reflexão-na-ação. 
Após a aula, pode pensar no que aconteceu, no que observou, no significado 

que lhe deu e na eventual adopção de outros sentidos. Reflectir sobre a 

reflexão-na-ação é uma ação, uma observação e uma descrição, que exige o 
uso de palavras (SCHÖN, 1995, p. 83). 

 

 O autor defende que o desenvolvimento de uma prática reflexiva eficaz tem que 

incorporar-se ao contexto institucional e que devem ser criados espaços de liberdade nos quais 

a reflexão-na-ação seja possível. Enfatiza, ainda, que surge confronto dos professores com a 

burocracia escolar na medida em que tentam criar condições para uma prática reflexiva. E, 

por isso mesmo, a escola deve criar espaços para essa prática por meio das condições de 

trabalho dos professores. Schön (1995, p. 87) afirma a esse respeito:  

[...]. Nesta perspectiva, o desenvolvimento de uma prática reflexiva eficaz 

tem que integrar o contexto institucional. O professor tem de se tornar um 

navegador atento à burocracia. E os responsáveis escolares que queiram 
encorajar os professores a tornarem-se profissionais reflexivos devem tentar 

criar espaços de liberdade tranquila onde a reflexão-na-ação seja possível. 

Estes dois lados da questão – aprender a ouvir os alunos e aprender a fazer 
da escola um lugar no qual seja possível ouvir os alunos – devem ser olhados 

como inseparáveis.  

 

 Teixeira e outros (2013), ao abordar as ideias de Schön (1995), acreditam que suas 

construções foram significativas, pois recoloca em pauta os debates sobre a reflexão como 
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necessária ao processo de formação docente. Os autores compreendem que se as práticas, 

nesse contexto, são o ponto de partida, se elas são campos de debates e de reflexões, elas 

provocam a construção de novas teorias, mas, em momento algum, desconsideram 

conhecimentos já construídos pelas ciências da educação, pela pedagogia e por outros campos 

do saber. Talvez, segundo Teixeira et al (2013, p.6), o equívoco de Schön “[...] tenha sido 

endeusar as práticas, negando a racionalidade técnica, como se fosse possível abandonar os 

conhecimentos desta abordagem epistemológica. [...]”. Após tais considerações, acredito que, 

no processo de construção da docência, são mobilizados aspectos pessoais, conhecimentos 

acadêmicos, assim como, há o resgate de saberes produzidos a partir da reflexão crítica sobre 

a prática em sala de aula.  

 É importante frisar, como esclarece Pérez Gómez (1995), que essa reflexão tão 

discutida não é um processo individualizado, passível de ser estudado fora do seu contexto e 

das interações entre os sujeitos. A reflexão implica como afirma o autor, “[...] a imersão 

consciente do homem no mundo da sua experiência, um mundo carregado de conotações, 

valores, [...] correspondências afectivas, interesses sociais e cenários políticos. [...].” (PÉREZ 

GÓMEZ, 1995, p.103).  Nesse contexto, a reflexão não é um conhecimento neutro, mas sim 

um conhecimento contaminado pelas dimensões sociais que rodeiam o sujeito produtor da 

reflexão. Teixeira et al (2013) tocam nesta questão e afirma que vê o conceito de reflexão não 

como um atributo dos seres humanos, mas uma reflexão no campo da formação docente, que 

tem intencionalidades, que tem contextos e lugares de produção. Dessa forma, faz-se 

necessária a criação de redes de (auto) formação participada (NÓVOA, 1995; ISAIA; 

BOLZAN, 2007; TEIXEIRA et al 2013), espaços estes organizados no interior das 

instituições com o objetivo de construir e reconstruir saberes, a partir de uma reflexão coletiva 

entre os professores, ou seja, “[...] em colaboração, os docentes passam a pensar o que fazem 

e dizem sobre ensinar e aprender (e suas implicações), visando reconstruir e replanejar de 

forma intencional as ações pedagógicas.” (TEIXEIRA et al, 2013, p.7) 

   Pereira (2013) propõe que a formação de professores tenha como base a constituição 

da professoralidade do professor indissociada da produção da subjetividade. Segundo ele,  

[...] é necessário entrar por uma questão de base: considerar que somos 

humanos trabalhando com a formação profissional de outros humanos que, 

por sua vez, trabalharão com a formação geral de outros humanos. Não é 
uma simples questão de método ou de conteúdo. Sou levado a olhar em 

direção a um ponto mais fundamental, mais radical: esta coisa da 

subjetividade [...]. (PEREIRA, 2013, p.47-48) 
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 Repensar a formação de professores não se trata, de acordo com Pereira (2013), de 

simplesmente discutir teorias e organizar uma nova proposta metodológica ou curricular, mas 

passa necessariamente pela compreensão de como a condição humana, em sua 

processualidade, pode compor a professoralidade. Ou seja, passa pela compreensão de como 

os percursos de vida vão compondo o professor que se vem sendo. Assim, segundo o autor, a 

formação do professor não é resultado apenas de uma formação acadêmica, mas ser professor 

“[...] é o modo de ser de um sujeito que, tendo vivido um dado quadro existencial, se põe 

como sujeito educante, que educa, que forma outros sujeitos. [...]” (PEREIRA, 2013, p.50). 

 Do ponto de vista da formação do professor, o autor diz que o recurso à memória “[...] 

pode contribuir para identificar as diversas marcas pedagógicas que ele carrega em si e que de 

certa forma, constituem o lastro em que serão alojadas as informações e vivências. [...]” 

(PEREIRA, 2013, p.182).  Ressalta ainda que as marcas recuperadas e produzidas pelo 

professor através da memória não só contribuem para a compreensão da sua trajetória, mas, 

sobretudo, pode trazer à tona como funcionam as forças que suscitarão mudanças na forma 

que se vinha sendo professor. Essa memória que cria e que produz mudanças é denominada 

de memória projetiva. 

 

2.3 Saberes necessários na e para a constituição da professoralidade 

  

Nesta seção, procuro discutir acerca dos saberes docentes, colocando em evidência a 

especificidade da prática pedagógica, particularmente voltada para a constituição da 

professoralidade. Um clássico dos estudos sobre formação de professores é a produção de 

Tardif (2002), ao apontar aspectos relacionados aos saberes dos professores na e para a 

constituição da professoralidade. Este autor indica que os saberes são a) temporias, quando 

são adquiridos através do tempo, envolvendo suas trajetórias escolares quando da vida de 

estudante e quando da trajetória da docência, desde os anos iniciais, bem como o 

desenvolvimento ao longo da carreira; b) são plurais e heterogêneos, por se revestirem de 

diferentes vozes sociais, não formando um repertório único, determinando conhecimentos e 

competências diversificadas, c) são personalizados e situados, pois, vinculam-se às 

singularidades e ao próprio modo do sujeito social professor se identificar com os conteúdos 

da formação. Portanto, de acordo com o autor, o saber não se reduz, exclusiva, ou 

principalmente, a processos mentais, cujo suporte é a atividade cognitiva do sujeito, mas é um 

saber social que se manifesta nas interações complexas entre professores e alunos.  
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 Acerca da problemática do saber docente, Tardif (2002) defende a concepção de que o 

saber não é uma substância em si mesma, o saber se manifesta através das relações complexas 

entre o professor e seus alunos, com seus pares na instituição em que trabalha e nas 

experiências familiares. O professor inserido em constante processo de aprendizagem 

participa do processo de conhecimento dos alunos e, ao mesmo tempo, com esta ação, está 

construindo seu próprio saber, ou seja, está sempre construindo novos conhecimentos. Dessa 

forma, a sala de aula se configura como um espaço de aperfeiçoamento do seu próprio saber, 

do saber-fazer e do saber-ser. Tardif (2002) nos ajuda a entender essa ideia quando afirma que 

o novo surge e pode surgir do antigo, exatamente porque o antigo é reatualizado 

constantemente por meio dos processos de aprendizagem. 

 Tardif (2002), ao ampliar suas reflexões sobre os saberes docentes, destaca o papel 

primordial da experiência de trabalho cotidiano na constituição do sentimento de competência 

entre os professores de profissão e na aquisição do saber experiencial. Na perspectiva de 

Tardif (2005), os saberes experienciais são construídos no cotidiano da prática profissional, 

não sendo frutos das instituições nem dos currículos de formação. Ou seja, os saberes 

experenciais são construídos progressivamente durante o desenvolvimento do trabalho 

docente. São saberes, segundo Teixeira et al (2013), que se constituem de todos os outros, 

frutos de diferentes trajetórias dos profissionais de educação (tanto dos percursos pessoais, 

quanto dos percursos de escolarização e dos percursos de formação).  Desse modo, como 

afirmam Teixeira et al (2013, p. 05) : 

São saberes reconhecidos, validados e hierarquizados pelos atores educativos 

na sua ação profissional. Saberes, portanto, que exigem das instâncias 

formativos espaços e tempos de discussão e também de legitimação de 
indicativos pedagógicos para repensar os processos formativos docentes no 

âmbito acadêmico.  

 

 Diante de tais considerações, compreendo que, na atuação profissional, os docentes 

mobilizam e articulam diferentes saberes, entre eles, os saberes curriculares, experenciais e 

disciplinares. “[...] Nesse sentido, dependendo das circunstâncias contextuais, das surpresas 

que o cotidiano da ação docente apresenta, os docentes mobilizam, na interação do trabalho, 

saberes necessários ao agir profissional competente.” (TEIXEIRA et al, 2013, p.05). 

 Em relação aos saberes necessários à prática docente, no livro Pedagogia da 

Autonomia, Paulo Freire (1996) aborda a temática formação docente ao lado da reflexão 

sobre a prática educativo- crítica ou progressista, assim como,  discute saberes fundamentais a 

esta prática, a partir de três teses: Não há docência sem discência; Ensinar não é apenas 

transferir conhecimento;  Ensinar é uma opção especificamente humana. 
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 Segundo Freire (1996), é necessário que o formando, desde o começo da sua 

formação, se convença de que “Não há docência sem discência,” as duas se explicam e seus 

sujeitos, apesar das diferenças, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. “Quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina ensina alguma 

coisa a alguém [...]” (FREIRE, 1996, p.23). Só existe ensino quando este resulta num 

aprendizado através do qual o aprendiz se tornou capaz de recriar ou refazer o ensinado, ou 

seja, em que o que foi ensinado foi realmente aprendido pelo aprendiz. 

 O docente democrático, segundo Freire (1996), não pode esquivar-se da tarefa de 

estimular a capacidade crítica do educando. Assim, Freire (1996) ressalta que uma das tarefas 

primordiais do professor é “[...] trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que 

devem se aproximar dos objetos cognoscíveis.” (FREIRE, 1996, p. 26).  É nesse sentido que 

ensinar não se esgota no tratamento do objeto ou do conteúdo, todavia se alonga à produção 

de condições em que aprender criticamente é possível, exigindo a presença de educadores e 

educandos criativos, investigadores, curiosos, humildes e persistentes. Para isso, é necessário, 

de acordo com o estudioso, que a escola e os professores respeitem os saberes dos educandos, 

principalmente aqueles oriundos das classes populares com muitas histórias para contar, e 

sempre que possível, trabalhar seu conhecimento empírico, sua experiência anterior – 

construídos ao longo da vida social, cultural e política.   

  Ensinar exige pesquisa. Segundo Freire (1996), a pesquisa, a indagação, a busca já faz 

parte da natureza da prática docente. Assim, torna-se necessário que o professor se assuma 

como pesquisador. Essa pesquisa feita de forma metódica, por meio da criticização dos 

questionamentos, transforma a curiosidade ingênua que, em certo momento da caminhada do 

conhecimento é superada, mas não abandonada, em epistemológica. 

 Ainda, a partir da tese Não há docência sem discência, Paulo Freire (1996) reafirma a 

necessidade de o ensino formar moralmente o homem, um ser histórico-cultural que ainda não 

é – está sendo – e que, por isso, demanda o pensar certo – mutável e coerente. Ao lado da 

ética deve estar a estética, ou seja, “[...] decência e boniteza de mãos dadas. [...]” (FREIRE, 

1996, p.33).  Quem pensa certo, segundo Freire (1996), é coerente. Não basta o educador 

dizer algo, é preciso dar o exemplo e viver esse algo. O pensar certo também é o fazer certo. 

Isso faz toda a diferença no cotidiano da prática pedagógica, pois colabora na conquista da 

autoridade. O docente que pensa certo deve aceitar o risco, o novo, a mudança, e ainda 

superar qualquer forma de discriminação, racial, política, religiosa, de classe social. Segundo 

Freire, a incumbência do educador que pensa certo é: 
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[...] exercendo como ser humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o 

educando com quem se comunica, a quem comunica, produzir sua 

compreensão do que vem sendo comunicado. Não há intelegibilidade que 
não seja comunicação e intercomunicação e que não se funde na 

dialogicidde. O pensar certo por isso é dialógico e não polêmico. (FREIRE, 

1996, p. 38) 

 

 A formação permanente, de acordo com Freire (1996), deve apoiar-se em uma 

reflexão dos sujeitos sobre sua prática docente, realizando um processo constante de 

autoavaliação. É necessário que o professor pense, analise, discuta sua prática cotidiana e 

interiorize a situação de incerteza e complexidade, porque, segundo Freire “[...] é pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. [...]” 

(FREIRE, 1996, p.39).  

 No último saber relacionado à tese Não há docência sem discência, Freire (1996) 

mostra que ensinar exige que educador e educando, individual e coletivamente, reconheçam e 

assumam suas identidades culturais. Assumam-se como seres sociais, históricos, 

transformadores e criadores. A aprendizagem da assunção do sujeito é incompatível com o 

elitismo autoritário, com os que se julgam donos da verdade e que se preocupam quase 

exclusivamente com os conteúdos. Freire (1996) enfatiza que um simples gesto do professor 

representa muito na vida de um aluno. O que pode ser considerado um gesto insignificante 

pode valer como força formadora para o desenvolvimento intelectual e acadêmico do 

educando.  

 Na parte 2 (dois) do livro, Freire (1996) também apresenta nove saberes necessários 

aos educadores, os quais remetem à ideia de que ensinar não é transferir conhecimento do 

educador ao educando, mas construí-lo e criá-lo juntos. O primeiro e o segundo saberes 

tratam, respectivamente, sobre as condições de inacabamento e condicionamento do ser 

humano. Segundo Freire (1996), enquanto houver vida, haverá inacabamento, pois somos 

eternos aprendizes, nunca estamos completos de conhecimento, pois temos que ter 

consciência que sempre há coisas a aprender e dialogar para que assim as ideias possam ser 

compartilhadas e discutidas. Esse é um saber fundante da formação docente, afirma o 

educador. O docente, além de se assumir como um ser inacabado, precisa ter consciência do 

seu condicionamento, como explica Freire: 

Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado mas, 

consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele. Esta é a 

diferença profunda entre o ser condicionado e o ser determinado. A 
diferença entre o inacabado que não se sabe como tal e o inacabado que 

histórica e socialmente alcançou a possibilidade de saber-se inacabado [...]. 

(FREIRE, 1996, p.53) 
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 Outro saber necessário à prática educativa, de acordo com Freire (1996), é o que fala 

do respeito devido à autonomia do ser do educando. Ensinar, portanto, exige respeito à 

curiosidade e ao gosto estético do educando, à sua inquietude, linguagem, às suas diferenças. 

O docente que não respeita a autonomia do educando, transgride os princípios fundamentais 

éticos de nossa existência e esta transgressão jamais poderá ser vista ou entendida como 

virtude, mas como ruptura com a decência. 

 Ensinar exige bom-senso. Ele surge, principalmente, na avaliação que se faz de cada 

ação, sendo que antes de qualquer reflexão mais profunda, é sempre o bom senso que vai nos 

ajudar a tomar uma posição em face do que devemos ou não fazer, e a ele não pode faltar a 

ética. Seguindo, Paulo Freire (1996) discute a questão da luta política dos educadores por 

melhores salários e condições de trabalho. Ressalta que se deve ser humilde e tolerante nessa 

luta, inclusive para não desgostar da profissão, afetando, assim, a relação de amorosidade e 

respeito com os educandos.  

 De acordo com Freire (1996), o papel fundamental do professor progressista é 

contribuir positivamente para que o educando seja artífice de sua formação, e ajudá-lo nesse 

empenho. Nesse processo, é necessária por parte do docente a apreensão da realidade do 

educando, pois, como sabemos, há maiores oportunidades de aprender quando envolve algo 

da sua realidade, da sua concretude.  O professor progressista, segundo Freire (1996), deve ser 

alegre, animador, flexível, lutador e cheio de esperanças; é o que ajuda o exercício da 

profissão, tornando-a compensadora e desafiadora. Há uma relação entre alegria e esperança 

necessárias à prática educativa, como afirma Freire: 

[...] A esperança de que professor e alunos juntos podemos aprender, 

ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos a 

nossa alegria. Na verdade, do ponto de vista da natureza humana, a 

esperança não é algo que a ela se justaponha. A esperança faz parte da 
natureza humana [...]. (FREIRE, 1996, p.72) 

 

 O educador dever ter esperança, inclusive, de que a mudança é possível, outro saber 

necessário à prática educativa. O homem, de acordo com Freire, não pode viver apenas 

constatando o que ocorre no mundo, mas também intervir na realidade, como diz o autor, “[...] 

constato não para me adaptar mas para mudar. [...]”.(FREIRE, 1996, p. 77). 

  O exercício da curiosidade se configura como outro saber necessário à prática 

educativa. Essa curiosidade convoca à imaginação, à intuição, às emoções, à capacidade de 

conjeturar, de comparar. É necessário que professores e alunos assumam-se como seres 

dialógicos, abertos ao novo, curiosos, indagadores e não apassivados, enquanto fala ou 
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enquanto ouve. “[...] O que importa é que professor e alunos se assumam 

epistemologicamente curiosos.” (FREIRE, 1996, p.86). 

 Na última parte do livro Ensinar é uma especificidade humana, Freire (1996) afirma 

que a segurança em si mesma é uma das qualidades essenciais que a autoridade docente 

democrática deve revelar em suas relações com os alunos. Segurança na firmeza com que se 

atua, com que toma as suas decisões, com que aceita rever-se. A partir desse saber norteador, 

decorrem outros nove saberes.  

 Segundo Freire (1996), ensinar exige segurança, competência profissional e 

generosidade. A segurança com que o professor aplica a sua autoridade democrática nas suas 

relações com seus alunos está intimamente ligada com a sua competência profissional, por 

isso, o docente deve levar a sério sua formação; estudar sempre para estar à altura de sua 

tarefa, como defende Freire (1996, p.95): “[...] como professor não me é possível ajudar o 

educando a superar sua ignorância se não supero permanentemente a minha. [...].” Por outro 

lado, a autoridade deve fazer-se generosa e não arrogante. 

 O professor deve ter consciência, também, da impossibilidade de passar despercebido 

pelos alunos. Essa apreciação é fundamental no desempenho do professor, por isso há 

necessidade de coerência entre o seu discurso e a sua ação, entre o que se diz e o que se faz. É 

fundamental também que o professor tenha capacidade de assumir a sua ignorância perante 

um questionamento, perdendo assim a autoridade de quem conhece, em favor da alegria de ter 

assumido a sua ignorância, sem mentir. 

 Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo; ela 

não é neutra e isso implica tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu 

desmascaramento. Nesse sentido, é necessário que o professor perceba que a sua prática 

docente não poderá limitar-se apenas ao ensino dos conteúdos das disciplinas, deverá ter 

também consciência de que tão importante quanto esse momento da sua atividade pedagógica 

é a sua coerência ao ensiná-los. 

 Continuando, Freire diz que ensinar exige liberdade, autoridade e tomada consciente 

de decisões. Ainda há um problema que se coloca ao educador de opção democrática, qual 

seja: “[...] é como trabalhar no sentido de fazer possível que a necessidade do limite seja 

assumida eticamente pela liberdade. [...]” (FREIRE, 1996, p.105). Muitos educadores 

confundem liberdade com falta de limites. Paulo Freire (1996), deixa claro que é preciso que 

o educador aja com autoridade, justamente dando a liberdade com equilíbrio e limite. Freire 

(1996) salienta ainda que a educação é naturalmente política em razão de o homem ser 

inacabado e ter consciência disso. Com isso, ele torna-se um ser ético, de opções, de 
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possibilidades, de decisões. Logo, por ser político, o educador não pode agir com 

neutralidade. 

 Outro saber necessário à docência é saber escutar. Freire (1996) afirma que para 

aprender a falar com os educandos – e não, de forma impositiva, sobre ou para eles –, o 

educador precisa escutá-los crítica e humildemente. Com isso, aprende-se a silenciar-se e a 

ouvir o que o outro fala, gerando um ambiente solidário e democrático. O silêncio, segundo 

Freire (1996), é de fundamental importância no espaço da comunicação e deve ser assumido 

com rigor pelos sujeitos que falam e escutam. O autor explica, de forma clara, como se 

comporta o sujeito que sabe escutar: 

[...] O primeiro sinal de que o sujeito que fala sabe escutar é a demonstração 
de sua capacidade de controlar não só a necessidade de dizer a sua palavra, 

que é um direito, mas também o gosto pessoal, profundamente respeitável, 

de expressá-la. Quem tem o que dizer tem igualmente o direito e o dever de 
dizê-lo. É preciso, porém, que quem tem o que dizer saiba, sem sombra de 

dúvida, não ser o único ou a única a ter o que dizer. Mais ainda, que o que 

tem a dizer não é necessariamente, por mais importante que seja, a verdade 
alvissareira por todos esperada. É preciso que quem tem o que dizer saiba, 

sem dúvida nenhuma, que, sem escutar o que quem escuta tem igualmente a 

dizer, termina por esgotar a sua capacidade de dizer por muito ter dito sem 

nada ou quase nada ter escutado. (FREIRE, 1996, p.116-117) 
 

 O autor afirma que se deve reconhecer que a educação é ideológica. Assim, o 

educador para se resguardar do poder de persuasão da ideologia, deve, de um lado, duvidar de 

suas certezas, e de outro, estar aberto ao contato com o outro, com o diferente. Deve estar 

disposto a repensar suas verdades e a questionar a ideologia capitalista dominante. A abertura 

aos outros, a disponibilidade curiosa à vida e a seus desafios são saberes necessários à prática 

educativa, assim como, a disponibilidade à realidade do aluno. Segundo Freire (1996, p. 137), 

“a formação dos professores [...] devia insistir na constituição deste saber necessário [...], que 

é a importância inegável que tem sobre nós o contorno ecológico, social e econômico em que 

vivemos. [...].” Por fim, Freire (1996) afirma que Ensinar exige querer bem aos educandos e à 

própria prática educativa. Essa abertura ao querer bem significa que o professor não tem medo 

de expressar a sua afetividade pelos alunos. Significa unir a seriedade docente com a 

afetividade. 

 As reflexões realizadas até aqui mostram que os saberes se apresentam como suporte 

para o desenrolar da prática pedagógica, mostrando a necessidade de o professor realizar uma 

prática docente reflexiva, capaz de possibilitar a construção de uma professoralidade 

alicerçada nos saberes advindos dos cursos de formação, quanto nos saberes experienciais 

presentes no cotidiano do professor. 
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3  MEMORIAL DE FORMAÇÃO: CONSTITUIÇÃO DO GÊNERO COMO 

DISPOSITIVO DE PESQUISA E FORMAÇÃO DOCENTE 

 

3.1 As narrativas autobiográficas e a formação docente  

 

 Segundo Nóvoa (1995), a partir dos anos 80, a literatura pedagógica foi invadida por 

obras e estudos sobre a vida dos professores, as carreiras e os percursos profissionais, as 

biografias e autobiografias docentes ou o desenvolvimento profissional dos professores. Esses 

estudos, segundo o autor, tiveram como objetivo: “recolocar os professores no centro dos 

debates educativos e das problemáticas da investigação.” (NÓVOA, 1995, p.15). As 

abordagens autobiográficas, segundo o autor, constituem um marco de referência para a 

renovação das formas de pensar a atividade docente, no plano pessoal e profissional e, 

portanto, merecem ser respeitadas pelo fato de permitir ouvir a voz dos professores. Por esta 

razão, o autor considera surpreendente e injusto que, durante tanto tempo, os investigadores 

tenham tratado as narrativas como dados irrelevantes. 

 As narrativas autobiográficas podem ser empregadas como instrumento de investigação 

e como instrumento de formação. Como instrumento de investigação, essas narrativas se 

constituem como corpus valioso porque permite ao pesquisador investigar “aspectos 

históricos, sociais, multiculturais, institucionais da formação humana.” (CÂMARA; 

PASSEGGI, 2013, p.18). Como instrumento de formação, as narrativas autobiográficas 

possibilitam que os protagonistas da escrita, os professores em formação inicial ou 

continuada, registrem suas trajetórias de vida e seus percursos de formação e, ao mesmo 

tempo, façam uma reflexão acerca das mesmas. Dessa forma, a investigação recai sobre, 

segundo Câmara e Passeggi (2013, p.18), “a reflexividade auto-biográfica e suas repercussões 

nos processos de constituição da subjetividade e da inserção social do sujeito.” 

 Segundo Souza (2006, p.14), “a escrita da narrativa remete o sujeito a uma dimensão 

de autoescuta, como se estivesse contando para si próprio suas experiências e as 

aprendizagens que construiu ao longo da vida, através do conhecimento de si”. 

  Santos (2013) defende que as narrativas valorizam as experiências de vida tanto 

pessoais, quanto profissionais, dando voz aos sujeitos e, ao mesmo tempo, dando-lhes a 

oportunidade de revelar aspectos subjetivos que intercruzam as suas práticas docentes, o que 

lhes possibilitam autocompreensão do conhecimento sobre si, promovendo a oportunidade de 

dar um novo sentido às suas experiências pessoais e profissionais. Assim, a escrita de 
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narrativas é significativa, porque permite conhecer o interior dos sujeitos pesquisados, 

fazendo emergir suas trajetórias formativas. 

 Dessa forma, o memorial de formação, como uma narrativa autobiográfica, se 

configura como um gênero fértil para pensarmos a docência, uma vez que ele permite o 

entendimento dos percursos pessoal e profissional, descortinando assim as escolhas feitas e as 

implicações dessas escolhas no docente que sou. Segundo Souza, 

Apropriar-se e pensar a formação, focadas nos memoriais, configura-se 

como fator preponderante para o entendimento das trajetórias formativas, 
uma vez que abordam dimensões pessoal e profissional da vida do sujeito, 

compreendendo as influências referentes às escolhas que são feitas no 

decorrer da vida. Só assim, analisando o percurso, no sentido de desvendar o 
profissional que nos habita, e que desejamos ser, é possível conhecer a 

própria historicidade e dar sentido às experiências vividas, ressignificando 

conhecimentos e aprendizagens experienciais. (SOUZA, 2008, p.44) 
 

 Nesse sentido, a produção de memoriais de formação e a reflexão sobre si mesmo é 

uma perspectiva que vem se afirmando progressivamente nos espaços de formação inicial e 

continuada à medida que toma as narrativas como gêneros discursivos, de acordo com 

Mikhail Bakhtin (2011), privilegiados para os professores escreverem seus percursos pessoal 

e profissional e refletirem sobre seus saberes e conhecimentos.  

 

3.2 Memorial: narrativa descritiva e reflexiva da própria história 

 

 Segundo Araújo e outros (2011), o termo memorial (do latim memoriale) data do 

século XIV e significa escrito que narra acontecimentos memoráveis. Ainda, segundo as 

autoras, ele é utilizado em várias áreas do conhecimento, como: arquitetura, refere-se a um 

monumento; direito, um relatório; em história, um relato referente a fatos ou pessoas 

memoráveis.  

  O memorial - uma narrativa autobiográfica - é um escrito em que o autor faz um 

relato de sua própria história, procurando descortinar acontecimentos a que confere o status de 

inesquecíveis ou mais interessantes, no âmbito de sua formação humana. O 

autor/narrador/protagonista não terá o compromisso de compartilhar todos os fatos vividos e 

assistidos, mas ele fará uma seleção de quais fatos deverão ser lembrados e mostrados. De 

acordo com Prado e Soligo  

É um texto que relata fatos memoráveis, importantes para aquele que o 
produz, tendo em conta suas memórias. É uma marca, um sinal, um registro 

do que o autor considera essencial para si mesmo e que supõe ser essencial 

também para os seus ouvintes/leitores. (PRADO; SOLIGO, 2005, p. 06) 
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 O memorial é uma forma de registro de vivências e experiências, memórias e reflexões 

que permite ao sujeito pensar os porquês das suas atitudes diante das situações que vive e nos 

acontecimentos que se sucedem ao seu redor. Ao recordar e registrar nossa história, passamos 

a compreender quem fomos e quem somos e quem, de alguma forma, fez parte dessa 

construção. Para Araújo e outros, 

O memorial é um tipo de escrita de si, uma narrativa descritiva e reflexiva 
sobre uma trajetória de vida e de formação. A grande riqueza da experiência 

do memorial é compreendida quando o rememorar dos eventos constrói 

pontes com o presente, criando insights que vão dar lugar a verdadeiras 
aprendizagens. (ARAÚJO et al, 2011, p.03) 

 

 No início dos anos 2000, Passeggi se propôs a aprofundar mais a investigação sobre os 

memoriais, o que permitiu distinguir dois tipos de memoriais: O memorial acadêmico e o 

memorial de formação, os quais são diferenciados em função da demanda imposta pelos 

interesses institucionais. Esses dois tipos de memoriais são intitulados memoriais 

autobiográficos com o intuito de demarcar esses tipos de escrita dos demais tipos de 

memoriais utilizados em outras áreas do conhecimento. Dessa forma, com base em Câmara e 

Passeggi (2013), passo a fazer algumas considerações acerca do memorial acadêmico e do 

memorial de formação, a fim de diferenciá-los. 

 

3.3 Memorial autobiográfico: um sobrevoo histórico  

 

 Num sobrevoo histórico apresentado por Câmara e Passeggi (2013) sobre o memorial 

autobiográfico, essas autoras focalizam os grandes períodos de transformação do memorial 

como gênero acadêmico no seio da universidade brasileira, no período em que se estende dos 

anos 1930 aos anos 2000. Esse estudo histórico permitiu às pesquisadoras perceberem que o 

memorial, como um gênero do discurso de acordo com Mikhail Bakhtin (2011), revela-se 

como expressão das especificidades e finalidades da esfera da universidade brasileira, que 

surge na referida esfera, evolui com ela, complexificando-se de acordo com as suas 

mudanças.  

 As pesquisas realizadas por Câmara e Passeggi (2013) destacam que os memoriais 

mais antigos foram encontrados na Universidade de São Paulo (USP) e na Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), em duas faculdades: a de Medicina e a de Medicina Veterinária. 

Esses memoriais datam dos anos de 1930 e foram escritos para ingresso como docente da 

Faculdade de Medicina Veterinária de São Paulo. Eram utilizados como dispositivo de 

avaliação e tinha como conteúdo a formação acadêmico-profissional do candidato, como 
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afirmam as autoras, “os professores – candidatos deviam centrar-se na exposição e descrição 

das atividades relativas à formação básica, superior e à sua ‘vida científica’, considerada 

como centro na composição do memorial”. (CÂMARA; PASSEGGI, 2013, p. 37). Dessa 

forma, há pouco espaço para relatar aspectos da vida pessoal do candidato. 

 Ao analisar outro documento histórico, Regimento de Concurso para Professor 

Catedrático e Livre-docente da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo, datado 

de 1943, em que exigia do candidato um memorial, as autoras percebem que foram excluídos 

alguns pontos que eram exigidos no edital do concurso para a Faculdade de Medicina 

Veterinária, tais como: “[...] a educação secundária, os estabelecimentos de ensino 

frequentados, relação de notas obtidas em exames, discriminação minuciosa do curso 

superior, além de datas, menção às notas e a prêmios [...]”. (CÂMARA; PASSEGGI, 2013, p. 

37). A partir dessas análises, as autoras percebem que o que vai se constituindo como 

características dos memoriais, no decorrer das décadas de 1930 e 1940, é a valorização do 

percurso acadêmico-profissional do candidato. 

 Os memoriais produzidos entre meados dos anos 1950 e os anos 1970 encontrados na 

USP diferem da ideia daqueles memoriais produzidos nas décadas de 1930 e 1940, 

aproximando mais do gênero Curriculum Vitae. Aqui, as pesquisadoras detectam que há um 

“apagamento do sujeito” perante as outras esferas de comunicação, as quais deveriam ser 

citadas e discutidas, como a esfera política, por exemplo. Esse apagamento do sujeito nos leva 

a compreender quais eram as condições de produção e recepção dos memoriais nas décadas 

de 1950 e 1970. De acordo com Câmara e Passeggi, 

[...] Historicamente e simbolicamente, essa transformação do gênero 

memorial sinaliza o apagamento do sujeito diante das estruturas sociais com 

as quais deveria dialogar. Esse apagamento da subjetividade do autor dos 

memoriais é rico em desdobramentos porque sinaliza pistas importantes de 
pesquisa histórica sobre a relação desse tipo de escrita com o contexto 

político-social e a repressão imposta pelo regime militar, para se sondar o 

silenciamento dos intelectuais nessas escritas, enquanto uma das expressões 
da vida na academia. (CÂMARA; PASSEGGI, 2013, p.39) 

 

 A pesquisa realizada por Câmara e Passeggi (2013) constatou que, a partir dos anos de 

1980, o memorial, como pesquisa autobiográfica, foi reintroduzido no seio das universidades 

brasileiras e passou a ser exigido como requisito à progressão funcional, acesso ao cargo de 

professor adjunto e em concursos para o cargo de professor titular. Esse ressurgimento do 

memorial acadêmico como pesquisa autobiográfica é marcado pelo memorial de Magda 

Soares (1991), como nos apresentam Câmara e Passeggi (2013) 

[..] O memorial de Magda Soares – Metamemória-memórias: travessia de 

uma educadora-, escrito em 1981 e apresentado como requisito para cargo de 
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professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, publicado em 

1991 e reeditado em 2001, configura-se como um marco do ressurgimento 

do memorial acadêmico - e do autor na sua singularidade – nas 
universidades federais. (CÂMARA; PASSEGGI, 2013, p. 39) 

 

 O memorial de Magda Soares além de representar o ressurgir do memorial como 

escrita acadêmica nas universidades federais brasileiras, também influencia fortemente na 

consolidação e diversificação do gênero, seja como instrumento avaliativo, seja como 

dispositivo pedagógico utilizado na formação inicial ou continuada de professores. A partir 

dessas considerações, podemos verificar que o memorial de formação nasce do memorial 

acadêmico, exigidos nos concursos para ingresso na carreira docente nas instituições de nível 

superior. Como afirmam Câmara e Passeggi (2013), 

Esse memorial [memorial de Magda Soares][...] está na origem da 
consolidação do gênero ‘memorial acadêmico’ que renasceu como 

instrumento de avaliação do mérito acadêmico e dá origem à diversificação 

do gênero servindo de modelo para o ‘memorial de formação’ que, como 
sugere a própria denominação, transformou-se num dispositivo pedagógico 

de formação, desdobrando a sua função inicial de cunho avaliativo para 

tornar-se lugar de reflexão crítica, em que a subjetividade explosiva se 

produz num movimento autopoiético, como um si mesmo refletido. 
(CÂMARA; PASSEGGI, 2013, p.44) 

 

  Percebi que, entre as décadas de 1930 e 1960, na escrita do memorial, o candidato 

deixava a sua marca de subjetividade. Já entre as décadas de 1960 e 1970, há o “apagamento 

do sujeito” nessa escrita, aproximando-se mais do Curriculum Vitae. Ressurge em 1980 como 

escrita acadêmica autobiográfica com o memorial de Magda Soares, distanciando assim de 

um Curriculum Vitae. Portanto, como afirma Bakhtin (2011), os gêneros evoluem e se 

complexificam à medida que seus campos de atividades também evoluem e se tornam mais 

complexos. 

 

3.4  Memorial acadêmico e memorial de formação: gêneros autobiográficos 

 

 O memorial acadêmico é uma narrativa histórica e reflexiva escrita por professores e 

pesquisadores sobre sua trajetória acadêmico-profissional, de tal modo que o leitor possa ter 

uma compreensão completa e precisa do caminho percorrido. Esse tipo de escrita possui as 

seguintes funções: concurso público, ingresso em instituições de nível superior como docente 

ou progressão profissional. Por outro lado, o memorial de formação é uma narrativa produzida 

por professores em formação inicial ou continuada, a partir de escrita reflexiva e 

autorreflexiva, constituída de narrativa de acontecimentos relacionados a um determinado 
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período de formação, à prática pedagógica e, quando necessário, aspectos relacionados às 

vivências e experiências cotidianas. A produção do memorial de formação é acompanhada por 

um professor que orienta a escrita fazendo comentários para a reescrita textual.  Câmara e 

Passeggi (2013), ao delimitar os dois tipos de memoriais, memorial acadêmico e memorial de 

formação, elaboram um quadro com as especificidades de cada gênero, observando, em que 

medida, eles se aproximam e se distanciam.  

Quadro1 – Aspectos que circunstanciam o processo de escrita dos Memoriais de 

Formação e Acadêmico. 

Gênero  Memorial de formação Memorial acadêmico  

 

Tipo de escrita 

Escrita acadêmica, semipublica, realizada para atender uma 

injunção institucional 

Dispositivo de formação e 

avaliação na graduação e na 

formação continuada 

Instrumento de avaliação para 

ingresso e progressão funcional 

no magistério superior  

 

Autores 

 

 

Graduados e profissionais em 

formação 

 

 

      Professores-pesquisadores 

 

 

 

Situação de 

escrita 

 

Acompanhada e com defesa 

opcional 

 

 

 

Não acompanhada e com defesa 

pública 

 

Objeto da 

escrita 

 

 

Reflexão sobre a formação intelectual, profissional e experiencial 

 

Ênfase no curso em andamento 

 

Ênfase na produção científica 

Fonte: PASSEGGI; BARBOSA; CÂMARA (2008) (adaptado) Apud CÂMARA; PASSEGGI (2013) 

 

 Na escrita do memorial de formação, o autor exerce funções diferentes: autor/ escritor/ 

personagem-protagonista. Como se trata de um memorial de formação, há um conteúdo 

específico a ser abordado: nossa formação e momentos da nossa vida que, de alguma forma, 

estão relacionados com nossa formação. É interessante que o sujeito traga para a escrita do 
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memorial reflexões que surgiram a partir do curso do qual participa ou participou e as 

mudanças decorrentes disso.  Sobre isso, Prado e Soligo  ponderam:  

Sendo o memorial de formação, já se tem aí, ao mesmo tempo uma 

explicitação e um fator limitante: o conteúdo, de modo geral, é nossa 
formação, mais nossas experiências e partes da história de vida que se 

relacionam com essas duas dimensões. Mesmo que se opte por um texto 

mais livre, ainda assim estará referenciado no fato de que trata-se de um 

memorial que é de formação. (PRADO; SOLIGO, 2005, p.08, grifos do 

autor) 

 

 Esse gênero discursivo memorial de formação parece ganhar relevância quando 

produzido por professores em exercício, como é o caso dos memoriais de formação que 

analisei neste trabalho. Como são profissionais em exercício espera-se que tratem do curso do 

qual participam ou participaram e da prática profissional. Assim, há uma confluência de 

conhecimentos advindos da prática e do curso de formação e quais as implicações desses 

conhecimentos para possíveis transformações na prática pedagógica. Mas, nem sempre, os 

memoriais de formação são produzidos por professores em exercício. Em alguns casos, alunos 

em formação inicial que estão fazendo estágio ou participam de algum projeto dentro da 

universidade escrevem memoriais de formação. Em relação a essa discussão, Prado e Soligo 

(2005, p.08) salientam que “quando os autores são apenas estudantes, o que se coloca como 

referência principal é a condição de estudante e a reflexão sobre a prática inevitavelmente é de 

outra natureza, uma vez que ainda não ingressaram na profissão.” De qualquer modo, a 

produção de um memorial de formação é sempre a partir da esfera educacional. 

 Acredito que o espaço discursivo de escrita do memorial de formação permite ao 

professor refazer seu percurso profissional, revendo suas práticas e seus saberes para que 

possa se conscientizar de como ocorreu e se configurou seu processo de constituição da 

professoralidade. Além disso, propicia ao professor a mobilização de conhecimentos, a 

revisitação e a produção de saberes, de crenças, emoções e o estabelecimento de relações não 

necessariamente percebidas. Portanto, a escrita de memoriais representa uma atividade 

privilegiada por ser potencializadora do conhecimento de si e do outro, da própria vida e do 

próprio trabalho.  

 

3. 5 Experiência e saber da experiência nos memoriais de formação 

 

 Ao pensar o memorial de formação como uma narrativa que se constitui por meio de 

trabalho com a escrita na sua dimensão reflexiva e autorreflexiva, de vivências e experiências 

relacionadas a um determinado período de formação, à prática pedagógica e quando 
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necessário, aspectos relacionados ao cotidiano, não posso deixar de expor aqui, a noção de 

experiência e saber da experiência de Larrosa (2002). 

 No texto, Notas sobre a experiência e o saber de experiência, de Jorge Larrosa Bondía, 

traduzido por João Wanderley Geraldi, há a proposição de pensarmos a educação a partir do 

par experiência/sentido, contrapondo ao que costumeiramente fazemos, que é pensar a 

educação a partir da relação entre a ciência e a técnica ou entre teoria e prática. Para dar conta 

dessa proposição, o autor explora o significado das palavras experiência e sentido. Quanto à 

primeira, Larrosa( 2002) nos diz que: 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o 

que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas 

coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo 
o que se passa está organizado para que nada nos aconteça. Walter 

Benjamin, em um texto célebre, já observava a pobreza de experiências que 

caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a 

experiência é cada vez mais rara. (LARROSA, 2002, p.21) 
 

 Segundo Larrosa (2002), o declínio da experiência diz respeito, em primeiro lugar, 

pelo excesso de informação. Estamos a todo o momento à procura de informações e essa 

necessidade de estarmos sempre bem informados não deixa espaço para a experiência, por 

isso o autor diz que precisamos separar experiência de informação, porque esta é contrária à 

aquela. Podemos, como diz Larrosa (2002), assistir a uma aula e dizer que temos informações 

sobre determinado assunto tratado na aula, mas podemos dizer também que nada nos tocou.  

 Em segundo lugar, o declínio da experiência está ligado ao excesso de opinião. “O 

sujeito moderno é um sujeito informado que, além disso, opina. É alguém que tem uma 

opinião supostamente pessoal e supostamente própria e, às vezes, supostamente crítica sobre 

tudo o que se passa, sobre tudo aquilo de que tem informação”. (LARROSA, 2002, p.22). 

Esse par informação/opinião é pensado na educação como uma aprendizagem significativa e 

isso, segundo Larrosa (2002), perpassa por todo o nosso percurso de formação, desde 

pequenos até a universidade,  

ao largo de toda nossa travessia pelos aparatos educacionais, estamos 

submetidos a um dispositivo que funciona da seguinte maneira: primeiro é 

preciso informar-se e, depois, há de opinar, há que dar uma opinião 
obviamente própria, crítica e pessoal sobre o que quer que seja. A opinião 

seria como a dimensão “significativa” da assim chamada “aprendizagem 

significativa” (LARROSA, 2002, p.22). 
 

 Para finalizar a discussão sobre o declínio da experiência, Larrosa (2002) elenca mais 

dois fatores: a escassez de tempo e o excesso de trabalho. Os acontecimentos passam cada vez 

mais rápidos e não temos tempo de experenciá-los. Essa rapidez pela qual nos passam os 
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acontecimentos, nos impede de memorizá-los, uma vez que um acontecimento é rapidamente 

substituído por outro, sem deixar rastros. Nas palavras de Larrosa: 

O sujeito moderno não só está informado e opina, mas também é um 

consumidor voraz e insaciável de notícias, de novidades, um curioso 
impenitente, eternamente insatisfeito. Quer estar permanentemente excitado 

e já se tornou incapaz de silêncio. Ao sujeito do estímulo, da vivência 

pontual, tudo o atravessa, tudo o excita, tudo o agita, tudo o choca, mas nada 
lhe acontece. Por isso, a velocidade e o que ela provoca, a falta de silêncio e 

de memória, são também inimigas mortais da experiência. (LARROSA, 

2002, p. 22-23). 
 

 Ao tratar dessa escassez da experiência, Larrosa (2002) diz estar cada vez mais 

convencido de que os aparatos educacionais também funcionam no sentido de tornar mais rara 

a experiência. Isso acontece pelos três motivos já citados: informação/opinião e falta de 

tempo. Segundo o autor, estamos cada vez mais na escola, incluindo a universidade e os 

cursos de formação de professores, mas, cada vez mais menos coisas nos acontecem.  Na 

seguinte citação, Larrosa (2002) descreve a relação entre um sujeito que está em formação 

permanente e o tempo: 

Esse sujeito da formação permanente e acelerada, da constante atualização, 

da reciclagem sem fim, é um sujeito que usa o tempo como um valor ou 
como uma mercadoria, um sujeito que não pode perder tempo, que tem 

sempre de aproveitar o tempo, que não pode protelar qualquer coisa, que tem 

de seguir o passo veloz do que se passa, que não pode ficar para trás, por 
isso mesmo, por essa obsessão por seguir o curso acelerado do tempo, este 

sujeito já não tem tempo. E na escola o currículo se organiza em pacotes 

cada vez mais numerosos e cada vez mais curtos. Com isso, também em 

educação estamos sempre acelerados e nada nos acontece. (LARROSA, 
2002, p.23) 

 

 Essa discussão interessa-me muito porque posso pensar o memorial de formação como 

uma escrita que proporciona esse tempo-espaço para o professor narrar e refletir sobre o 

vivido, encontrando um significado para este e transformando-o em experiência. Segundo 

Grangeiro e Suárez (2013, p.30), “o tempo, a partir dos acontecimentos, nos possibilita pensar 

sobre o que nos acontece, o que vemos, o que falamos ou escutamos. Refletir gera 

experiência”. Os professores conseguem narrar e recordar seus percursos formativo e 

profissional por algum significado dado a esses momentos ou por alguma ressignificação dada 

posteriormente. Então, a escrita de memoriais de formação em cursos de formação inicial ou 

continuada, faz-se necessária uma vez que permite ao professor esse tempo e espaço para 

parar, repensar e atribuir significados à trajetória pessoal e profissional. Esses exercícios de 

parar, repensar e dar tempo a si mesmo são considerados essenciais para que a experiência 

aconteça. Segundo Larrosa, 
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A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer 

um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que 

correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar 
mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, 

sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender 

o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a 

atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 
acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, 

calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. (LARROSA, 2002, p. 24-

25) 
 

 Até aqui, expus o que Larrosa (2002) diz sobre a experiência e o declínio da 

experiência. Vamos agora, como diz Larrosa (2002), ao sujeito da experiência. Quem é o 

sujeito da experiência para o autor?  

[...] o sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por sua 

passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura. 
Trata-se, porém, de uma passividade anterior à oposição entre ativo e 

passivo, de uma passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, 

de atenção, como uma receptividade primeira, como uma disponibilidade 
fundamental, como uma abertura essencial. (LARROSA, 2002, p.25). 

 

 É alguém que está aberto a novas experiências e a novos aprendizados; alguém que 

tem consciência de que não é o dono do saber, mas que está sempre em busca de novos 

saberes; é um sujeito que está aberto à sua própria transformação. Essa transformação 

juntamente com a formação é um componente fundamental da experiência, segundo Larrosa 

(2002). Então, o memorial de formação se configura como o território em que os professores 

narram seus momentos vividos, atribuem significados a eles e se transformam a partir do 

exercício da reflexão. Segundo Grangeiro e Suárez,  

 [...] Trinta anos sem reflexões sobre sua prática pode parecer pouco frente 

aos dez anos de um outro docente que experencia suas aulas. Experenciar 

[...] é digerir suas ações de forma plena, refletir sobre o vivido, encontrando 

significado ao que fazemos”. (GRANGEIRO; SUÁREZ, 2013, p.28) 
 

 Para Larrosa (2002), o saber da experiência é aquele que se dá entre o conhecimento e 

a vida humana, ou seja, é o que adquirimos na medida em que respondemos ao que nos 

acontece ao longo da vida. “O saber da experiência tem a ver com a elaboração do sentido ou 

sem-sentido do que nos acontece, trata-se de um saber finito, ligado à existência de um 

indivíduo ou de uma comunidade humana particular [...].” (LARROSA, 2002, p. 27). O saber da 

experiência é algo individual e intransponível. Não é algo que possa ser transmitido de uma 

pessoa a outra. Uma pessoa pode ter sozinha uma experiência ao assistir um filme ou ler um 

livro ou mesmo uma situação cotidiana. Entretanto, outras pessoas podem passar pela mesma 

situação e não lhe ocorrer o mesmo.  
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CAPÍTULO 4: MEMORIAL DE FORMAÇÃO: GÊNERO DISCURSIVO 

COMPLEXO NA TEORIA BAKHTINIANA  

 

4.1 O memorial de formação como um enunciado em um gênero do discurso 

 

 O estudioso russo, Mikhail Bakhtin, descreve os gêneros do discurso como sendo 

“tipos relativamente estáveis de enunciados”. (BAKHTIN, 2011, p.262). O gênero discursivo 

é relativamente estável porque, ao mesmo tempo em que ele conserva traços e regras que o 

diferenciam de outros gêneros, ele está propício a transformações. O autor afirma que só nos 

comunicamos, falamos e escrevemos através de gêneros do discurso. Dessa forma, segundo o 

autor, os sujeitos têm um infinito repertório de gêneros e, muitas vezes, nem se dão conta 

disso. Até na conversa mais informal, o discurso é moldado pelo gênero em uso. Tais gêneros 

nos são dados, de acordo com Bakhtin (2011, p.282), “quase da mesma forma com que nos é 

dada a língua materna, a qual dominamos livremente até começarmos o estudo da gramática”. 

 Os gêneros do discurso são divididos em dois grandes grupos, segundo Bakhtin 

(2011): os gêneros primários ou simples e secundários ou complexos. Os gêneros primários 

surgem nas situações cotidianas, informais e menos elaboradas. Por outro lado, os gêneros 

secundários surgem em situações comunicativas mais elaboradas e complexas da vida social, 

como afirma Bakhtin: 

[...] Os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, dramas, 

pesquisas cientificas de toda espécie, os grandes gêneros publicísticos, etc) 
surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e 

relativamente muito desenvolvido e organizado (predominantemente o 

escrito) – artístico, cientifico, sociopolítico. No processo de sua formação 

eles incorporam e reelaboram diversos gêneros primários (simples), que se 
formaram nas condições da comunicação discursiva imediata. (BAKHTIN, 

2011, p. 263) 

 

 Com o intuito de aprofundar minha compreensão sobre os gêneros do discurso, preciso 

discutir ainda seus elementos constitutivos que, segundo Bakhtin (2011), “[...] estão 

indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela 

especificidade de um determinado campo da comunicação”. (BAKHTIN, 2011, p. 262). O 

primeiro elemento que compõe o gênero discursivo está ligado ao conteúdo temático (esse 

conceito será aprofundado na seção 4.3 deste capítulo). Bakhtin/Volochínov (2010) 

esclarecem que o sentido ou tema é único, não renovável, individual e expressa a situação 

histórica no momento da enunciação. Dessa forma, para se chegar ao tema de um enunciado, 
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é necessário levar em conta não somente os recursos lexicais, mas também os aspectos sócio-

históricos e a “entoação expressiva” que vestem tal enunciado.   

 O estilo, segundo elemento constitutivo do gênero, Bakhtin o define como a “[...] 

seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua [...]” (Bakhtin, 2011, 

p.261). O autor afirma que ele está absolutamente ligado ao enunciado e às suas formas 

típicas, que são os gêneros discursivos, e ressalta que todo enunciado, em qualquer esfera da 

comunicação, pode refletir a singularidade do falante. Todavia, no que diz respeito ao gênero, 

Bakhtin  pondera: 

[...] nem todos os gêneros são igualmente propícios a tal reflexo da 
individualidade do falante na linguagem do enunciado, ou seja, ao estilo 

individual. Os gêneros mais favoráveis da literatura de ficção: aqui o estilo 

individual integra diretamente o próprio edifício do enunciado, é um de seus 

objetivos principais (contudo, no âmbito da literatura de ficção os diferentes 
gêneros são diferentes possibilidades para a expressão da individualidade da 

linguagem através de diferentes aspectos da individualidade). As condições 

menos propícias para o reflexo da individualidade na linguagem estão 
presentes naqueles gêneros do discurso que requerem uma forma 

padronizada, por exemplo, em muitas modalidades de documento oficiais, de 

ordens militares, nos sinais verbalizados da produção, etc.[...] (BAKHTIN, 
2011, p.265) 

 

Corroborando uma ideia bakhtiniana, o vínculo entre estilo e gênero é orgânico, 

dependente dos enunciados ou do enunciado constitutivo do gênero. Assim, o gênero é 

dependente de sua esfera de ocorrência e realização discursiva, como afirma Bakhtin (2011):  

[...] Em cada campo existem e são empregados gêneros que correspondem às 
condições específicas de dado campo; é a esses gêneros que correspondem 

determinados estilos. Uma determinada função (científica, técnica, 

publicística, oficial, cotidiana) e determinadas condições de comunicação 
discursiva, específicas de cada campo, geram determinados gêneros, isto é, 

determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos, composicionais 

relativamente estáveis. O estilo é indissociável de determinadas unidades 

temáticas e – o que é de especial importância – de determinadas unidades 
composicionais: de determinados tipos de construção do conjunto, de tipos 

do seu acabamento, de tipos da relação do falante com outros participantes 

da comunicação discursiva – com os ouvintes, os leitores, os parceiros, o 
discurso do outro, etc.[...] (BAKHTIN, 2011, p.266). 

 

  O estilo, segundo Bakhtin (2011), é também determinado pela relação existente entre 

os interlocutores. Ao enunciar algo, o falante deve levar em conta o seu interlocutor, ou seja, 

qual poderá ser a sua compreensão responsiva em relação àquele enunciado. Segundo Brait, 

[...] o estilo também depende do tipo de relação existente entre o locutor e os 

outros parceiros da comunicação verbal, ou seja, o ouvinte, o leitor, o 

interlocutor próximo e o imaginado ( o real e o presumido), o discurso do 

outro, etc. Mesmo no caso dos gêneros altamente estratificados, sua 
diversidade deve-se ao fato de eles variarem conforme as circunstâncias, a 

posição social e o relacionamento pessoal dos parceiros. Se por um lado há o 
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estilo elevado, estritamente oficial, há também o estilo familiar que 

comporta vários graus de familiaridade e de intimidade. [...] (BRAIT, 2005, 

p.89) 

 

  Bakhtin (2011) especifica essa relação entre locutor e interlocutor, analisando três 

tipos de estilo: familiar, íntimo e o chamado neutro-objetivo. Bakhtin afirma: “[...] matizes 

mais sutis do estilo são determinados pela índole e pelo grau de proximidade pessoal do 

destinatário em relação ao falante nos diversos gêneros familiares de discurso, por um lado, e 

íntimos, por outro.” (BAKHTIN, 2011, p. 303). Assim, tanto um estilo mais familiar quanto 

um estilo íntimo percebem o interlocutor “em maior ou menor grau fora do âmbito da 

hierarquia social e das convenções sociais, por assim dizer, ‘sem classes’” (BAKHTIN, 2011, 

p, 303). Já o estilo neutro-objetivo está concentrado o máximo possível em seu objeto, o que 

nos leva a pensar, segundo o autor, que o locutor não tem uma determinada concepção do seu 

destinatário. Apesar de tudo, esse estilo, sublinha Bakhtin (2011), produz: 

[...] uma seleção de meios linguísticos não só do ponto de vista da sua 

adequação ao objeto do discurso, mas também do ponto de vista do proposto 
fundo aperceptível do destinatário do discurso, mas esse fundo é levado em 

conta de modo extremamente genérico e abstraído do seu aspecto expressivo 

[...]. Os estilos neutro-objetivos pressupõem uma espécie de triunfo do 
destinatário sobre o falante, uma unidade dos seus pontos de vista, mas essa 

identidade e essa unidade custam quase a plena recusa à expressão. [...] 

(BAKHTIN, 2011, p.304) 

 

  No texto, O Discurso na Vida e o Discurso na Arte, aparece a seguinte afirmação:  

[...] ‘O estilo é o homem’, dizem; mas nós poderíamos dizer: o estilo é pelo 
menos duas pessoas ou, mais precisamente, uma pessoa mais seu grupo 

social, na forma de seu representante autorizado, o ouvinte – o participante 

constante na fala interior e exterior de uma pessoa.” (BAKHTIN/ 
VOLOCHÍNOV, 1926, p.23) 

  

 Essa afirmação confirma o estilo como coletivo e dialógico, uma vez que o 

destinatário influencia o falante na escolha dos recursos linguísticos (estilo) e em razão das 

relações que, inevitavelmente, um enunciado estabelece com outros enunciados. Só assim, 

segundo Bakhtin (2011), é possível a análise estilística de um enunciado. 

 A forma composicional, terceiro elemento que constitui o gênero, refere-se à estrutura 

e organização do enunciado produzido por um falante. Ela “[...] cumpre a função de integrar, 

de sustentar e de ordenar as propriedades do gênero. [...] Consiste na arquitetura que conferirá 

ao gênero a possibilidade de identificá-lo face a outros gêneros (RIBEIRO, 2008, p. 41). São 

modos de compor e estruturar um enunciado. Quanto a essa composição do enunciado, há 

uma certa estabilidade garantida pelo uso da linguagem, que permite a identificação e 
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diferenciação de um determinado gênero diante de outro gênero, pois “o gênero escolhido nos 

sugere os tipos e os seus vínculos composicionais.” (BAKHTIN, 2011, p. 286).  

 A partir das contribuições de Bakhtin sobre gêneros do discurso, considero o memorial 

de formação como um gênero do discurso secundário ou complexo, pois ele é produzido e 

utilizado em situações da vida social mais formais, mais complexas e mais elaboradas, isto é, 

a esfera de circulação e produção do memorial de formação é a esfera acadêmica. Assim, 

também, o memorial de formação, objeto de minha investigação, é concebido como uma 

enunciação linguística e carrega marcas de uma produção discursiva de caráter social. O 

produto dessa interação social é o enunciado, aqui materializado em um memorial de 

formação. Dessa forma, faz-se necessário uma discussão teórica sobre o conceito de 

enunciado e suas características. Para isso, recorro a Bakhtin (2011) que, ao traçar um quadro 

comparativo entre o enunciado e a oração, traz elementos para compreensão do enunciado e, 

consequentemente, meu objeto de investigação. 

 

4.2  Enunciado como unidade da comunicação discursiva versus oração e palavra como 

unidades da língua 

 

 O enunciado constitui-se a real unidade da comunicação discursiva, pois, segundo 

Bakhtin (2011, p. 261), “o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo de atividade 

humana”. Para aprofundar esse conceito, Bakhtin (2011) estabelece um confronto entre o 

enunciado e as unidades da língua (palavra e oração) e mostra que, ao contrário destas, o 

enunciado possui algumas características, tais como: 1) alternância dos sujeitos discursivos; 

2) acabamento ou conclusibilidade; 3) relação do enunciado com o próprio falante (autor do 

enunciado) e com outros participantes da comunicação discursiva. 

  As enunciações como unidade da comunicação discursiva, por mais diferentes que 

sejam, possuem características estruturais comuns e limites rigorosamente precisos. Esses 

limites entre os enunciados são definidos pela alternância dos sujeitos do discurso. Bakhtin 

nos mostra como se dá essa alternância dos sujeitos 

Todo enunciado - da réplica sucinta (monovocal) do diálogo cotidiano ao 

grande romance ou tratado científico – tem, por assim dizer, um princípio 

absoluto e um fim absoluto: antes do seu início, os enunciados de outros; 

depois do seu término, os enunciados responsivos dos outros (ou ao menos 
uma compreensão ativamente responsiva silenciosa do outro ou, por último, 

uma ação responsiva baseada nessa compreensão). (BAKHTIN, 2011, p. 

275) 
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 Essa alternância dos sujeitos é percebida com nitidez no diálogo real, “face a face”, em 

que se alternam as enunciações dos interlocutores. Contudo, essa alternância dos sujeitos não 

se restringe a interlocutores numa relação face a face, mas podendo ser observado em outros 

campos da comunicação discursiva, inclusive nos campos da comunicação cultural 

complexamente organizada (incluindo as obras especializadas dos diferentes gêneros 

científicos e artísticos) que, segundo Bakhtin, 

[...] a despeito de toda a diferença entre elas e as réplicas do diálogo, 

também são, pela própria natureza, unidades da comunicação discursiva: 
também estão nitidamente delimitadas pela alternância dos sujeitos do 

discurso, cabendo observar que essas fronteiras, ao conservarem a sua 

precisão externa, adquirem um caráter interno graças ao fato de que o sujeito 
do discurso - neste caso o autor de uma obra- aí revela a sua individualidade 

no estilo, na visão de mundo, em todos os elementos da ideia de sua obra. 

Essa marca da individualidade, jacente na obra, é o que cria princípios 
interiores específicos que a separam de outras obras a ela vinculadas no 

processo de comunicação discursiva de um dado campo cultural: das obras 

dos predecessores nas quais o autor se baseia, de outras obras da mesma 

corrente, das obras das correntes hostis combatidas pelo autor, etc. 
(BAKHTIN, 2011,  p. 279) 

 

 Ao estabelecer o contraponto entre oração como unidade da língua e enunciado como 

unidade da comunicação discursiva, esclarece que a oração não possui limites determinados 

pela alternância de sujeitos reais do discurso, como ocorre para o enunciado. 

Consequentemente, a oração não possui contato imediato com a realidade (contexto), nem 

com os enunciados alheios, não dispõe de plenitude semântica e não comporta aspectos 

expressivos ou valorativos. De acordo com Bakhtin, 

[...] a oração não se correlaciona de imediato com o contexto extraverbal da 

realidade (a situação, o ambiente, a pré-história) nem com as enunciações de 

outros falantes, mas tão-somente através de todo o contexto que a rodeia, 
isto é, através do enunciado em seu conjunto. (BAKHTIN, 2011, p. 277) 

 

 Então, com base em Bakhtin (2011), uma peculiaridade constitutiva do enunciado é a 

alternância dos sujeitos do discurso. Intimamente ligada a ela, temos a conclusibilidade como 

mais uma especificidade do enunciado. A conclusibilidade do enunciado, segundo Bakhtin, é: 

[...] uma espécie de aspecto interno da alternância dos sujeitos do discurso; 

essa alternância pode ocorrer precisamente porque o falante disse (ou 

escreveu) tudo o que quis dizer num dado momento ou sob dadas condições. 

Quando ouvimos ou vemos, percebemos  nitidamente o fim do enunciado , 
como se ouvíssemos o ‘dixi’ conclusivo do falante. (BAKHTIN, 2011, p. 

280) 

 

 Bakhtin (2011) afirma que “o primeiro e mais importante critério de conclusibilidade 

do enunciado é a possibilidade de responder a ele”. (BAKHTIN, 2011, p. 280, grifos do 

autor). Só podemos ocupar uma posição responsiva (cumprimento de uma ordem, ato de 
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concordar ou discordar) em relação ao enunciado se este possuir alguma conclusibilidade. 

Essa conclusibiliadade é determinada por três elementos, são eles: 1) exauribilidade do objeto 

e do sentido; 2) projeto de discurso ou vontade de discurso do falante; 3) formas típicas 

composicionais e do gênero do acabamento. 

 O primeiro fator – a exauribilidade do objeto e do sentido – relativiza-se nos diferentes 

campos da comunicação discursiva, segundo Bakhtin (2011). Em determinados campos de 

atividade, essa exauribilidade pode ser percebida quase em sua plenitude. Já em outros 

campos, no campo científico, por exemplo, só podemos falar de um mínimo de acabamento, 

pois, como afirma Bakhtin,  

O objeto é objetivamente inexaurível, mas ao se tornar tema do enunciado 
(por exemplo, de um trabalho científico) ele ganha uma relativa 

conclusibilidade em determindas condições, em certa situação do problema, 

em um dado material, em determinados objetivos colocados pelo autor, isto 
é, já no âmbito de uma ideia definida do autor. (BAKHTIN, 2011, P.281, 

grifos do autor) 

 

 Além da exauribilidade semântico-objetal do tema do enunciado, o segundo fator que 

assegura a possibilidade de compreensão responsiva do interlocutor está relacionado à 

vontade discursiva ou projeto de dizer do falante/escritor que, para Bakhtin (2011), representa 

o momento subjetivo do enunciado. Por isso, o projeto enunciativo de um gênero está ligado 

às escolhas temáticas e estilísticas do autor e às suas posições axiológicas. Esse projeto 

enunciativo do locutor determina também a escolha da forma do gênero na qual será realizado 

o enunciado. Essa escolha do gênero configura-se como o terceiro elemento que assegura a 

conclusibilidade do enunciado. Segundo Bakhtin,  

[...] a vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de um 

certo gênero do discurso. Essa escolha é determinada pela especificidade de 

um dado campo da comunicação discursiva, por considerações semântico-

objetais (temáticas), pela situação concreta da comunicação discursiva, pela 
composição pessoal de seus participantes, etc. A intenção discursiva do 

falante, com toda a sua individualidade e subjetividade, é em seguida 

aplicada e adaptada ao gênero escolhido, constitui-se e desenvolve-se em 
uma determinada forma de gênero. (BAKHTIN, 2011, p. 282, grifos do 

autor) 

 

 Continuando a comparação entre oração e enunciado, Bakhtin afirma que a oração  

“[...] possui conclusibilidade de significado e conclusibilidade de forma gramatical, mas essa 

conclusibilidade de significado é de índole abstrata e por isso mesmo tão precisa: é o 

acabamento do elemento mas não o acabamento do todo”. (BAKHTIN, 2011, p.288-289). A 

oração como unidade da língua falta-lhe autor. Isto nos leva a um terceiro traço constitutivo 
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do enunciado: a relação do enunciado com o próprio falante, considerado autor do enunciado 

e com outros participantes da comunicação discursiva. 

 O enunciado, como um elo na cadeia da comunicação discursiva, é caracterizado por 

um determinado conteúdo semântico-objetal em que desde a escolha do próprio gênero em 

que esse enunciado vai se manifestar até as escolhas dos meios linguísticos empregados são 

determinados pelo sujeito do discurso, seu autor. É o primeiro momento do enunciado que 

determina as suas escolhas composicionais e estilísticas. 

 O segundo elemento que determina as escolhas lexicais, gramaticais e composicionais 

do enunciado é o elemento expressivo, isto é, “[...] a relação subjetiva emocionalmente 

valorativa do falante com o conteúdo do objeto e do sentido do seu enunciado”. (BAKHTIN, 

2011, p. 289). A entonação expressiva é um traço constitutivo do enunciado, diferenciando 

assim, da palavra e da oração que são desprovidas desse aspecto expressivo. Nas palavras do 

estudioso russo, 

[...] o elemento expressivo é uma peculiaridade constitutiva do enunciado. O 
sistema da língua é dotado das formas necessárias (isto é, dos meios 

linguísticos) para emitir a expressão, mas a própria língua e as suas unidades 

significativas –as palavras e orações- carecem de expressão pela própria 
natureza, são neutras. Por isso servem igualmente bem a quaisquer juízos de 

valor, os mais diversos e contraditórios, a quaisquer posições valorativas. 

(BAKHTIN, 2011, p. 296) 
 

 Para finalizar essa caracterização do enunciado e da oração, Bakhtin (2011) apresenta 

um outro traço constitutivo do enunciado: endereçamento. O enunciado é produzido por 

alguém (autor) e para alguém (destinatário), contrário às unidades da língua, palavras e 

oração, que são desprovidas de autor e destinatário, ou seja, são impessoais. A consideração 

do destinatário determina a escolha de gênero, dos procedimentos composicionais e do estilo. 

 

4.3 Tema e significação: categorias de análise 

 

 Para os autores russos, Bakhtin/Volochínov (2010), o problema da significação é um 

dos mais complexos da Linguística. Preocupados com esta questão, os estudiosos russos, no 

livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, dedicam um capítulo para abordar a questão do 

tema e da significação e também dos acentos apreciativos, procurando desvendar de que 

maneira se produz a significação e o sentido (tema) em um enunciado, ou seja, como a 

palavra se (re) significa em contextos variados. 

  Segundo Bakhtin/Volochínov (2010, p.33), o “[...] tema da enunciação é na verdade, 

assim como a própria enunciação, individual e não reiterável. [...]”. Os autores esclarecem 
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então, que o sentido ou tema é único, não renovável, individual e expressa a situação histórica 

no momento da enunciação. Dessa forma, o tema da enunciação não somente é determinado 

pela língua (as palavras, as formas morfológicas ou sintáticas, os sons, as entonações), mas 

também pelos elementos não-verbais da situação sócio-histórica em que se atualiza o 

enunciado. Cereja, num diálogo com as ideias bakhtinianas, enfatiza que: 

[..] o tema é indissociável da enunciação, pois, assim como esta, é a 
expressão de uma situação histórica concreta. Como decorrência, é único e 

irrepetível. Participam da construção do tema não apenas os elementos 

estáveis da significação mas também os elementos extraverbais, que 
integram a situação de produção, de recepção e de circulação. Dessa forma, 

o instável e o inusitado de cada enunciação se somam à significação, dando 

origem ao tema, resultado final e global do processo de construção de 

sentido. [...] (CEREJA, 2005, p. 202) 

 

 Além do tema, Bakhtin/Volochínov (2010) afirmam que a enunciação é dotada de uma 

significação. A significação é vista como algo abstrato, com tendência ao permanente e 

estável. Trata-se dos elementos da enunciação que são reiteráveis e idênticos a cada momento 

de enunciação; está ligada ao plano dos significados convencionalmente estabelecidos e 

fixados nos dicionários. É parte essencial da enunciação, mas não é suficiente para dar conta 

do sentido, já que este nasce da relação dos elementos verbais com os elementos extra-

verbais. Sobral explica que: 

Significação é portanto o conjunto de elementos da língua que são reiteráveis 

e idênticos, as formas fixadas da língua. Trata-se de elementos abstratos 

fundados numa convenção, elementos que não têm existência concreta 
independente da enunciação. Mas eles são parte essencial da enunciação, que 

sem eles não pode ocorrer. A ‘significação’ é um conjunto de recursos 

necessários à realização ‘do tema’, sendo nessa realização que nasce o 
sentido. Mas a significação não é suficiente para dar conta do sentido, 

porque este sempre nasce em situações concretas nas quais prevalece o tema. 

Por isso os escritos do Círculo dizem que a significação é inferior e o tema 

superior; não se trata de hierarquia, mas de precedência: a significação vem 
antes do tema, mas este depende dela para existir. (SOBRAL, 2009, p.75) 

 

 Para ilustrar tal reflexão, Bakhtin/Volochínov (2010) apresentam como exemplo o 

enunciado “Que horas são?”. Expressão esta que Cereja (2005), num diálogo com as ideias 

bakhtinianas, comenta que, no que se refere à significação, ela traz certa relatividade, 

estabilidade para o contexto histórico em que é utilizado. Ou seja, a expressão “Que horas 

são?” direciona a ideia geral de temporalidade, no entanto, quando nos reportamos ao tema 

dessa enunciação, percebemos que ele se (re) significa a cada momento histórico em que é 

empregado. Como exemplo, Cereja (2005) enfatiza que, numa sala de aula, a poucos minutos 

de tocar o sinal, se o professor pergunta a seus alunos “Que horas são?”, pode estar querendo 

saber se ainda dispõe de tempo para dar continuidade à matéria; mas se uma criança entra na 
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cozinha, próximo a meio-dia, e faz a mesma pergunta a sua mãe, pode estar querendo saber se 

o almoço já está pronto ou querendo dizer que já está com fome. Essa mesma enunciação 

poderá ter outro sentido se um colega faz a pergunta ao outro no banco, ao final do 

expediente. Aqui, a enunciação ganha o sentido de “Está na hora de irmos embora?”. 

 Percebemos que o significado é visto como algo abstrato, com tendência ao 

permanente e estável e o tema é considerado concreto com características que se alteram, se 

constituem a cada novo momento, a cada ato criativo e dinâmico que envolve as situações e as 

experiências vivenciadas pelos sujeitos que delas fazem uso. Tema e significação estão 

imbricados de tal modo que um não pode existir sem o outro. Como dizem Bakhtin/  

Volochínov (2010, p.134) “[...] é impossível traçar uma fronteira mecânica absoluta entre 

tema e significação. Não há tema sem significação, e vise-versa”. 

 Além de tema e significação, como afirmam Bakhtin/Volochínov (2010), a palavra 

usada na fala real é dotada de um acento apreciativo. Podemos entender por acento 

apreciativo como uma das formas de expressão da relação valorativa do locutor com seu 

objeto e com os interlocutores participantes da comunicação discursiva. A entoação 

expressiva está para a enunciação e não para as unidades da língua (palavra e oração), como 

enfatizam Bakhtin/Volochínov: 

 
[...] Não se pode construir uma enunciação sem modalidade apreciativa. 

Toda enunciação compreende antes de mais nada uma orientação 

apreciativa. É por isso que, na enunciação viva, cada elemento contém ao 
mesmo tempo um sentido e uma apreciação. Apenas os elementos abstratos 

considerados no sistema da língua e não na estrutura da enunciação se 

apresentam destituídos de qualquer valor apreciativo. (BAKHTIN/ 
VOLOCHÍNOV, 2010, p.140) 

 

 De acordo com essa posição bakhtiniana, não podemos interpretar tema como assunto 

ou conteúdo central de uma obra, já que essa atitude reduziria a temática a uma síntese que 

não considera o “tom” impresso pelo sujeito ao que é dito, ou seja, os aspectos sócio-

ideológicos, a apreciação, a entonação, o contexto.  

 

4.4 Memorial de formação:  gênero híbrido 

 

 O memorial de formação é um gênero discursivo com tema, estilo e forma 

composicional próprios, mas, ao mesmo tempo, carrega marcas de outros na sua constituição. 

Dessa forma, nesta investigação, tomo o memorial de formação como um gênero híbrido que, 

na sua composição, intercala diversos gêneros do discurso produzidos tanto na esfera 
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acadêmica como em outras esferas sociais. Essa hibridização do gênero memorial de 

formação é defendida por Sartori (2008), Ribeiro (2008) e Nascimento (2010). 

 Segundo Sartori (2008), o memorial de formação realiza um diálogo com dois outros 

gêneros acadêmicos: os memoriais acadêmicos e a monografia. O primeiro em virtude de 

trabalhar com memórias; o segundo, por ser produzido no final do curso e abordar aspectos 

teóricos do interesse do aluno com apoio bibliográfico. Dizendo dessa forma, parece que 

apenas esses dois gêneros são mobilizados para a construção do memorial de formação, mas, 

na verdade, segundo Sartori (2008), 

[...] cada um deles já traz na sua constituição um diálogo com outros gêneros 

que circulam na mesma esfera de produção. Às vezes, há participação 

inclusive de gêneros de outras esferas, já que as atividades humanas são 
complexas e muito dinâmicas”. (SARTORI, 2008, p. 24). 

 

 Dessa forma, faz-se necessário reformular a afirmação acima, dizendo que o memorial 

de formação pode ser resultado do diálogo entre variados gêneros, principalmente do 

memorial acadêmico e da monografia. Essa participação de outros gêneros de outras esferas, 

que não a acadêmica, na composição do memorial de formação ficará clara na discussão dos 

dados. 

 Por outro lado, Ribeiro (2008) pensa a hibridização do memorial de formação a partir 

das vozes advindas de diferentes esferas que o constituem. Ao analisar os memoriais de 

formação, a autora percebe que ora as professoras autoras dos memoriais usam discursos da 

esfera privada, ora usam discursos da esfera pública. Segundo Ribeiro, 

[...] é possível notar que as professoras-cursistas expuseram ora 

considerações mais íntimas, de cunho particular, relacionadas ao âmbito 
doméstico, ora considerações sobre o fazer docente, sobre os sujeitos 

docentes, sobre a política educacional, sobre a prática formativa. Foi 

possível constatar que a abordagem de tais tópicos discursivos foi feita sob 

uma dimensão intermediária entre o público e o privado. Ficou demonstrado 
que o gênero memorial propiciou um falar de si, do outro, do trabalho 

docente de maneira mais espontânea, mais à vontade do que se faria via 

outros gêneros engendrados nas práticas acadêmicas. (RIBEIRO, 2008, p.52) 
 

 Ribeiro (2008) considera o memorial de formação como um gênero do discurso 

complexo, uma vez que ele está engendrado em práticas educativas que cumprem propósitos 

formativos, e, portanto, incorpora certos padrões na sua elaboração. Ela faz essa afirmação a 

partir da distinção que Bakhtin (2011) faz entre gêneros primários e gêneros secundários. Os 

gêneros primários surgem nas situações cotidianas, informais e menos elaboradas. Por outro 

lado, os gêneros secundários surgem em situações comunicativas mais elaboradas e 

complexas da vida social. 
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 A partir desse entendimento, posso afirmar que todo gênero secundário é híbrido por 

trazer vestígios de gêneros primários que se transmutaram para atender aos propósitos e 

finalidades de uma dada esfera social organizada. Assim, o memorial de formação como um 

gênero secundário é essencialmente híbrido, uma vez que intercala gêneros primários e vozes 

da esfera privada em sua composição.  

 Nascimento (2010) atribui uma hibridez ao memorial de formação, uma vez que é 

instrumento de avaliação e pode ser também (auto) formativo. Contempla, portanto, duas 

dimensões: avaliativa e formativa. A dimensão avaliativa caracteriza-se como dados 

quantiqualitativos para uma banca examinadora e a dimensão formativa caracteriza-se por 

permitir ao professor em formação inicial ou continuada o exercício da reflexão sobre seus 

percursos de formação pessoal e profissional. 

 Bakhtin  deixa essa possibilidade quando descreve os gêneros do discurso como sendo 

“tipos relativamente estáveis de enunciados”. (BAKHTIN, 2011, p.262). Mas, apesar dessa 

estabilidade da forma do gênero, há espaço para tomada de posição do sujeito, visto que, ao 

participar das atividades de linguagem, como a escrita de memoriais de formação, por 

exemplo, eles atualizam diversos gêneros do discurso que circulam na sociedade e dos quais 

eles fazem uso. Mesmo abordando a globalidade do gênero memorial de formação podemos 

indicar que esse é um gênero encadeado com outros gêneros. Câmara e Passeggi (2013) 

corroboram a minha afirmação ao dizer que os estudos de Bakhtin acerca dos gêneros do 

discurso permitem-nos admitir que 

[...] se os indivíduos aprendem a moldar seus modos de narrar e de se 

expressar de acordo com os gêneros disponíveis em suas esferas culturais, 

eles não renunciam, contudo, nem à sua singularidade, nem à sua capacidade 
de ajustá-los segundo seu querer-dizer. Nesse sentido, evidencia-se uma 

relação dialética entre os gêneros do discurso e a cultura, permitindo 

investigar nessa relação como esses laços podem reforçar ou provocar 
rupturas em suas estruturas, valores e tradições. (CÂMARA; PASSEGGI, 

2013, p.34) 

 

 Passeggi (2008, 2011) mostra que, mesmo com as imposições para apresentação de 

um memorial, há o fascínio pela escrita e que os autores, ao comporem seus memoriais, 

oscilam entre essas duas tendências: injunção institucional e sedução autobiográfica. Esse 

momento subjetivo do enunciado, segundo Bakhtin (2011), é representado pela vontade 

discursiva do falante que se realiza antes de tudo na escolha de um gênero no qual será 

construído o enunciado.  
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 5  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS: UMA ABORDAGEM 

AUTOBIOGRÁFICA E DIALÓGICA DOS MEMORIAIS DE FORMAÇÃO 

 

5.1 Esfera de produção dos memoriais de formação 

 

  O primeiro passo do método sociológico para estudo de enunciados concretos, 

segundo Bakhtin/Volochínov (2010) é “analisar as formas e os tipos de interação verbal em 

ligação com as condições concretas em que se realiza” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010, p. 

129). Coerente com o primeiro passo do método passa-se agora à apresentação da esfera de 

produção dos memoriais de formação, objeto de estudo desta pesquisa. 

 O Programa de Formação Continuada de Professores para o Município de Irecê surgiu 

da demanda - por formação de professores existente no Município - formalmente 

encaminhada à FACED, em novembro de 2001. Este curso foi uma parceria entre a Prefeitura 

Municipal de Irecê e a Faculdade de Educação da UFBA, realizada a partir da exigência da 

Lei de Diretrizes e Bases para a educação nacional, a Lei No. 9394/96 – LDB, (Art. 62) de 

conferir a todos os professores da educação básica do País o nível superior.  

 A elaboração do Projeto Irecê nasce a partir de discussões e aprofundamentos teóricos 

realizados sobre currículo, ao longo de alguns anos, pelo grupo que idealizou o projeto. Este 

processo de elaboração contou com a parceria entre estudiosos em currículo, professores da 

UFBA e professores da rede municipal de ensino de Irecê, tendo sido desenvolvidas, a partir 

de dezembro de 2001, algumas ações, como: visitas, palestras, reuniões, tanto na FACED 

quanto no município, assim como uma pesquisa sobre os diversos aspectos educacionais e de 

outros setores que, de alguma forma, influenciavam na educação do município de Irecê - BA. 

Tais ações pretendiam “uma interlocução, de caminho duplo, na qual os desejos/necessidades 

do conjunto dos atores sociais envolvidos fossem compartilhados e viessem a embasar as 

condutas de elaboração do Programa.” (PROJETO UFBA/IRECÊ, 2003, p. 05). 

 Este programa foi constituído por um conjunto de projetos que incrementaria, em 

diversas vertentes, o processo de formação dos professores. Os projetos integrados pelo 

programa foram: Projeto de Formação em Nível Superior dos Professores de 

Irecê/Bahia, Projeto Bibliotecas Virtuais, Projeto Ciberparques, Projeto Centro de Cultura e 

Comunicação, Projeto de Formação em Gestão Escolar, Projeto de Reestruturação das 

Edificações, Projeto de atualização de Professores.  

 O primeiro projeto intitulado Projeto de Formação em Nível Superior dos Professores 

de Irecê é parte de um Programa Especial de Graduação em nível superior da FACED/UFBA 
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com cursos semipresenciais, para graduar professores de municípios do Estado da Bahia. 

Teve seu início em 2004, através da implantação da primeira turma de Licenciatura em 

Pedagogia. A concepção desse curso se sustenta na formação em exercício. Nesse sentido, 

[...] o eixo norteador do programa é a práxis pedagógica, como espaço-

tempo no qual ocorrem as reflexões e as ações que dão sentido ao cotidiano 

de cada escola, ao trabalho de cada professora e cada professor, que 
repercutem no processo de formação e produção de conhecimento 

desenvolvido pelo conjunto da comunidade escolar. (PROJETO 

UFBA/IRECÊ, 2003, p. 15) 
 

 O momento histórico de elaboração e implantação do Projeto de Formação Continuada 

de Professores exigia um profissional da educação capaz de aliar habilidades do fazer 

pedagógico com outras referentes à reflexão constante de sua própria prática. Para tanto, 

fazia-se necessário pensar uma pedagogia que estivesse estritamente ligada à tecnologia da 

informação e comunicação. Por essa lógica e essa pedagogia, alguns indicadores foram 

escolhidos para nortear o projeto. Trago-os aqui da mesma forma como se apresentam no 

projeto do curso: 

a) Processos Horizontais:  

A hierarquia e a verticalidade, próprias de uma certa cultura pedagógica, são incompatíveis 

com a lógica e as pedagogias introduzidas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação 

em virtude do seu funcionamento em rede. Teríamos o que podemos chamar de profundidade 

horizontal. 

b) Processos coletivos:  

Sendo uma dinâmica de rede com a participação de todos, a produção é coletivizada. 

c) Centros instáveis:  

Os processos têm uma centralidade instável. Conforme essa condição, ora o professor é o 

centro, ora o aluno, ora outro ator ou mesmo um elemento físico que possa ocupar o lugar 

central de um dado momento pedagógico. 

d) Currículo hipertextual:  

Os sujeitos do conhecimento podem/devem construir seus percursos de aprendizagem em 

exercícios de interação com os outros atores do processo, com as máquinas e com os mais 

diversos textos. 

e) Participação efetiva:  

Todo sujeito, para vivenciar o processo pedagógico, é convocado a participar na/da rede, 

sendo impraticável um mero assistir. 

f) Formação permanente e continuada:  
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O movimento acelerado transforma a todo instante as relações que são estabelecidas no 

espaço/tempo. A contemporaneidade exige um processo contínuo de tratamento de 

informações e, simultaneamente, uma relação com a produção permanente de novos 

conhecimentos diante de realidades mutantes. 

g) Cooperação:  

Para o sistema de rede funcionar, os participantes necessariamente são convocados a 

cooperar, contribuir com o processo de produção coletiva. 

h) Simultaneidade entre a escrita e a oralidade:  

As dinâmicas comunicacionais em rede, mesmo com o uso da escrita, expressam-se com uma 

alta dimensão de oralidade. Não se entenda aqui como um puro e simples resgate da oralidade 

típica do período da pré-escrita, mas o desenvolvimento de uma oralidade contemporânea. 

i) Sincronicidade na aprendizagem:  

É importante que sejam estabelecidas conexões laterais e não apenas sequenciais, ou seja, a 

presença de relações e de sentidos simultâneos. Na verdade, é o espaço sincrônico e o tempo 

espacializado. (PROJETO UFBA/IRECÊ, 2003, p. 16) 

 O curso foi dividido em seis ciclos, totalizando assim, um período mínimo de três anos 

para realização do curso, com uma carga horária de 3. 200 horas (três mil e duzentas horas). A 

cada ciclo foi oferecido um rol diversificado de atividades curriculares. Essas atividades 

ocorreram das seguintes formas: presenciais, semipresenciais e a distância. Estão divididas em 

dois grandes grupos: Eixos temáticos e Eixos dos Tipos de Atividades.  

 De acordo com o projeto do curso, no grupo dos Eixos Temáticos, estão agrupados 

conceitos/temas a serem possivelmente trabalhados durante o curso, considerados como 

referências imprescindíveis na formação das professoras/alunas. Foram estabelecidos, de 

início, cinco eixos: 

 Educação e Conhecimento ao longo da história: abriga reflexões, informações, críticas 

e contextualizações sobre o movimento geo-histórico de diferentes áreas do conhecimento e 

suas ressonâncias na educação. 

 Educação e práticas de ensino/pesquisa: promove atividades de pesquisa e intervenção 

nas questões vivenciadas pelos professores-cursistas em suas práticas pedagógicas a partir 

de elaboração e execução de projetos que traduzam as demandas das comunidades locais. 

 Educação e linguagens: explora a maior diversidade possível de linguagens que estejam 

ligadas à educação - escrita, oral, corporal, gráfica, imagética... -, inserindo-as na rotina 

docente como uma importante vertente instrumental do seu trabalho. 



59 

 

 Educação e práticas docentes: favorece a reflexão e (re) elaboração dos planos e 

projetos de prática pedagógica, e está ligado ao saber/fazer pedagógico de cada docente a 

partir da supervisão da equipe de orientação do curso. 

 Educação e políticas públicas: dedica-se a discutir a organização da educação no país e 

o modo como ela vem funcionando historicamente, debatendo as atuais políticas públicas 

locais e nacionais em seus projetos e ações em andamento. (RELATÓRIO PROJETO 

IRECÊ, 2008, p.19 -20) 

 No grupo, denominado Eixo dos Tipos de Atividades, “elencam-se os diversos tipos 

de atividades previstos para integrar o percurso de aprendizagem de cada professor-cursista.” 

(PROJETO UFBA/IRECÊ, 2003, p.21). Foram estabelecidos três eixos de tipos de atividades: 

Atividades temáticas, atividades em exercício e atividades de registro e produção. 

a) Atividades temáticas: são atividades curriculares de natureza variada nas quais serão 

veiculados, através das mais diversas linguagens, os conteúdos/formas considerados 

como referências imprescindíveis na formação dos professores-cursistas. 

b) Atividades em exercício: são atividades relacionadas à prática docente do professor-

cursista, incluindo reflexões sobre a prática cotidiana e reformulações teórico/práticas 

a partir dessas reflexões, com acompanhamento da equipe de orientação. 

c) Atividades de registro e produção: Atividades curriculares, realizadas 

individualmente ou em co-autoria, nas quais o professor-cursista elaborará produções 

textuais diversas. São elas:  

 Memorial: uma descrição, crítico-reflexivo, da trajetória pessoal, de formação 

acadêmica e profissional do professor/aluno, sua situação atual e suas perspectivas 

futuras em relação ao Projeto de Formação. 

 Diário de ciclo: um relato com impressões, avaliações da vivência ao longo do ciclo;  

 Produção livre: produção de textos nas mais diversas linguagens como artigos para 

publicações educacionais, resenhas, ensaios, peças de teatro, filmes, documentários. 

 

 Neste curso, os alunos recebiam o nome de professores-cursistas e tinham a 

autonomia, de forma orientada, de construir seus percursos de aprendizagem, estando atentos 

aos desejos e às necessidades que se apresentavam para sua formação na contemporaneidade. 

Nesta pesquisa, eu os denominei de professoras/alunas, uma vez os sujeitos da pesquisa são 

todas mulheres e exercem a docência, como nos diz Cegalla (2005, p.698) “Pro.fes.sor (ô) 

s.m. 1 aquele que ensina uma ciência, uma arte, uma técnica, uma disciplina; mestre.[...]”. Por 
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outro lado as denominei de alunas porque acredito que este termo as aproxima mais de um 

sujeito que está aberto para novas aprendizagens, para repensar a sua prática em sala de aula,  

segundo Cegalla (2005, p.54), “a.lu.no s.f. aquele que recebe instrução em escola; [...]”. 

Assim, a cada ciclo, diversos tipos de atividades foram oferecidos para que os 

professores/alunos optassem pelos caminhos que quisessem trilhar, construindo assim seu 

próprio percurso de aprendizagem. Dessa forma, a responsabilidade pela formação era 

compartilhada entre todos aqueles que faziam parte do Projeto de Formação de Professores.  

 No momento de implantação do curso, exigia-se que os currículos dos cursos de 

graduação fossem renovados periodicamente e pudessem possibilitar vários caminhos de 

formação ao aluno, dando a ele uma autonomia e opção de escolha, de acordo com suas 

preferências e necessidades voltadas para sua formação. Os professores/alunos tinham, como 

objeto de estudo, o processo educativo em seu dia-a-dia. 

O objeto de estudo dos professores no curso, será o processo educativo, a 

educação em seu acontecer cotidiano, nos diversos espaços da prática social 
em que se processa, traduzido mais especificamente, na ação docente que 

confere sentido e organicidade, às diferentes ênfases do trabalho pedagógico, 

que constitui na base comum de formação dos profissionais de educação. 
(PROJETO UFBA/IRECÊ, 2003, p. 15) 

 

 Os professores passaram por um processo de seleção diferenciado das formas 

convencionais de ingressos utilizadas na UFBA, o tradicional vestibular.  Isso se justifica pelo 

próprio caráter do curso que acredita em uma lógica da “democracia pela diferença”, como 

sugere o projeto: “Na prática, o processo de ingresso no curso será um movimento de adesão 

de caráter inclusivo, de formação horizontal, descentralizado, respeitados os impedimentos 

legais.” . (PROJETO UFBA/IRECÊ, 2003, p. 18). 

 Antes da escrita definitiva do memorial, gênero escolhido para seleção, foram 

realizadas oficinas de leituras, exercícios de memórias, dinâmicas, conversas, interpretação de 

textos de gêneros variados, num período de três dias. Essas oficinas foram desenvolvidas por 

professores da UFBA com oficinas temáticas: Eu Estudante, Eu Professor (a), Eu no 

programa de formação de professores da FACED/UFBA. Esse seria o início da escrita do 

memorial, retomada ao longo dos ciclos pares, até sua culminância como Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). Esse processo de seleção está evidente nas palavras da 

professora/aluna Nubianei: 

[...] Em 2008, nos dias três a cinco de Julho participei da seleção para 

ingressar no curso de pedagogia oferecido pela Faculdade de Educação da 

Universidade Federal da Bahia UFBA/FACED em Irecê. [...] Com o coração 
apertadinho sem saber direito o que me esperava uma inquietação e angústia 

em muitos colegas que ali estavam, aguardávamos a hora de começar as 



61 

 

oficinas para a seleção. Fomos divididos por salas e as primeiras pessoas que 

nos orientaram foram: As professoras Roseli de Sá e Solange Marciel, as 

mesmas nos acompanharam durante esse processo de formação. [...] Elas nos 
apresentaram o texto ‘As palavras ‘ de Paulo Neruda e ali fui incentivada a 

expor as palavras que tinha para aquele dia e logo me veio à mente 

ansiedade, medo do novo, insegurança. As professoras apresentaram a 

proposta do trabalho para aquelas oficinas, uma delas era produzir uma 
narrativa com sub-temas ‘Eu Estudante e Eu Professora’, e também a 

responder uma carta para a Dinda, personagem criada pela professora Lícia 

Beltrão, que queria saber quais as minhas expectativas para o curso [...]. 
(SOUZA, 2011, p.20) 

 Conforme o relatório do curso, as professoras/alunas foram orientadas a produzir um 

memorial com caráter autobiográfico, expondo assim seus percursos formativos e 

profissionais, além disso, suas expectativas como alunas do programa de formação. Por ser 

um gênero desconhecido pelas professoras e apresentar um caráter autobiográfico, a escrita do 

memorial, desde o início, trouxe dificuldades e estranhamentos para as professoras/alunas. 

Alguns trechos dos memoriais analisados comprovam esse desconforto: 

[...] No momento, fiquei muito apreensiva, confusa, como fazer um 
memorial? Seria uma nova experiência, pois nunca o tinha feito. (RIBAS, 

2011, p.7) 

 
Escrever este memorial foi uma tarefa que tive dificuldades, principalmente 

em organizar a sequência dos acontecimentos, seguindo a linha da memória 

nessas 3.200 horas de curso [...]. (SANTOS, 2011, p.6) 

 
Nesse percurso foram surgindo angústias, dificuldades, mas também uma 

motivação para produzir um memorial. Pensei muito em como se daria a sua 

construção. [...] No Ciclo Dois, ainda estava muito insegura com relação a 
minha escrita, angustiada por ser o ciclo par, retomada do memorial. 

Começo a ser desafiada, aquela escrita realizada no processo da seleção 

precisaria de aprimoramento, reconhecer essa necessidade me fez inscrever 
nas atividades que contribuíssem para uma escrita analítica, reflexiva e para 

o aprimoramento do meu intelectual. (SOUZA, 2011, p.21- 30) 

 

 Com as análises dos memoriais de formação, percebi que, no decorrer do curso, 

através das atividades oferecidas e das orientações prestadas pelos professores orientadores, 

essa angústia e incerteza em relação à construção do memorial, relatadas pelas 

professoras/alunas, vão desaparecendo e dando lugar a conhecimentos, reflexões, experiências 

e aprendizagens. Conforme o projeto do curso, essa escrita foi orientada coletivamente por um 

orientador e dois orientadores auxiliares, acompanhando quinze professores/alunos. Esse 

acompanhamento abrangia orientações para a escolha das atividades curriculares a serem 

realizadas a cada ciclo pelo professor/aluno, além do acompanhamento da prática pedagógica 

e o acompanhamento direto das produções realizadas pelo professor/aluno. O relato desse 

acompanhamento dos orientadores é algo recorrente nos memoriais analisados. 
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Ainda nesse ciclo, fui agraciada com momentos de maiores compreensões 

que me ajudaram enquanto professora-cursista, foram durante os encontros 

de orientação com a orientadora Fabrizia Pires, que se mostrou muito solícita 
em relação à escrita do memorial, através do recorte ‘Destino Traçado’ que 

pude entender a diferença entre experiência e vivência [...] (SANTOS, 2011, 

p.43). 

 
Outro fator que fazia com que a minha escrita travasse era na hora de fazer a 

seleção do que era importante estar nos diários, quais de fato foram as 

experiências mais relevantes [...] neste ponto, surgem os momentos nas aulas 
de orientação com Fabrízia que dava suporte para que saísse dos impasses, 

com as intervenções feitas durante as idas e vindas dos nossos escritos, o que 

muito me ajudou. (REZENDE, 2011, p.45) 

 
Foi só a partir do segundo diário e com a ajuda da professora orientadora que 

minha escrita ficou mais fundamentada, e aos poucos começava a surgir. 

Com esse olhar atento tive a percepção do quanto é interessante refletir sobre 
meus erros, na tentativa de corrigi-los, pensando na eficácia e na qualidade 

do curso que eu estou fazendo. (RIBAS, 2011, p.33) 

 
Ainda falando de memórias, não poderia deixar de falar dos encontros de 

orientações que foram bastante significativos; nesses encontros aconteciam 

muitas discussões sobre o memorial e estilo de escrita. A professora 

orientadora Rúbia Margareth me auxiliou semanalmente, trazendo 
contribuições valiosas, textos para serem lidos e discutidos com objetivo de 

subsidiar na minha prática de registro (SOUZA, 2011, p.34). 

  

 A escrita do memorial de formação, atividade obrigatória do curso, possibilitou às 

professoras/alunas o registro, em forma de narrativas reflexivas, de seus percursos de 

formação pessoal e profissional. Possibilitou o relato de suas histórias, descortinando 

acontecimentos considerados inesquecíveis ou mais interessantes, no âmbito de seus 

percursos formativos. Enfim, a escrita do memorial permitiu às professoras/alunas pensar nos 

porquês das suas atitudes diante das situações que vivem e nos acontecimentos que se 

sucedem ao seu redor. Ao recordar e registrar suas histórias, as professoras/alunas passaram a 

compreender quem foi e quem é e quem, de alguma forma fez parte desta construção.  

Este memorial contém reflexões vividas durante meu percurso na época de 

criança, adolescente e adulta, na condição de ser humano, professora de 
Educação Infantil, estudante no período primário, colegial e ensino médio e 

superior. Sua escrita se baseia nas minhas memórias que o tempo não 

apagou. [...] A escrita desse memorial trouxe minha história de vida de 
forma intencional e permitiu construir minha identidade como profissional 

da educação (RIBAS, 2011, p.06-29). 

 
[...] A escrita deste texto me proporcionou relembrar coisas passadas tanto 

nos bons quanto nos momentos ruins que antes pareciam estar esquecidas, 

selecionei minhas memórias para expor neste texto o que considero relevante 

para minha vida profissional e pessoal, assim escrevo um pouco sobre minha 
infância, minha família e o desafio que foi a minha formação/educação. 

Mostrei que é preciso mais que sonhos, são necessários, estudos e acima de 
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tudo coragem para concretizá-los. [...] Relato fatos do passado que ficaram 

gravados na minha memória e que contribuíram para que eu me tornasse o 

que eu sou tanto como profissional quanto pessoa. Talvez aí esteja a 
importância do memorial, a percepção da transformação através da memória. 

Embora não seja só a narradora, mas também o objeto de análise; passo a ver 

a minha vida com expectadora dos meus avanços, recuos, crescimento, 

enfim... Há uma percepção de como se deu a minha construção (SOUZA, 
2011, p.6). 

 

Escrever este memorial foi uma tarefa que tive dificuldades, principalmente 
em organizar a sequência dos acontecimentos, seguindo a linha da memória 

nessas 3.200 horas de curso. Porém, uma experiência enriquecedora, porque 

me propiciou (re) ver e refletir sobre as minhas ações e a prática de sala de 

aula. Hoje, percebo que tenho novos olhares sobre a minha prática 
pedagógica e, certamente, irão me ajudar a (re) pensar a minha postura 

docente, analisá-la e (re) significá-la [...].  (SANTOS, 2011, p.6) 

 

 De acordo com o relatório do curso, para as defesas públicas dos memoriais, foram 

constituídas bancas examinadoras compostas por professores da Universidade Federal da 

Bahia e professores convidados de outras Universidades da Bahia (UNEB, UEFS, UCSAL, 

Unifacs, Faculdades Jorge Amado, etc) para apreciação do texto escrito e da apresentação 

pública em forma de instalações artísticas, organizadas coletivamente. A banca foi organizada 

da seguinte maneira: um professor emitiu apenas parecer escrito sobre o memorial e o outro, 

além de elaborar parecer sobre o trabalho escrito, compareceu às instalações artísticas.  

 Nessa perspectiva, fica evidente que os memoriais de formação podem ser empregados 

como instrumento de investigação e como instrumento de formação. Como instrumento de 

investigação, essas narrativas se constituem como corpus valioso porque permitem ao 

pesquisador investigar “aspectos históricos, sociais, multiculturais, institucionais da formação 

humana” (CÂMARA; PASSEGGI, 2013, p.18). Como instrumento de formação, os 

memoriais possibilitam que os professores em formação inicial ou continuada, por meio de 

trabalho com a escrita na sua dimensão reflexiva e autorreflexiva, registrem acontecimentos 

relacionados a um determinado período de formação, à prática pedagógica e, quando 

necessário, a aspectos das vivências e experiências cotidianas. O memorial, portanto, se 

configura como narrativa de grande valor em virtude de promover a reflexão sobre a 

formação e sobre a prática por contribuir com a autoformação docente. Desse modo, 

reconhecemos que a escrita dos memoriais favorece a reconstrução das experiências e da 

formação, o que pode auxiliar na reflexão sobre as práticas de ensino vivenciadas pelas 

narradoras, pelas professoras/alunas. 
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5.2 A forma composicional dos memoriais de formação 

 

 Os memoriais de formação analisados começaram a ser produzidos ainda no vestibular 

para ingresso no Curso de Pedagogia. No intuito de acionar a memória das professoras/alunas 

para escrita do gênero, foram realizadas oficinas de leituras, exercícios de memórias, 

dinâmicas, conversas, interpretação de textos de gêneros variados, num período de três dias. 

Esses memoriais deveriam ser estruturados a partir de três marcadores: Eu Estudante, Eu 

Professor (a), Eu no programa de formação de professores da FACED/UFBA. Esse seria o 

início da escrita do memorial, retomada ao longo dos ciclos pares, até sua culminância como 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

 Ao analisar os memoriais, verifiquei que esses marcadores foram seguidos, não de 

forma estanque, mas diluído ao longo do memorial. Além desses marcadores, percebi o relato 

dos percursos pessoais (os aspectos da infância, da adolescência, o casamento, os filhos). 

Todos os memoriais são organizados por subtítulos e a maioria inicia com as lembranças da 

infância, dos primeiros anos do Ensino Fundamental e da passagem do Fundamental para o 

Ensino Médio para, em seguida, introduzirem as lembranças do percurso profissional e as 

expectativas em relação ao Curso de Pedagogia. A seguir, sintetizo o que foi desenvolvido 

pelas professoras/alunas em cada um dos memoriais:  

 
Quadro 2- Sumário do Memorial de Formação da professora/aluna Mere Márcia Alves 

de Almeida Santos 

1. Introdução 06 

2. Lembranças inventadas e primeiras experiências                                 08 

3. Experiências de escola 16 

4. As experiências de professora                                                               23 

5. Universidade: passos para um novo começo                                        30 

6. Referências 36 

Apêndice A: Refletindo sobre minhas escritas dos diários de ciclos      38 

Fonte: Memoriais de Formação (corpus da pesquisa) 
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 Na introdução, a professora/aluna Mere Márcia traz, de forma sucinta, as dificuldades 

que teve em escrever o memorial e, em seguida, faz uma apresentação de cada capítulo que 

compõe o seu memorial de formação. 

 No primeiro capítulo, Lembranças inventadas e primeiras experiências, Mere Márcia 

narra parte de seu percurso na sua cidade de origem. Relembra as primeiras experiências de 

infância e apresenta algumas lendas que fazem parte da história da sua cidade. Além disso, 

traz à tona as dificuldades enfrentadas pela família e o incentivo do pai em sua formação.  

 No segundo capítulo, Experiências de escola, a professora/aluna destaca o período que 

morou com sua avó e sua influência sobre sua educação. Ao mesmo tempo, relata seu 

percurso como estudante, desde o Primário até o Ensino Médio (Magistério), marcado pelo 

método tradicional. Mere Márcia traz, com saudade, as lembranças das datas comemorativas, 

como o Sete de Setembro e as Festas Juninas. Relembra ainda a professora que marcou o seu 

percurso como estudante. 

 No terceiro capítulo, As experiências de professora, Mere Marcia apresenta suas 

lembranças do estágio enquanto cursava o Magistério e o início da profissão professor. 

Relembra as dificuldades encontradas no início da carreira, dentre elas, a transição do ensino 

tradicional para o construtivismo. Aqui, começa a refletir sobre as contribuições do Curso de 

Pedagogia para a sua formação e, consequentemente, para a sua prática em sala de aula. 

 E, no último capítulo, Passos para um novo começo, a professora/aluna enfatiza o 

Curso de Pedagogia, desde o vestibular, perpassando pelas atividades realizadas, as novas 

aprendizagens e a avaliação positiva do curso. 

 No Apêndice, Refletindo sobre minhas escritas nos diários de ciclos, Mere Márcia traz 

reflexões sobre o ato de escrever e a importância dos diários de ciclos no seu percurso como 

estudante do Curso de Pedagogia. Traz, em seguida, as dificuldades encontradas para a 

construção dos diários, mas superadas com o decorrer das atividades e das orientações 

oferecidas.  

 Pelo visto, o memorial organiza-se a partir dos marcadores exigidos, incluindo os 

percursos pessoais no primeiro capítulo. Em um primeiro momento, há apenas o relato dos 

acontecimentos mais significativos na vida de Mere Márcia. A reflexão acontece no momento 

em que a professora/aluna compara a educação adquirida, a Educação Tradicional, com a sua 

prática em sala de aula baseada na Concepção Construtivista, a partir de teóricos estudados no 

Curso de Pedagogia. Esse curso se configura como o responsável para a reflexão e a 

transformação da prática pedagógica. 
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Quadro 3 - Sumário do Memorial de Formação da professora/aluna Elizabete Rodrigues 

Novais Ribas  

1. Memórias que o tempo não apagou                                                                      06 

2. Reviver o passado para construir o presente                                                         09 

3. Caminhos traçados pelos desafios da educação                                                    15 

4. Meu percurso formativo pessoal e profissional                                                     23 

Referências 31 

Apêndice A: Reflexão dos diários de ciclo                                                               33 

Fonte: Memoriais de Formação (corpus da pesquisa) 

 Neste memorial, a professora/aluna Elizabete dedica o primeiro capítulo, Memórias 

que o tempo não apagou, para relatar o processo de seleção para ingresso no Curso de 

Pedagogia e suas expectativas em relação ao curso, assim como, alguns obstáculos 

encontrados na escrita do memorial de formação. 

  No capítulo seguinte, Reviver o passado para construir o presente, Elizabete relata o 

início dos estudos, aos sete anos, a falta de incentivo dos pais e as dificuldades que apareciam 

nesse percurso. A professora/aluna, com um olhar crítico, segundo ela, faz uma comparação 

entre a avaliação a qual ela era submetida, enquanto aluna, e a avaliação praticada por ela em 

sala de aula como professora. Há uma mescla de lembranças da infância com lembranças do 

percurso como estudante. 

 Em, Caminhos traçados pelos desafios da educação, o foco recaí sobre as experiências 

como professora. Elizabete traz, na sua narrativa, o desejo de ser professora desde criança, 

expresso, segundo ela, em suas brincadeiras de infância. A professora/aluna relata algumas 

contribuições do curso e duas atividades desenvolvidas em sua sala de aula a partir de estudos 

feitos no Curso de Pedagogia. Aliás, a prática pedagógica da professora/aluna é destaque 

neste capítulo. 

 No último capítulo, Meu percurso formativo pessoal e profissional, Elizabete destaca 

as contribuições do Curso de Pedagogia para a sua formação e a importância da escrita do 

memorial de formação. Enfatiza bastante, o uso das novas tecnologias em sala de aula e 

defende a formação do professor baseada na reflexão da própria prática.  

 Assim como Mere Márcia, Elizabete, no Apêndice Reflexões dos diários de ciclo 

durante o curso, relata como aconteceu a escrita dos diários e sua importância na área da 
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educação. A professora/aluna faz uma comparação entre os primeiros e os últimos diários 

produzidos, sendo que os primeiros eram mais descritivos e os últimos mais teorizados e 

reflexivos. Enfatiza as atividades realizadas no curso e as suas contribuições para a sua 

formação profissional. 

 Neste memorial de formação, a professora/aluna já traz, no primeiro capítulo, o Curso 

de Pedagogia, diferenciando em partes do memorial de Mere Márcia, em que ela apresenta, 

neste capítulo, suas lembranças de infância. Apesar de o sumário trazer poucos indícios dos 

marcadores estruturantes sugeridos para composição do memorial de formação, Elizabete nos 

mostra poucos relatos sobre sua infância e dá mais ênfase em seus percursos formativo e 

profissional.  

Quadro 4 - Sumário do Memorial de Formação de Nubianei Oliveira da Silva Souza 

1. Introdução       06 

2. Lembranças da minha infância                                                          07 

3. Eu e a escola                                                                                      11 

4. Início de uma carreira, professora                                                    15 

5. Percorrendo novos caminhos                                                            20 

Referências                                                             26 

Apêndice  36 

Fonte: Memoriais de Formação (corpus da pesquisa) 

 Na introdução deste memorial de formação, Nubianei expõe as contribuições da 

escrita desse gênero para a sua formação e, ao mesmo tempo, faz um resumo do conteúdo das 

próximas páginas. Segundo a professora/aluna, as próximas páginas serão preenchidas com a 

trajetória de sua formação pessoal, profissional e intelectual. 

 No capítulo, Lembranças da minha infância, Nubianei lembra com muita nostalgia de 

sua casa na roça, do cheiro da chuva, das bonecas e panelas feitas de barro, das brincadeiras 

como: amarelinha, pula corda, jeribita, entre outras. Segundo ela, essas brincadeiras poderiam 

ter contribuído de alguma forma na sua formação se tivessem sido exploradas em sala de aula, 

mas isso não aconteceu. Essa reflexão é feita, a partir de atividades realizadas no Curso de 

Pedagogia, citadas por ela na escrita desse memorial.  

 Eu e a escola é o segundo capítulo do memorial de Nubianei e é dedicado ao seu 

percurso como estudante. Aqui, a professora/aluna relata seu primeiro contato com a escola, 
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cita o nome da sua primeira professora e descreve sua sala de aula. Segunda ela, sua 

alfabetização se deu através do método tradicional, em que os alunos aprendiam por meras 

repetições, como: coordenação motora, cobrir pontilhados, escrever o nome. Nubianei 

também recorda das dificuldades enfrentadas para estudar, aliás, é um tópico recorrente na 

maioria dos memoriais analisados, assim como a falta de incentivo dos seus pais. Mesmo 

diante de tais dificuldades, Nubianei não desiste e consegue concluir o magistério em 1991.  

 No capítulo, Início de uma carreira, professora, Nubianei recorda como aconteceu o 

despertar para a profissão docente. Trabalhar na casa de uma professora dedicada com a 

realização de seu trabalho foi o que despertou na professora/aluna o desejo de exercer essa 

profissão. Em seguida, Nubianei lembra o seu primeiro emprego como professora em uma 

turma de alfabetização e enfatiza que sua prática em sala de aula era baseada no método 

tradicional, aquele vivenciado por ela em seu percurso como estudante.  A professora/aluna 

perpassa por alguns cursos de formação dos quais participou, cita algumas atividades 

realizadas no Curso de Pedagogia e, ao mesmo tempo, faz uma reflexão de como o curso 

contribuiu para a transformação da sua prática pedagógica. 

 O último capítulo desse memorial, Percorrendo novos caminhos, é dedicado ao Curso 

de Pedagogia. A professora/aluna inicia este capítulo com as lembranças do processo de 

seleção para ingresso no Curso de Pedagogia que aconteceu entre os dias três a cinco de Julho 

de 2008. Relembra a proposta de escrita do memorial e os sentimentos de ansiedade e 

angústia que povoavam os seus pensamentos. Seguindo, Nubianei destaca as dificuldades 

encontradas para produzir o memorial e os diários de ciclo, e quais atividades foram 

responsáveis por desfazer essas dificuldades. No final do capítulo, alguns parágrafos são 

dedicados às exigências do trabalho docente e a mostrar as contribuições do curso. 

 No apêndice, Reflexões sobre a escrita dos diários de ciclo das atividades cursadas e 

praticadas, Nubianei começa expondo seu dilema: a escrita do diário. Essa escrita relata 

Nubianei, foi fundamental no processo de formação, uma vez que possibilitou o registro das 

angústias, dos medos, dos acertos e das reflexões diante das atividades ministradas, assim 

como, o registro da sua prática em sala de aula. Após relatar a importância do diário, Nubianei 

descreve algumas atividades praticadas no curso, dentre elas, a produção do memorial de 

formação. Segundo ela, o exercício de recordar, presente no memorial de formação, permitiu 

que ela percebesse que sua história é singular.  

 No sumário deste memorial aparecem, assim como, no sumário do memorial de Mere 

Márcia, os marcadores sugeridos para a sua composição, são eles: Eu estudante, Eu professora 

e Eu estudante do Curso de Pedagogia. Nubianei produz uma introdução para contextualizar o 
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leitor em relação aos assuntos das próximas páginas e dedica o primeiro capítulo para relatar 

as lembranças da sua infância. Aqui, parece que o Curso de Pedagogia ganha mais espaço, 

uma vez que a professora/aluna dedica um capítulo para relatos desde o vestibular para 

ingresso no curso até suas contribuições. 

 

Quadro 5 - Sumário do Memorial de Formação de Maria Rita Oliveira Pereira de 

Rezende 

1. Abrindo o leque de recordações                                                                   06 

2. Escola espaço de múltiplas aprendizagens                                                    08 

3. Vivendo e convivendo com os dilemas da alfabetização                              11 

4. Aventuras fora e dentro dos muros da escola                                                15 

5. Tudo muda o tempo todo                                                                               21 

 6.  A escola em movimento                                                                                                                                   24 

7. Mudanças educacionais gerando mudanças pessoais e profissionais             33 

8. Um sonho realizado conduzindo a novos sonhos                                           40 

9. Referências  42 

10. Apêndice – A uma visão panorâmica da escrita dos diários de ciclos             44 

11. Referências 50 

Fonte: Memoriais de Formação (corpus da pesquisa) 

 O primeiro capítulo, Abrindo o leque das recordações, do memorial de formação da 

professora/aluna Maria Rita é dedicado à sua autoapresentação, à apresentação de sua cidade 

de origem, incluindo suas belezas naturais, como as cachoeiras que ali existiam. 

 No segundo capítulo intitulado Escola, espaço de múltiplas aprendizagens, Maria Rita 

relata seu primeiro contato com a escola, acontecido aos sete anos de idade e ressalta a 

importância da obrigatoriedade do Ensino Fundamental a partir dos seis anos. Seguindo, a 

professora/aluna traz algumas lembranças da escola primária, principalmente da merenda e 

analisa o quanto esta melhorou em função do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 

 No capítulo, Vivendo e convivendo com os dilemas da alfabetização, o foco recai 

sobre o período de alfabetização da professora/aluna. Segundo Maria Rita, sua alfabetização 

foi baseada no método fônico, partia do som das letras, unindo o som da consoante com o da 

vogal e pronunciava a sílaba formada. A cartilha utilizada nesse período recebia o nome de 
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Alice, relembra a professora/aluna. Mesmo vivenciando um ensino tradicional, segundo Maria 

Rita, esse não foi um empecilho para que ela não desenvolvesse o gosto pela leitura durante a 

adolescência.  No decorrer da narrativa, Maria Rita enfatiza a concepção construtivista de 

ensino, divergindo-a da concepção tradicional.  

 Aventuras fora e dentro dos muros da escola é dedicado às lembranças da infância e 

adolescência. Ao mesmo tempo em que a professora/aluna relembra suas brincadeiras da 

infância, ela as compara com as brincadeiras vivenciadas por seus alunos, os jogos 

eletrônicos. Maria Rita relembra traumas adquiridos durante as aulas de matemática, mostra 

como acontecia o processo avaliativo e como deve acontecer.  

 No capítulo A escola em “movimento”, a professora/aluna relembra os eventos 

ocorridos nas escolas frequentadas por ela, dentre eles: Desfile de 07 (sete) de Setembro, 

Gincanas, Desfile do Ano Internacional da Paz. Após isso, relembra as escolas implantadas 

em sua cidade e, consequentemente, os novos rumos tomados pela educação daquele 

município. No decorrer da narrativa, cita alguns fatos históricos: final da ditadura militar, 

Tancredo Neves como Presidente da República, Promulgação da Constituição Brasileira e a 

Implantação do Plano Real. Relembra as danceterias que estavam no auge durante sua 

adolescência, assim como os ritmos mais alucinantes, segundo ela. Dentre eles, se destacavam 

as músicas de Gerônimo e Luiz Caldas. Após relatar esses percursos fora da escola, Maria 

Rita retoma as lembranças do magistério e da sua formatura. 

 No capítulo Mudanças educacionais gerando mudanças pessoais e profissionais, a 

professora/aluna narra seus percursos pessoais (o casamento, o nascimento das filhas) e ao 

mesmo tempo, fatos históricos ocorridos no mesmo período (Fernando Collor de Mello como 

primeiro presidente eleito pelo voto direto, Impeachment de Collor, Sancionada a LDB, Lei 

9393/96, Implantação das concepções construtivistas na rede municipal de ensino de Irecê). 

Além disso, Maria Rita relembra seu primeiro emprego como professora e os cursos de 

formação dos quais participou, assim como, suas contribuições para o desenrolar da prática 

em sala de aula. Por fim, professora/aluna rememora a chegada da Universidade Federal da 

Bahia na Cidade de Irecê e seu ingresso no Curso de Pedagogia, em 2008. 

 No último capítulo, Um sonho realizado conduzindo novos sonhos, Maria Rita se 

restringe a agradecer seus pais pelo incentivo dado para persistir nos estudos e a expor as 

contribuições do Curso de Pedagogia, não só para a sua prática pedagógica, mas também para 

a sua compreensão de mundo.  

 No apêndice, Uma visão panorâmica da escrita dos diários de ciclos, Maria Rita 

dedica algumas páginas para relatar as dificuldades encontradas na escrita dos diários de 
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ciclo, dentre elas: a dificuldade em relacionar suas ideias com as ideias dos teóricos estudados 

e a dificuldade em selecionar ideias que deveriam compor o diário. Essas dificuldades foram 

sanadas com as orientações que incluíam também intervenções via parecer.  A 

professora/aluna reflete sobre as atividades oferecidas pelo curso, destacando as atividades do 

GELITs, as quais despertaram nela o gosto pela leitura, até então adormecido.  

 Esse memorial é o maior em número de páginas, dentre os quatro analisados. São 

muitas páginas dedicadas aos percursos pessoais, aos eventos sociais e, em poucas páginas, 

nos dois últimos capítulos, aparece o Curso de Pedagogia.  O curso está no memorial de 

formação na medida em que ele é considerado um marco importante na sequência cronológica 

dos fatos significativos da vida de Maria Rita, mas ele não se sobrepõe a outros 

acontecimentos. 

 Todos os memoriais apresentam elementos pré-textuais: Dedicatória, Agradecimentos 

e Epígrafe. A maioria dos memoriais é dedicada aos familiares e apenas um é dedicado aos 

mestres. Em relação às epígrafes, são variadas. Os dizeres escolhidos são de Roberto Carlos, 

Eclesiastes, Walter Benjamin e Luis Buñuel. 

 Ao analisar os memoriais, percebi que suas páginas são preenchidas com os aspectos 

da infância, da adolescência, da vida adulta pessoal e profissional (a escolha da profissão, o 

início do trabalho, o casamento, os filhos, os conflitos e os acertos nas escolas, os eventos 

sociais, o Curso de Pedagogia), apesar de haver diferenças quanto às informações que serão 

colocadas em evidência por cada professora/aluna, conforme mencionado anteriormente. Mas, 

apesar de as lembranças da infância e adolescência ganharem espaço nos memoriais de 

formação, a base para a sua composição foram os três marcadores sugeridos pelo Projeto 

Irecê, esfera de produção desses memoriais.  Isso me faz retomar Bakhtin (2011), quando ele 

afirma que a construção composicional de um enunciado, mais do que o seu conteúdo e o 

estilo, reflete as condições e finalidades de um determinado “campo da atividade humana.”  

 Outra questão essencial na configuração da forma composicional dos memoriais de 

formação é a intercalação de gêneros do discurso. Mesmo abordando a globalidade do gênero 

memorial de formação posso indicar que esse é um gênero polifônico e encadeado com outros 

gêneros, visto a natureza verbo-visual apresentada pelos autores.  Constatei a inclusão de 

fotos e desenhos acompanhados de legendas que referenciavam parte do texto narrativo do 

memorial. Além disso, constatei a inclusão de músicas, cantigas de rodas, trechos bíblicos e 

literários e um diálogo com outros gêneros que circulam na esfera acadêmica, como o artigo e 

o relatório, por exemplo. Afirmo, assim, o memorial como um gênero híbrido, intercalado por 

outros gêneros e co-constitutivo. 
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Quadro 6 - Demonstrativo dos diversos gêneros do discurso que configuram a forma 

composicional do Memorial de Formação. 

Gênero Apresentação 

 

 

 

 

 

Música 

Hoje me sinto 

mais forte, 

mais feliz, 

quem sabe,[...] 

(SATER, 

1992. In. 

SANTOS, 

2011, p.06) 

São tantas já 

vividas. São 

momentos que eu 

não me esqueci. 

[...] (CARLOS, 

2001. In. SOUZA, 

2011, p.14) 

Com seus mesmos 

tristes, velhos fatos, 

que num álbum de 

retratos eu teimo em 

colecionar. 

[...](JOBIM; 

BUARQUE, 1968. 

In. SANTOS, 2011, 

p.08)  

Quem espera 

que a vida seja 

feita de ilusão, 

pode até ficar 

maluco ou 

viver na 

solidão, [...] 

(CARLOS, 

2001. In. 

SOUZA, p.26) 

 

 

 

 

 

Texto 

literário 

Enquanto eu 

tiver 

perguntas e 

não houver 

respostas 

continuarei a 

escrever. [...] 

(LISPECTOR, 

2001. In. 

SANTOS, 

2011, p.38) 

Um acontecimento 

vivido é finito, ou 

pelo menos 

encerrado na esfera 

do vivido, [...] 

(BENJAMIM, 

1994. In. Rezende, 

2011, p.05) 

 

É preciso ter 

paciência com as 

lagartas se quisermos 

conhecer as 

borboletas. [...] 

(ROCHA, 1984. In. 

REZENDE, 2011, 

p.44) 

É preciso 

começar a 

perder a 

memória, ainda 

que se trate de 

fragmentos 

desta, [...] 

(BUÑUEL, 

1981. In. 

SANTOS, 

2011, p.04) 

 

 

Fotos  

 

com  

 

Legendas 
 

Fonte: Memoriais de Formação (corpus da pesquisa) 

 Através da leitura do projeto e do seu relatório, constatei que um dos objetivos do 

curso, dentre cinco pretendidos, era promover a compreensão das múltiplas linguagens, não 
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havendo nenhuma supremacia de uma linguagem sobre a outra. Além disso, o Projeto Irecê 

adotou um Currículo hipertextual no qual “Os sujeitos do conhecimento podem/devem 

construir seus percursos de aprendizagem em exercícios de interação com os outros atores do 

processo, com as máquinas e com os mais diversos textos”. (PROJETO UFBA/IRECÊ, 2003, 

p.16). Isso evidencia que a intercalação de gêneros como forma composicional dos memoriais 

de formação não foi uma escolha das professoras/alunas. Essa forma composicional adquiriu 

os contornos das peculiaridades das condições de produção de determinada esfera. Mas, por 

outro lado, acredito que as professoras/alunas ao escolher tais gêneros para compor seus 

memoriais fazem recortes que melhor traduzem suas expectativas, suas emoções e os 

momentos vividos por elas, indiciando suas marcas de subjetividade.  

 

5. 3 O estilo dos memoriais de formação 

 

 Ao analisar os memoriais de formação, identifiquei a narração como sendo sua forma 

composicional, pois as professoras/alunas contam suas histórias, suas experiências 

profissionais e de formação através de três marcadores sugeridos pelos professores do Curso 

de Pedagogia. Além disso, percebi que, para refazer estes percursos, as professoras/alunas 

lançam mão de vários gêneros que circulam na esfera acadêmica e em outros espaços sociais, 

comprovando a intercalação de gêneros presente nos memoriais de formação. Assim, concluí 

que a forma composicional dos memoriais de formação é determinada por sua esfera de 

produção e segue as exigências do gênero. 

 O memorial de formação, um gênero autobiográfico, em que as professora/alunas 

registram seus percursos pessoais, formativos e profissionais, tem como exigência o uso do 

eu, primeira pessoa do singular.  Esse eu representa a esfera privada, o relato da infância, da 

adolescência, das paqueras, do casamento, dos filhos. Por outro lado, há o discurso da esfera 

pública, aqui a esfera acadêmica, em que as professoras/alunas citam os teóricos estudados 

durante as disciplinas do curso e, consequentemente, o foco recaí sobre os aspectos da 

formação, mantendo assim um estilo objetivo-neutro, discutido por Bakhtin (2011). Para tal 

constatação, trago alguns excertos dos memoriais de formação. 

 

Com muita saudade lembro-me da infância, época importante da minha vida. 
Tudo parecia tão simples, e ao mesmo tempo difícil, enfrentei muitas 

dificuldades junto a minha família. Mas não posso esquecer as brincadeiras, 

os cheiros e aromas que bem relembram este período, a exemplo da terra 
molhada, o cheiro da chuva, as coisas boas que fizeram parte da minha 

infância (SOUZA, 2011, p.07). 
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[...] os professores precisam ter como objetivo central no seu fazer 

pedagógico, formar cidadãos críticos, reflexivos e autônomos, pois assim 
seus alunos terão possibilidades de sucesso na construção de conhecimento. 

Nesse caso, o professor precisa ser um indivíduo mediador, crítico, 

problematizador, observador. Além disso, ele precisa acreditar em seus 

educandos, respeitar as diferenças individuais, a cultura e a realidade de cada 
aluno (SOUZA, 2011, p. 12). 

 

 De acordo com Bakhtin (2011), todo enunciado é pleno de palavras alheias. Assim, o 

memorial de formação como um gênero do discurso se desenvolve a partir da interação 

intensa dos enunciados alheios, às vezes reelaborados e com a marca individual do sujeito. 

Como afirma Bakhtin (2011), a palavra se apresenta em três categorias para o falante: como 

palavra neutra, como palavra alheia e como palavra minha.  

[...] pode-se dizer que qualquer palavra existe para o falante em três 

aspectos: como palavra da língua neutra e não pertencente a ninguém; como 
palavra alheia dos outros, cheia de ecos de outros enunciados; e, por último, 

como a minha palavra, porque, uma vez que eu opero com ela em uma 

situação determinada, com uma intenção discursiva determinada, ela já está 
compenetrada da minha expressão. (BAKHTIN, 2011, p.294) 

 

 Nos memoriais de formação, percebi que as professoras/alunas, ao registrarem seus 

percursos formativo e profissional, utilizam a palavra alheia para dar sustentação e solidez aos 

seus discursos. Elas fazem uso da palavra autoritária advinda da esfera acadêmica. Essa 

palavra autoritária é a palavra acadêmica, religiosa, jornalística, científica, a palavra do 

professor, do escritor, do padre, do pai. São palavras revestidas de autoridade e, dessa forma, 

devem ser citadas para legitimação dos nossos enunciados, como afirma Bakhtin, 

Em cada época, em cada círculo social, em cada micromundo familiar, de 

amigos e conhecidos, de colegas, em que o homem cresce e vive, sempre 

existem enunciados investidos de autoridade que dão o tom, como as obras 
de arte, ciência, jornalismo político, nas quais as pessoas se baseiam, as 

quais elas citam, imitam, seguem. Em cada época e em todos os campos da 

vida e da atividade, existem determinadas tradições, expressas e conservadas 

em vestes verbalizadas: em obras, enunciados, sentenças, etc. (BAKHTIN, 
2011, p.294). 

 

 A utilização da palavra alheia em favor das argumentações realizadas pelas 

professoras/alunas é uma marca de estilo do gênero memorial de formação, ou seja, o discurso 

acadêmico sustenta os comentários, as análises realizadas pelas professoras/alunas sobre suas 

experiências profissionais. Vejamos alguns exemplos: 

[...] defendo que, na Educação Infantil, a aula precisa ser interessante para 
fazer com os alunos tenham vontade de vir e continuar vindo todos os dias à 

escola. Segundo Vygotsky (1987), a brincadeira cria uma zona de 

desenvolvimento potencial, na qual a criança se comporta além do habitual 
para a idade, além do seu comportamento diário. Portanto, através da 
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ludicidade, criamos oportunidades de fazer com que a  criança sinta que a 

escola é um lugar interessante (SANTOS, 2011, p.27-28). 

 
Para aprender é preciso que se tenha um ambiente favorável, onde 

predomine boas relações entre alunos, professores e comunidade em geral, 

num clima de aceitação e respeito mútuo, ‘é necessário compartilhar uma 

linguagem comum entender-se, estabelecer canais fluentes de comunicação e 
poder intervir quando estes canais não funcionem’ (ZABALLA, 1998, 

p.101). É nessa perspectiva que tento levar o ensino até os alunos, intervindo 

para os mesmos despertem suas potencialidades (RIBAS, 2011, p.29). 
 

 O estilo, segundo Bakhtin (2011), é também determinado pela relação existente entre 

os interlocutores. Aqui, o interlocutor das professoras/alunas são seus respectivos 

orientadores, são eles que avaliam e tem uma atitude responsiva em relação ao enunciado de 

seus orientandos, indicando assim, o que e como deverá ser registrado no memorial de 

formação.  Então, as professoras/alunas, ao produzir seus memoriais, fazem uma seleção de 

meios linguísticos não só adequados ao seu objeto de estudo, sua formação, mas também 

adequados ao seu destinatário, o professor da UFBA. Alguns excertos mostram essa 

intervenção do professor orientador no estilo de escrita do memorial de formação:  

Sentia-me encasulada, já que de início escrevia tudo que julgava 

conveniente, sem na maioria das vezes fazer o entrelaçamento das ideias, ou 
seja, escrevia para dar conta de tudo que era solicitado, jogava citações, 

podia até dizer do que eu queria, mesmo não havendo articulação com a 

ideia do autor e o que eu pretendia dizer mais à frente. Neste ponto pelo 

menos já consegui colocar palavras de outros autores na minha escrita 
mesmo sem fazer uma reflexão sobre as mesmas (REZENDE, 2011, p. 44).  

 

Esses próprios registros também possibilitaram aos professores da UFBA 
fazer intervenções via parecer, não só na minha escrita, mas também na 

forma como organizava meu diário, a exemplo o diário de ciclo um, no qual 

Joana percebeu que além de apresentar dificuldade da escrita eu ainda não 

sabia manusear imagens (REZENDE, 2011, p. 46). 
 

 No primeiro excerto, percebi uma angústia da professora/aluna ao relatar sobre o 

processo de escrita do memorial de formação. De início, como está no excerto, a 

professora/aluna registrava tudo o que considerava pertinente, sem fazer uma relação entre 

esses acontecimentos e as ideias dos autores estudados. Ela tentava cumprir as solicitações 

feitas pelo professor do curso, inclusive a de inserir citações. Essa presença do professor da 

UFBA fica explícita no segundo excerto, em que a professora/aluna relata as intervenções 

feitas por ele não só na sua escrita, como também na forma composicional do memorial. 

Assim, fica evidente que o interlocutor da professora/aluna, um representante da UFBA, é 

determinante no estilo de escrita do memorial de formação, assim como, na sua forma 

composicional. 
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 O memorial de formação é um gênero discursivo em que as professoras/alunas 

registram, a partir da escrita reflexiva e autorreflexiva, aspectos de sua formação profissional 

entremeada com as vivências e experiências da vida cotidiana, em seus diferentes estágios de 

acontecimentos. Dessa forma, as professoras/alunas não escrevem tudo que consideram 

conveniente, mas registram memórias que, de alguma forma, fazem parte de seus percursos 

profissional e formativo, isso se configura como uma exigência do gênero em questão. Essa 

consideração corrobora Bakhtin (2011), quando diz que o estilo depende fundamentalmente 

do gênero. Em alguns trechos da escrita dos memoriais, isso fica explícito: 

Este memorial é um trabalho de final do curso de pedagogia proposto pela 

faculdade de educação Ufba/Irecê. Nele abordo a trajetória de minha 

formação pessoal, profissional, intelectual e da minha prática docente. A 
escrita deste texto me proporcionou relembrar coisas passadas tanto nos bons 

quanto nos momentos ruins que antes pareciam estar esquecidas, selecionei 

minhas memórias para expor neste texto o que considero relevante para 

minha vida profissional e pessoal, assim escrevo um pouco sobre minha 
infância, minha família e desafio que foi a minha formação/educação [...] 

(SOUZA, 2011, p.6). 

 
Outro fator que fazia com que a minha escrita travasse era na hora de fazer a 

seleção do que era importante estar nos diários, quais de fato foram as 

experiências mais relevantes, já que considero toda a aprendizagem obtida 
importante, neste ponto, surgem os momentos nas aulas de orientação com 

Cláudia que dava suporte para que saísse dos impasses, com as intervenções 

feitas durante as idas e vindas dos nossos escritos, o que muito me ajudou. 

(REZENDE, 2011, p.45) 
  

 Então, o que consegui depreender como marca de estilo do gênero discursivo 

memorial de formação foi o uso do eu, primeira pessoa do singular, principalmente quando as 

professoras/alunas registram suas experiências mais pessoais. Por outro lado, quando há o 

registro e a reflexão dos percursos formativo e profissional, as professoras/alunas recorrem ao 

estilo objetivo-neutro e à utilização da palavra alheia, como forma de legitimação dos seus 

discursos, de acordo com Bakhtin (2011). Esse estilo é determinado pela esfera de produção 

em que se realiza o gênero, a esfera acadêmica, e pela relação existente entre os interlocutores 

do memorial de formação, as professoras/alunas e os professores da UFBA, ou seja, as 

lembranças selecionadas e apresentadas na narrativa de cada aluna professora passaram pela 

avaliação do destinatário do memorial de formação, determinando o estilo de escrita desse 

gênero. 

 

5.4 Tema e significação nos memoriais de formação 
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 A constituição da professoralidade engloba as dimensões da prática, da formação e da 

pessoa do professor, conforme os estudos de Nóvoa (1995), Pereira (2013), Oliveira (2003), 

Tardif (2002), entre outros. Estas três dimensões resultam na construção de fazeres e saberes 

que constituem a professoralidade docente. A professoralidade no âmbito desse estudo é 

entendida como o processo de construção do sujeito professor no curso de sua trajetória 

pessoal e profissional, abrangendo espaços e tempos em que ele reconstrói sua prática 

educativa. Nesse contexto, emerge a necessidade de valorizar os relatos das 

professoras/alunas sobre suas trajetórias pessoais e profissionais, que revelam os modos de ser 

professor, considerando aspectos particulares e coletivos da professoralidade.  

 Guiada por este entendimento, minha primeira atitude em relação aos memoriais de 

formação foi analisá-los de forma a agrupar os temas recorrentes. Percebi que as 

professoras/alunas se apresentam nos memoriais de formação a partir da narrativa de alguns 

tópicos: a infância, a adolescência, a vida adulta (o casamento, os filhos), o curso de 

Magistério (o estágio), o ingresso na vida profissional (algumas relatam trabalhos variados 

antes do exercício do magistério) e a formação acadêmica (ingresso no Curso de Pedagogia da 

UFBA), como já foi tratado no subitem 5.2 deste texto. Dessa forma, decidi por analisar os 

memoriais a partir de dois recortes: Percursos de formação para a docência (Magistério, 

Cursos de aperfeiçoamento, O Curso de Pedagogia) e Percursos profissionais (O início, A 

Estabilidade). 

 

5.4.1Percursos de formação para a docência 

 Todas as quatro professoras/alunas, autoras dos memoriais de formação, cursaram o 

Magistério. Dentre as quatro professoras/alunas, apenas Nubianei deixa transparecer no seu 

relato que seguiu o Magistério por opção, Maria Rita diz que “formou em algo que não tinha a 

menor vocação”, as outras duas, Mere Marcia e Elizabete, citam o curso juntamente com a 

experiência do estágio, mas não fica evidente o motivo pela escolha do Magistério. Vejamos 

alguns relatos: 

Voltando ao período dos meus estudos, ressalto que trabalhar na casa de uma 

professora foi um dos incentivos de escolher a profissão, e me ingressar no 
curso de magistério. Em 1991, chegou o tão sonhado ano da formatura. A 

profissão? Professora! O que para meu pai foi um grande orgulho. A única 

formada e professora, eu achava até bonito quando ele dizia para as outras 
pessoas que tinha uma filha professora (SOUZA, 2011, p.13). 

Final de 1988, o Brasil vive um momento histórico com a promulgação da 

Constituição Brasileira [...]. Neste mesmo ano, me preparo para minha 

colação de grau, minha formação em magistério, já era difícil para mim me 
“formar” em algo que não tinha a menor vocação, mas pensava que ficar 

fora da festa era o cúmulo do absurdo, [...]. (REZENDE, 2011, p.31) 
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[...] Fui fazer o ensino médio na cidade de Miguel Calmon-Ba [...] Os 

desafios foram muitos. Primeiro ter que superar a distância, a saudade da 
família, mas como já havia superado tantas outras, não seria o momento de 

parar, afinal, estava iniciando mais uma etapa da minha vida. [...] Esforcei-

me ao máximo e concluí os estudos no curso de Magistério, por volta de 

1989, no Colégio Nossa Senhora da Conceição, escola pública [...]. Tudo 
isso foi de grande importância na minha vida [...]. (RIBAS, 2011, p.14-15) 

 

No dia 17 de outubro de 1987, iniciei o meu estágio de formação em 
Magistério na escola Teotônio Marques Dourado [...]. Era uma manhã de 

segunda-feira, fazia muito calor e marcava a minha ida para a escola onde 

iria estagiar. No primeiro momento que entrei na sala, da 4ª série, deparei-

me com adolescentes revoltados [...]. (SANTOS, 2011, p.23) 
 

 O período de estágio para conclusão do Magistério foi relatado por duas 

professoras/alunas em seus memoriais de formação. Enquanto Mere Márcia dá mais ênfase a 

esse período, narrando suas experiências e as contribuições do estágio a partir de teóricos 

estudados no Curso de Pedagogia, Nubianei cita o estágio em apenas um parágrafo do seu 

memorial.  

No primeiro momento que entrei na sala, da 4ª série, deparei-me com 

adolescentes revoltados, devido à troca de professores, o que causou 

conflitos entre o novo professor e os alunos. Fiquei desanimada quando vi 
aquele grupo de vinte alunos muito inquietos, falando alto. A minha vontade 

era de sair correndo dali, mas tive bastante paciência e fiquei. Era apenas o 

início de uma carreira, muitos desafios ainda viriam pela frente. [...] 
Deparei-me com realidades bem diferentes, alunos que faltavam à aula todas 

as segundas- feiras, porque era o dia em que eles poderiam trabalhar [...] 

Muitos deles chegavam exigindo que eu repassasse o assunto do dia anterior, 
deixando-me sem ação, sem saber como agir diante dessa situação. [...] O 

estágio, nessa época, exigia que levássemos para a sala um período ilusório 

de festas e novidades, arcados por nós, leigas estagiárias, com inúmeros 

cartazes que enfeitavam a sala, porém não eram contextualizados, e ainda 
existia um momento de separação, como se terminasse um belo conto de 

fadas, pois na despedida,[...] tínhamos que fazer uma festa, deixando 

presentes para o três melhores alunos, [...]. Isso era o que fazia a diferença, 
pois depois que passávamos  a ser regentes de classe não fazíamos mais 

todas aquelas coisas, por isso os alunos gostavam mais das estagiárias que 

das professoras regentes (SANTOS, 2011, p.23-24). 

 
[...] tive o privilégio de ser professora estagiária em uma turma de 4ª série, 

ensinando os alunos a ler e escrever no método tradicional, assim como fui 

ensinada, tendo o professor o domínio do conhecimento e os alunos 
cumprindo o seu papel de receber as informações. Hoje depois de ter 

passado por vários cursos de capacitação acredito que os alunos têm os seus 

próprios conhecimentos [...]. (SOUZA, 2011, p13-14) 

 

 O primeiro relato permite perceber o quanto foram angustiantes as primeiras 

experiências em sala de aula da professora/aluna Mere Márcia. As palavras da autora revelam 

o quanto negativo foram esses primeiros momentos: Fiquei desanimada, vontade era de sair 
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correndo dali. A indisciplina dos alunos e a necessidade de tomada de decisões diante às 

situações que surgiam em sala de aula foram o que causaram mais espanto na 

professora/aluna. Isso fica claro no seguinte trecho: “[...] Muitos deles chegavam exigindo 

que eu repassasse o assunto do dia anterior, deixando-me sem ação, sem saber como agir 

diante dessa situação. Às vezes atendia aos pedidos, em outras, dava continuidade ao assunto 

[...]” (SANTOS, 2011, p.23). Isso me remete a Pereira (2013), quando ele diz que alguém 

vem a ser professor não apenas por passar por um curso de formação ou exercer a carreira 

docente. Destaco ainda a crítica que a professora/aluna faz ao período de estágio. Segundo 

ela, eram feitos muitos cartazes, porém sem nenhuma contextualização com a realidade dos 

alunos. O período do estágio com tantas novidades, cartazes, festas, presentes,  era um conto 

de fadas para os alunos, e por isso, eles gostavam mais das estagiárias que das professoras 

regentes, pois, depois que passava esse período, essas novidades desapareciam, dando lugar à 

rotina.  

 No segundo relato, fica evidente que o método tradicional vivenciado no período de 

escolarização pela professora/aluna é retomado e reproduzido na prática em sala de aula, 

evidenciando uma apreciação valorativa positiva dessas práticas. Mas, essa apreciação 

valorativa será reavaliada no decorrer da sua profissão, principalmente, com a participação em 

cursos de capacitação.  

 Ao analisar os memoriais de formação, constatei que, das quatro professoras/alunas, 

três revelam ter participado de cursos de aperfeiçoamento antes do ingresso no Curso de 

Pedagogia e apenas uma não traz essa informação. Os relatos abaixo explicitam esses cursos e 

suas contribuições para a formação profissional das professoras/alunas. 

[...] comecei a frequentar o PROFA, para adquirir maiores conhecimentos 
sobre a alfabetização em séries iniciais. Foi neste período que passei a 

compreender melhor esta corrente epistemológica denominada 

construtivismo, passei a observar melhor as singularidades por traz das 

aprendizagens das crianças. (REZENDE, 2011, p. 39) 
 

Participei do curso oferecido pela empresa Cotidiano Formação Continuada 

de Professor, no segmento de jovens e adultos do Ensino Fundamental, na 
área de Língua Portuguesa e Produção Textual, foi o meu primeiro curso de 

capacitação que muito contribuiu para a minha formação como professora 

[...] Um ano depois também participei de uma capacitação no Programa de 
Formação Continuada de Professores de Educação Infantil 1º e 2º ciclo do 

Ensino Fundamental [...] que muito contribuiu para melhorar o meu 

desempenho em sala de aula como professora. [...] Também participei do 

PROFA (Programa de Formação de Professores Alfabetizadores) em 2001. 
O curso trouxe maiores esclarecimentos sobre o método de ensino e como 

trabalhar com agrupamentos adequados que contribuíssem para o 

aprendizado dos alunos [...]. (SOUZA, 2001, p.16-17) 
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O ensino estava passando por grandes transformações, do tradicional para o 

construtivismo. [...] Passamos por muitas angústias, porque a cada encontro 

com a Avante saíamos como se não soubéssemos de nada. [...] Esse curso 
nos tirou da nossa zona de conforto, pois como professora em sala de aula, 

tinha certeza do que deveria ser feito, mas senti, naquele momento, uma 

desconstrução de conhecimentos diante do novo contexto que o curso trouxe 

[...]. (SANTOS, 2011, p.25-26) 

 
 Os relatos das professoras/alunas evidenciam o espaço de transição vivido na 

educação brasileira a partir dos anos 1990, com a entrada dos estudos construtivistas nas 

instituições formadoras. Esses cursos, de acordo com os relatos, trouxeram esclarecimentos 

sobre essa nova concepção de ensino que disputava espaço com a concepção tradicional, pois 

parece ter sido um momento de muitas dúvidas, angústias, desconstrução de alguns 

conhecimentos e produção de novos. Ainda sobre os excertos acima, pude perceber que as 

professoras/alunas têm consciência das singularidades do ensino e da necessidade de uma 

formação permanente, o que concorre para a ampliação de seus saberes e, consequentemente, 

melhoria das suas práticas em sala de aula. Isso me remete a Nóvoa (1995), quando afirma 

que os professores precisam assumir a responsabilidade de seu próprio desenvolvimento 

profissional, e, aos ensinamentos de Freire (1996), quando ele atenta para a necessidade do 

professor se assumir como pesquisador.  

 O Curso de Pedagogia é destacado por todas as professoras/alunas em seus memoriais 

de formação, desde o processo de seleção, as disciplinas cursadas, as dificuldades de escrita 

do memorial, até as contribuições do curso para ressignificação de suas práticas em sala de 

aula. O processo de seleção, as dificuldades de escrita do memorial de formação, assim como, 

suas contribuições já foram tratados quando procurei mostrar a esfera de produção desse 

gênero discursivo. Aqui, então, procuro trazer as contribuições do curso para a formação das 

professoras/alunas.  Acredito ser possível concentrar o que é recorrente, nos memoriais de 

formação, sobre o que as professoras/alunas afirmam ter aprendido com o curso em alguns 

tópicos: 

 A importância do construtivismo como constructo teórico que se opõe ao ensino 

tradicional  

Diante da abordagem conhecida como tradicional, os conteúdos eram 

passados independentemente dos alunos compreenderem ou não, o que 
importava de fato era a ministração das aulas feitas pelos professores. [...] 

Hoje temos um papel fundamental como alfabetizador de repensar a nossa 

prática, diante do papel social que a leitura e escrita exerce na vida de todos. 
Nessa nova perspectiva de ensino que mescla duas ou mais metodologias, já 

que o construtivismo não pode ser visto como pronto e acabado, as 

atividades são sugeridas de acordo com as evoluções de aprendizagens da 

cada criança [...]. (REZENDE, 2011, p.12) 
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A educação tem passado por mudanças boas e quero poder estar preparada 

para refletir sobre meu papel na sociedade, uma vez que estou atuando como 
educadora e tenho a preocupação de formar cidadãos. Hoje o educador não é 

apenas aquele que transmite o conhecimento, mas, sobretudo, aquele que 

procura andar lado a lado com o estudante na construção do saber [...]. 

(RIBAS, 2011, p.29) 
 

 A importância da reflexão crítica sobre a prática 

 
Diante da complexidade da educação e de tantas discussões a respeito da 
necessidade de transformações, e como promover uma educação de 

qualidade e uma formação contínua, encontro-me em um momento de 

desconstrução e de reconstrução de saberes que o curso de formação me 
proporcionou, fazendo uma reflexão e uma avaliação ou reavaliação das 

minhas atitudes como professora. Percebendo a reflexão como um exercício 

mental que deve ser feito de forma contínua, e que através do resultado dessa 

reflexão, o educador possibilite uma aprendizagem significativa aos seus 
educandos. (SANTOS, 2011, p.35) 

 
Já dizia Freire (1996, p.3) “Na formação permanente dos professores, o 

momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática”. Vale lembrar 

que como educadora devo fazer uma autoavaliação, sugerindo aos 

educandos que façam também, utilizando das diversas situações em sala de 
aula não apenas como instruções formais, mas para despertar-nos a 

curiosidade [...]. (RIBAS, 2011, p.28) 

 
Sei que não é possível uma prática sem teoria e neste curso, vê-se uma 

preocupação muito grande em oferecer algumas atividades voltadas para se 

repensar questões de sala de aula. O meu encantamento se dá justamente na 
possibilidade de estudar em prol de algo que vejo se concretizar através do 

meu trabalho, sobre esse aspecto, Freire (1996, p.26) destaca que “estudar é 

também e, sobretudo pensar a prática” [...]. (REZENDE, 2011, p.40) 
 

 A necessidade de o professor conhecer teorias e políticas educacionais para ter 

subsídios argumentativos diante de suas decisões em sala de aula e na escola: 

Enquanto pedagoga em formação passei a questionar, perceber, argumentar e 

compreender o processo de construção do conhecimento, hoje leio mais, 

procuro embasamento teórico para desenvolver melhor o meu trabalho como 
docente, construindo e desconstruindo conhecimentos, refletindo sobre as 

novas posturas que foram surgindo[...]. (SOUZA, 2011, p.21) 

Então, é interessante estudar teóricos que abordam a prática de maneira que 
possamos compreender a criança no seu desenvolvimento emocional, afetivo 

e cognitivo e atuar como professor reflexivo capaz de deliberar sobre a sua 

própria prática, que objetive, compartilhe, aperfeiçoe, introduza inovações e 
garanta a eficácia do ensino-aprendizagem. (RIBAS, 2011, p.25) 

 

 A importância do uso da tecnologia em sala de aula 
 

Tecnologia gera informação e ajuda a ampliar o conhecimento científico por 
isso, a inserção tecnologia é uma questão urgente no meio acadêmico. 

Pensando neste aspecto, a universidade tem nos proporcionado oficinas de 
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uso e manuseio das novas tecnologias [...], temos avançado muito nestas 

questões através dos ambientes virtuais [...]. (REZENDE, 2011, p.31) 

 
Assim, a cada encontro e discussão, ficou claro que ao inserir nossos alunos 

nas novas tecnologias, é necessário que nós professores estejamos incluídos 

e preparados para disseminar esses conhecimentos aos alunos, abrindo 

espaço para que os mesmos tenham acesso a outros ambientes tais como 
salas de bate papo [...]. (SOUZA, 2001, p.23) 

 

 

 A necessidade de o professor saber que: “Não há docência sem discência; Ensinar não 

é transferir conhecimento e Ensinar é uma especificidade humana” 

[...] Hoje em dia, o diálogo é uma das formas as quais utilizo constantemente 

com meus alunos e vejo o quanto essas trocas são importantes para a 
construção da identidade dos mesmos, pois a confiança é um elo que 

devemos estabelecer em sala de aula. Afinal, somos seres sociáveis e 

aprendemos uns com os outros. (RIBAS, 2011, p.23) 

 
O meu ingresso na UFBA e os novos caminhos trilhados me proporcionaram 

ampliar meus conceitos e aprimorar a minha prática docente por meio das 

diversas leituras dos teóricos e das aulas ministradas pelos professores 
orientadores, pesquisas e trabalhos realizados no decorrer do curso. Fui 

incentivada a ter curiosidade intelectual e a estimular meu senso crítico. 

(SOUZA, 2011, p.22-23) 

 
Essa reflexão me possibilitou aproveitar todos os momentos enquanto 

educadora da educação infantil, principalmente durante as falas dos 

educandos, trazendo para dentro da sala de aula suas experiências 
(conhecimentos prévios), contextualizando-as, transformando-as em 

aprendizagem numa correlação com as atualidades do mundo, mediando um 

processo de politização, conscientizando-os de que eles fazem parte desse 
processo. (SANTOS, 2011, p.31) 

 

 É possível perceber, nos relatos acima, a presença de alguns saberes necessários à 

docência, abordados por Paulo Freire em seu livro Pedagogia da Autonomia. Dentre tantos 

abordados por Freire (1996), destaco os que aparecem nos relatos: Ensinar exige reflexão 

crítica sobre a prática; Ensinar exige disponibilidade para o diálogo; Ensinar exige 

curiosidade; Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos; Ensinar não é transferir 

conhecimentos. Ao analisar os memoriais de formação, percebi que esses saberes preenchem 

as suas páginas, havendo um destaque para o saber que Ensinar exige reflexão crítica sobre a 

prática. Além de Freire (1996), outros autores como Nóvoa (1995) e Schön (1995) defendem 

que a formação docente precisa estar calcada na reflexão crítica sobre a prática como fonte de 

aprendizagens significativas. Por isso, entrar no mundo da formação de professores significa 

acreditar na importância da reflexão realizada a partir das experiências vivenciadas.  

 A partir dos excertos, ficou claro que o Curso de Pedagogia estimulou nas 

professoras/alunas a necessidade de conhecerem teorias e políticas educacionais para ter 
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subsídios argumentativos diante de suas decisões em sala de aula e na escola. Diante disso, 

acredito que no processo de construção da docência são mobilizados aspectos pessoais, 

conhecimentos acadêmicos, assim como, há o resgate de saberes produzidos a partir da 

reflexão crítica sobre a prática em sala de aula. Desse modo, afirmam Teixeira et al (2013), se 

as práticas são os pontos de partida, se elas são de reflexões, elas provocam a construção de 

novas teorias, mas, em momento algum, desconsideram conhecimentos já construídos pelas 

ciências da educação, pela pedagogia e por outros campos do saber.  

 

5.4.2 Percursos profissionais 

 Neste momento, procuro mostrar como foi o início da carreira docente para as 

professoras/alunas, não mais como estagiárias, mas como professoras regentes. Todas as 

professoras/alunas, da alfabetização ao Magistério, vivenciaram o método tradicional de 

ensino e, portanto, ele foi reproduzido em sala de aula, pela maioria das professoras/alunas, 

no início de suas carreiras. Acredito assim, ser necessário trazer alguns excertos dos 

memoriais de formação, em que as professoras/alunas relatam suas primeiras experiências 

como aluna, pois, a formação, segundo Sartori (2008, p.104) “[...] há que se considerar que é 

um processo complexo, cujos vértices, representados por momentos charneiras da vida de 

cada sujeito, entrecruzam vários aspectos pessoais e profissionais.”  

[...] fui alfabetizada pelo método fônico, também conhecido como fonético, 
pelo qual o ensino parte do som das letras, unindo o som da consoante com o 

da vogal, pronunciando a sílaba formada até a exaustão. A cartilha utilizada 

no meu período de alfabetização tinha o nome de Alice [...]. (REZENDE, 

2011, p.11-12) 
 

Em se tratando de tanta rigidez o sistema de ensino não me dava a 

oportunidade de avançar e minha aprendizagem era aquela coisa limitada, 
isso porque o professor detinha o conhecimento e ao alunos não tinham 

oportunidade de dialogar para construir seus próprios conhecimentos. Assim, 

meu comportamento se resumia a ser uma aluna quieta, sempre escondendo 
nos momentos das leituras, o que acabou por prejudicar um pouco o meu 

desenvolvimento para falar em público [...]. (RIBAS, 2011, p.10-11) 

 

De início, atividades de coordenação motora, cobrir pontilhados, vogais, 
depois, escrever o nome, um processo, para adquirir um conhecimento que 

ao longo de sua escolaridade seria ampliado, pois, o professor estava ali para 

ensinar e os alunos para aprender [...]. (SOUZA, 2011, p. 11-14) 
 

Cheguei à escola cheia de entusiasmo, porque a vontade de aprender era 

grande, mas a minha professora era muito diferente da que sonhava 

encontrar. Cada vez que errávamos, éramos obrigados a escrever várias 
vezes a palavra errada, decorar a sequência do alfabeto e a tabuada. O aluno 

que não conseguia responder às  suas perguntas ficava de castigo e ainda 

sofria com a palmatória para que aprendesse [...]. (SANTOS, 2011, p.16) 
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 Através desses relatos, fica claro que as professoras/alunas tomam consciência e fazem 

uma avaliação das práticas do método tradicional.  Percebo que, ao se referirem às práticas 

vivenciadas no tempo escolar (Alfabetização), fazem uso de algumas expressões, como: 

cobrir pontilhados, cobrir as vogais, o professor detinha o conhecimento, decorar tabuada, 

expressões características do modelo tradicional de ensino, segundo elas próprias. Aqui, vale 

destacar atitudes específicas de professores que lhes proporcionaram situações desagradáveis 

nos primeiros anos escolares, como “ficar de castigo” e “sofrer com a palmatória.” 

 Nos excertos a seguir, as professoras/alunas narram suas primeiras experiências como 

professora regente: 

 

A experiência profissional que tinha era apenas a do estágio que durou 

trinta dias, mas com o desejo de ser uma boa professora, utilizando 

basicamente o método que aprendi a ler, o tradicional, agindo como 

“dona do saber”, via o aluno como aquele que estava ali para 

aprender. Que engano! [...] Era assim que eu agia como uma 

professora mandona, rígida, sem nenhuma criatividade. (SOUZA, 

2011, p.15) 

 

Entre erros e acertos, com oportunidade de refletir após o estágio, 

pude perceber o ofício de ser professor, começando realmente minha 

trajetória como profissional, no Colégio Municipal Odete Nunes 

Dourado, no ano de 1988. [...] As aulas eram distribuídas por 

matérias. Eu ensinava Estudos Sociais e Ciências, em salas diferentes. 

E existia um problema muito sério com a turma da sala B, pois a 

grande maioria dos adolescentes era rebelde [...]. Isso me angustiava 

bastante, sem saber o que fazer, pois a experiência que tinha de sala de 

aula era apenas o estágio de regência [...]. (SANTOS, 2011, p. 25) 

 

Iniciei trabalhando com sala multisseriada, mais um desafio pela 

frente, crianças em todas as idades e de várias séries. As dificuldades 

eram muitas, a começar pela falta de apoio dos governantes, no que 

diz respeito aos recursos necessários para se ter uma educação de 

qualidade [...]. (RIBAS, 2011, p.15) 

 

Da formatura até o convite para lecionar se passaram dez anos.  [...] 

Apesar de afastada da educação no contexto escolar, sempre mantive 

contato com a profissão através de minha irmã que foi uma das 

fundadoras da escola [...], no entanto, apesar de todo este contato e 

muitos convites feitos por ela para trabalhar na escola, nada tinha 

despertado minha curiosidade. Só após saber do movimento 

denominado construtivita senti-me impulsionada [...]. E eu que só 

sabia o pouco que havia aprendido no estágio e que já não cabia 

naquele contexto educacional, fiquei apavorada! [...]. (REZENDE, 

2011, p.35-36) 
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 No primeiro excerto, a professora/aluna deixa claro que, no início da sua carreira 

profissional, com apenas a experiência de estágio, utilizou-se, em sala de aula, o método pelo 

qual ela fora alfabetizada. Desse modo, estabeleço uma relação com o que afirma Tardif 

(2002) sobre os saberes temporais, ou seja, aqueles adquiridos através do tempo, envolvendo 

suas trajetórias escolares quando da vida de estudante e quando da trajetória da docência, 

desde os anos iniciais, bem como o desenvolvimento ao longo da carreira. Com efeito, 

consideramos que uma boa parte do que os professores desenvolvem em suas práticas provém 

de sua história de formação escolar, quando ainda eram alunos, e de suas histórias de vida. A 

expressão “Que engano!”, utilizada pela professora, evidencia uma reavaliação em relação a 

essas práticas, e consequentemente, um abandono do método tradicional em favor de uma 

nova concepção, o construtivismo. Essa ruptura com a maneira como ela vinha sendo 

professora, utilizando o método tradicional de ensino, é denominada de professoralidade do 

professor. “[...] É vir a ser algo que não se vinha sendo, é diferir de si mesmo. [...]” 

(PEREIRA, 2013, p.35). Nos últimos excertos, as professoras/alunas enfatizam as 

dificuldades encontradas no início da carreira, relacionadas à falta de disciplina dos alunos, à 

falta de apoio por parte dos governantes e ao fato de lecionar em turmas multisseriadas. 

 Apesar das professoras/alunas relatarem a participação em alguns cursos de 

aperfeiçoamento e reconhecer que eles trouxeram contribuições para o fazer pedagógico, 

acreditam que o Curso de Pedagogia foi o responsável por sua formação. Trago alguns 

excertos em que as professoras/alunas avaliam positivamente o curso: 

 (...) o Curso (Licenciatura em Pedagogia) está mudando a minha prática, 
permitindo analisar minha vida e também minha profissão, me levando a um 

caminho sem volta, o caminho da curiosidade, de um estudo mais crítico que 

nos leva a uma reflexão não só ‘onde nós queremos chegar como 

educadores, mas também, como chegar’, como bem diz a professora Inez. É 
esta curiosidade crítica a maior dádiva que levo da minha formação como 

pedagoga. (SOUZA, 2011, p.19) 

 
[...] encontro-me em um momento de desconstrução e de reconstrução de 

saberes que o curso de formação me proporcionou, fazendo uma reflexão e 

uma avaliação ou reavaliação das minhas atitudes como professora. 
Percebendo a reflexão como um exercício mental que deve ser feito de 

forma contínua, e através do resultado dessa reflexão, o educador possibilite 

uma aprendizagem significativa aos seus educandos. (SANTOS, 2011, p.35) 

 
Estou muito feliz até aqui, pois percebo diferenças nas minhas ações 

pedagógicas, comparando com o início do curso. Sei que mais do que criar 

novos espaços de formação, faz-se necessário um repensar a respeito do 
Projeto Político Pedagógico da escola, e como professora, passei a refleti o 

processo de ensino e aprendizagem, atuando como profissional que pensa 

nos múltiplos olhares, capaz de lidar com as diferenças presentes na práxis 
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pedagógica, pois, esta precisa ir além do simples associar teoria e prática. 

(RIBAS, 2011, p.30) 

 
Acredito que jamais serei a mesma ou abandonarei os estudos 

proporcionados no curso de licenciatura, pois foi importante ser convidada a 

pensar no fazer pedagógico partindo dos acontecimentos que me motivaram 

ser professora. (REZENDE, 2011, p.41) 
 

 
 A escolha de algumas palavras por parte das professoras/alunas, como: analisar, 

crítico, reflexão, aprimorar, avaliação nos faz perceber um movimento de reflexão de suas 

próprias práticas e experiências em sala de aula, configurando-se como um movimento 

revelador de profissionais reflexivos e críticos. Estas atitudes propiciam a elaboração de seus 

saberes e de seus fazeres através da reflexão, na medida em que analisam suas ações 

permanentemente, questionando, indagando e reconstruindo, isto é, tornam-se pesquisadoras 

de sua própria prática para produzir conhecimentos (FREIRE, 1996). Sob esta ótica, Schön 

(1995) destaca o movimento reflexivo que deve fazer parte do cotidiano do professor, apoiado 

na tríade reflexão-na-ação, reflexão-sobre-a-ação e reflexão sobre a reflexão-na-ação. Cabe 

ressaltar que todas as professoras/alunas relatam que apropriaram dessas ações a partir do 

Curso de Pedagogia. 

  Nos primeiros excertos, as professoras/alunas dizem que o Curso de Pedagogia 

provocou mudanças na sua prática docente, mas não explicita quais foram essas mudanças. As 

professoras avaliaram positivamente o Curso de Pedagogia, uma vez que ele proporcionou-

lhes reflexão, um olhar crítico sobre as questões educacionais e a desconstrução de algumas 

práticas e construção de novas, a partir da leitura e discussão de teóricos. Além disso, as 

professoras/alunas puderam construir seus próprios percursos de aprendizagem, de acordo 

com seus interesses e necessidades, visto que o curso pautou-se em um currículo hipertextual. 

 Através da leitura e análise dos memoriais de formação, foi possível perceber que as 

professoras/alunas trilharam alguns caminhos até chegarem à estabilidade profissional através 

de concurso público. É importante destacar que o percurso vivido pelas professoras/alunas no 

processo de construção da docência não é linear e tampouco ocorre desordenadamente, pois 

apresenta avanços e recuos e é repleto de aprendizagens. As professoras/alunas Nubianei e 

Mere Márcia, após a primeira experiência profissional, se afastaram da educação por motivos 

pessoais; Maria Rita só começou a ensinar após passar dez anos da conclusão do Magistério; 

Elizabete não relata outras experiências profissionais, além da primeira. Acredito ser 

interessante trazer esses percursos trilhados pelas professoras/alunas uma vez que eles 

ilustram o processo de constituição da professoralidade de cada uma das professoras/alunas.  
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[...] fiquei afastada por algum tempo da educação. Somente no ano de 1998 

tive o prazer de voltar a exercer a profissão, dessa vez com grandes desafios. 

Junto com uma colega, tivemos a ‘ousadia’ de abrir uma escola no bairro em 
que moramos até hoje. Ela tinha uma casa que foi o local que nós usamos 

para funcionar e escola e eu a formação em magistério.  

[...] No período da manhã eu era professora, à tarde cozinheira e faxineira. 

Isso durou até a construção da Escola Municipal Paraíso [...] A escola foi 
construída no ano de 2001 e tem o mesmo nome do bairro que moramos.[...] 

Falar desse percurso trilhado ao longo da trajetória como professora e não 

falar dessa experiência vivida nessa época me parecia superficial, pois foram 
fatos que contribuíram para a minha formação, ilustrando a minha aptidão de 

sempre para a sala de aula e que ficaram marcadas na minha memória.[...] 

Durante esse período fizemos o concurso público e não conseguimos ser 

enquadradas como efetivas da rede, mas continuamos como contratadas. Em 
2004, fizemos outro concurso público e eu fui aprovada [...]. (SOUZA, 2011, 

p.15-17) 

 
Fui convidada para trabalhar com crianças de quatro anos e foi um grande 

desafio adentrar no universo infantil. [...] Passei a lecionar em uma classe 

composta de 25 alunos de cinco anos de idade e uma professora auxiliar, 
sendo que, uma vez por semana, sentávamos com a coordenadora para 

planejarmos . Cada professor fazia seu próprio projeto. [...] Aproveito minha 

trajetória profissional para descrever o árduo percurso para a busca da 

efetivação de um emprego, bem como pela formação pedagógica que exige 
que um educador tenha e que busquei com muito esforço. Trabalhei muitos 

anos como professora contratada. Somente em 2004 fui admitida mediante 

concurso público [...]. (SANTOS, 2011, p.26-28) 
 

Embora tendo uma grande ligação com a rede municipal, uma nova 

oportunidade profissional se abriu diante de mim, só que em outro contexto 
educacional. Em 2000, optei por estar entre a equipe de professores no 

Centro Educacional Betel que funciona dentro da Fazenda Nova Canaã. [...] 

No ano seguinte, retornei para a rede municipal, em uma turma de 

alfabetização, sei que foi fruto do trabalho que realizei com os meninos da 
Fazenda Canaã [...]. (REZENDE, 2011, p.38) 

 

 Ao analisar esses excertos, percebi que as professoras/alunas não relatam nenhum tipo 

de dificuldade encontrada para exercer a docência, diferente de quando narraram suas 

primeiras experiências em sala de aula, sejam como estagiárias, sejam como professoras 

regentes. Isso me leva a pensar que, ao trilhar percursos de formação e percursos 

profissionais, as professoras/alunas adquiriram maneiras de ser professor que contribuíram no 

sentido de lidar com as dificuldades que impediam o bom andamento da aula. Destaco ainda 

que, essas várias salas de aula experenciadas pelas professoras/alunas serviram, então, para 

fortalecer o saber plural, somatória dos saberes, advindos da formação profissional, dos 

saberes disciplinares, curriculares e experienciais (TARDIF, 2002), colaborando assim, com a 

construção da professoralidade. 
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 No primeiro excerto, a professora/aluna Nubianei ressalta que, em seu ambiente 

escolar, além de atuar como professora, acumulava atividades de merendeira e faxineira. As 

singularidades presentes no contexto de trabalho das professoras traduzem a marca da 

diferença produzida na pessoa dos profissionais. É nesse entendimento que Pereira (2013) 

destaca a professoralidade enquanto marca produzida no sujeito; um estado, uma diferença na 

organização de uma prática que é subjetiva. Assim, constato que a prática docente é subjetiva, 

porque traz consigo as marcas pessoais de cada sujeito, consolidadas pelas suas vivências 

culturais, sociais e, sobretudo, por suas características individuais.  

 Ainda sobre o primeiro relato, as diferentes experiências vivenciadas pela 

professora/aluna delineiam a sua professoralidade, os seus modos de ser e estar na profissão. 

Com efeito, foram momentos decisivos na constituição da sua professoralidade.  Nesse 

sentido, recorro ao pensamento de Larrosa (2002, p. 21) para compreensão das experiências 

de Nubianei. O autor referenda que “[...] experiência é o que nos passa, o que acontece, ou o 

que toca”. Assim, se a experiência é o que nos acontece e nos toca e se a aprendizagem da 

docência implica a construção de sentido a respeito de fatos acontecidos, as experiências 

constitutivas da professoralidade envolvem um processo de assumir-se professor frente às 

experiências vivenciadas, resultando em novas maneiras de projetar ações no contexto da 

prática docente. 

 Outro aspecto que destaco nesses excertos é o desejo das professoras/alunas de uma 

aprovação em concurso público para professor, isso porque, para fazer o vestibular de 

ingresso no Curso de Pedagogia era necessário ser professor efetivo do município de Irecê. 

 Por meio da escrita dos memoriais de formação, as professoras/alunas puderam 

pensar, buscar lembranças e estruturar um olhar sobre si e sobre a profissão. Assim, os 

memoriais de formação construídos a partir das lembranças das quatro professoras /alunas 

anunciam aspectos referentes à iniciação à docência e ao percurso vivido na constituição da 

professoralidade, revelando as experiências profissionais singulares, os desafios presentes em 

cada momento de vivência da profissão, as aprendizagens construídas e o processo de 

ressignificação do ser professora. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para o contexto 

dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao futuro sem limites). 

Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo dos séculos 
passados, podem jamais ser estáveis (concluídos, acabados de uma vez por 

todas): eles sempre irão mudar (renovando-se) no processo de 

desenvolvimento subsequente, futuro do diálogo. Em qualquer momento do 
desenvolvimento do diálogo existem massas imensas e ilimitadas de sentidos 

esquecidos, mas em determinados momentos do sucessivo desenvolvimento 

do diálogo, em seu curso, tais sentidos serão relembrados e reviverão em 

forma renovada (em novo contexto) [...]. (BAKHTIN, 2011, p. 410) 

 
 A análise dos memoriais de formação, subsidiada pelos aportes da Teoria Dialógica da 

Linguagem, de Bakhtin, sobretudo o conceito de gênero discursivo, levou-me a compreendê-

los como um gênero do discurso que apresenta tema, estilo e forma composicional próprios de 

um enunciado produzido sob as peculiaridades de uma dada esfera, a esfera acadêmica. No 

decorrer desta pesquisa, procurei articular os memoriais de formação à sua esfera de 

produção, bem como extrair seus elementos constitutivos, a saber: tema, forma composicional 

e estilo. O percurso metodológico empreendido para tal intento teve por base a ordem 

metodológica proposta por Bakhtin/Volochínov (2010), priorizando uma análise de natureza 

discursiva e dialógica. Discursiva no sentido que extrapolam o verbal/linguístico e situam 

suas condições de produção e circulação. E dialógica ao compreender o memorial de 

formação como um enunciado em um gênero do discurso que está em constante interação 

com outros textos, discursos e interlocutores. 

 Nesse percurso de análises percebi que, mesmo abordando a globalidade do gênero 

memorial de formação, posso indicar que esse é um gênero polifônico e encadeado com 

outros gêneros, visto a natureza verbo-visual apresentada pelos autores. Foi constatada 

inclusão de fotos e desenhos acompanhados de legendas que referenciavam parte do texto 

narrativo do memorial. Além disso, constatei a inclusão de músicas, cantigas de rodas, trechos 

bíblicos e literários e um diálogo com outros gêneros do discurso como o artigo científico e o 

relatório que circulam socialmente no espaço escolar, na esfera acadêmica de formação de 

professores, apresentando-se o cânone do gênero e, ao mesmo tempo, possibilidades de 

rupturas na linearidade do texto para atender ao “projeto de dizer” do sujeito/professor 

autor/escritor do gênero em uma atividade de ensino. Aqui, é necessário considerar o que 

Bakhtin (2011) afirma sobre os enunciados extraliterários (réplicas, cartas, diários, discurso 

interior etc.) que são transferidos para a obra literária. Segundo o autor, esses enunciados 

modificam seu sentido. Assim, a música, o poema ao serem transferidos para o memorial de 
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formação, neste novo território, “[...] se modifica o seu sentido total [...]” (BAKHTIN, 2011, 

p.320).  Esses gêneros ganham a voz do próprio autor do memorial de formação, uma vez que 

são escolhidos para revelar sua opinião, sua expectativa, representar um momento 

significativo vivido pelo autor, indiciando assim as marcas da subjetividade docente.  

 Afere-se, assim, o estilo do gênero que é coletivo, distinguindo-o do estilo individual 

eivado da subjetividade e opções do autor, singularidades do autor por elementos que 

compõem a dinâmica própria do plano de escrita da narrativa e de trabalho com a linguagem 

em situação de produção escrita escolar, pois é na prática da escrita que o estilo do genérico 

tensiona com o estilo individual do estudante professor, quando esse se defronta com a 

necessidade de cumprimento de uma atividade didática, no meu caso, a escrita do memorial 

de formação, por meio de escolhas de organização textual, de opção de uso de imagens e 

gráficos, pela seleção dos recursos linguísticos a fim de dotar de expressividade e unidade 

temática o gênero produzido. O que depreendi como marca de estilo do gênero discursivo 

memorial de formação foi o uso do eu, primeira pessoa do singular, principalmente quando as 

professoras/alunas registram seus percursos mais pessoais. Por outro lado, recorrem ao estilo 

objetivo-neutro e à utilização da palavra alheia, quando há o registro e a reflexão dos 

percursos formativo e profissional. Dessa forma, há um diálogo entre vozes no memorial de 

formação, advindas tanto da esfera acadêmica como de outras esferas sociais, que auxiliam as 

professoras/alunas na tessitura dos seus percursos pessoais, profissionais e formativos.  

 De acordo com Prado e Soligo (2005) e Sartori (2008), o memorial de formação é um 

gênero discursivo predominantemente narrativo, uma vez que os sujeitos contam a partir da 

escrita, sua formação profissional e ainda, quando necessário, sua formação como ser humano 

em variados estágios. Acredito que o memorial de formação, mais do que o registro de 

percursos profissional e formativo, é o registro da história de vida de cada professora/aluna. 

Nos memoriais de formação, a infância, a adolescência, a vida adulta (o casamento, os filhos), 

o curso de Magistério (o estágio), o ingresso na vida profissional e a formação acadêmica 

(ingresso no curso de pedagogia da UFBA) são temas recorrentes. Assim, constato o cuidado 

de não dissociar a professoralidade do professor do processo de produção de sua 

subjetividade, como afirma Pereira (2013). 

 A partir das análises empreendidas, percebi que todas as professoras/alunas fizeram o 

curso de Magistério, pouco citado, mas elas atribuem ao Curso de Pedagogia a 

responsabilidade por sua formação. Foi o curso que proporcionou-lhes uma tomada de 

consciência das práticas do método tradicional e talvez uma adesão às práticas do 
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construtivismo. Foi o Curso de Pedagogia que proporcionou-lhes os saberes necessários à 

docência, abordados por Freire (1996). 

 Quanto à professoralidade, a pesquisa indicou que essa implica, para além do domínio 

de conhecimentos, saberes escolares, vez que envolve a escuta dos silêncios da escola, a  

sensibilidade do docente, a exposição de valores e crenças sobre o oficio da docência, a 

assunção do sujeito social professor como pessoa e profissional em termos de atitudes e 

opções, levando em conta os saberes da experiência docente e profissional. 

Nunca é demais afirmar, freirianamente, que o professor à medida que ensina aprende 

com seus alunos, desenvolve-se profissionalmente. Essa relação se dá por meio de um jogo de 

relações interpessoais, componente do próprio ensino. Com esta postura o professor está 

assumindo a dimensão dialogal da professoralidade como intrínseca aos processos de 

formação. 

 Assim, o memorial de formação tem relevância na formação de professores por 

propiciar ao sujeito a oportunidade de narrar e refletir sobre o vivido, encontrando assim, um 

significado para este e transformando em experiência.  Segundo Grangeiro e Suárez (2013, 

p.30), “o tempo, a partir dos acontecimentos, nos possibilita pensar sobre o que nos acontece, 

o que vemos, o que falamos ou escutamos. Refletir gera experiência”.  Esses exercícios de 

parar, repensar e dar tempo a si mesmo são considerados essenciais para que a experiência 

aconteça, segundo Larrosa (2002).  Considero assim, o espaço discursivo de escrita de 

memoriais de formação como uma provocação para ativar alguém que está aberto a novas 

experiências e a novos aprendizados, alguém que tem consciência de que não é o dono do 

saber, mas que está sempre em busca de novos saberes. É um sujeito que está aberto à sua 

própria transformação. Essa transformação juntamente com a formação é um componente 

fundamental da experiência. O memorial de formação se configura como o território em que 

os professores não apenas narram seus momentos vividos, mas atribuem significados do já 

vivido ao contexto de formação docente. 

 Ao longo de suas trajetórias de formação para a docência, os professores vão se 

formando e se(trans)formando, sob as interferências das condições de vida e das de profissão. 

Escolhas, apropriações são movimentos realizados que compõem os cenários de formação. Os 

professores e professoras são sujeitos ativos, atores de sua formação e o memorial é um 

desses produtos da autoria docente. 

 As crenças e indagações que os professores revelam nos memoriais produzidos 

indicam concepções teóricas sobre o fazer docente implícitas ou explícitas e sinalizam os 

modos como esses discursivizam sobre seus processos de formação por meio das informações 
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que recebem e das intervenções didáticas de seus professores. O memorial de formação é esse 

espaço autoral de registro desse percurso formativo, que, mesmo tendo sido construído como 

escrita individual, revela os compartilhamentos dos saberes apropriados. 

 Longe de ser o fim é apenas o início de muitas discussões que a dinamicidade da 

pesquisa requer e que os resultados venham a produzir. As reflexões aqui expostas 

representam indicativos que podem auxiliar os professores implicados na pesquisa e, até 

mesmo àqueles que vierem a ler este estudo, a compreender as práticas narrativas da docência 

em Educação Superior para além do domínio de conhecimentos específicos. A natureza 

reflexiva e autorreflexiva da escrita auto e biográfica, associada às condições discursivas do 

ensino e formação de professores, revela que investir na dimensão pedagógica, explorando a 

escrita individual e atividades em grupo registradas no gênero memorial, faz com que o 

professor em constante formação possa tomar consciência da prática educativa que 

desenvolve, para ressignificá-la, moldá-la e até transformá-la em direção a um 

aperfeiçoamento constante visando à construção do processo formativo de seus alunos e de 

seu próprio. 
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