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RESUMO 

 

 

Esta dissertação expõe uma investigação-formação de abordagem qualitativa, desenvolvida 

entre 2014 e 2015, vinculada ao Programa de pós-graduação em Educação (PPGed) da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Com um quadro de referências 

multirreferencializado, contou com a participação de cinco professoras-alunas do contexto de 

uma turma de Pedagogia integrada ao Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (PARFOR), em colaboração com a Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB), no campus XXI. Exibe entrelaçamentos entre docência e pesquisa, memória e 

formação, como possibilidades de produção da experiência estética. Discorre acerca de atos 

mediacionais reflexivos que se deram no fluxo do método (auto)biográfico e em sentidos de 

analisar como vem se formando o sujeito e o professor; como se chegou a ser o que se vem 

sendo, em especial no exercício da profissão docente. Seus sentidos formativos deram-se na 

dimensão de produzir movimentos de professoralização sintonizados com uma nova 

sensibilidade. No lócus do processo foram utilizados: diário de campo, gravador, máquina 

fotográfica, fotografias e slides, notebook e construção de portfólios; as informações foram 

produzidas a partir da docência, de observações dos contextos, conversações, ateliês 

(auto)biográficos, narrativas de si, orais e escritas, em memoriais de formação. As análises, 

feitas em perspectivas dialógicas e polifônicas, tiveram como bases a hermenêutica 

gadameriana, a Filosofia da Educação. A experiência estética abriu acessos de ruptura com a 

ordem habitual e encontrou as partícipes afetadas com estranhamentos relacionados a aspectos 

formativos desconsiderados pela tradição racionalista, dando indícios de que começavam a 

ampliar a docência para outras possibilidades, ao compor, em seus movimentos de 

professoralização, incipientes atividades docentes mais sensíveis, significativas. Esse processo 

abrangeu atos de articulação de dimensão humana sensível, produziu dinamismos e diferenças 

em tramas professorais, e constituiu-se como propulsor de aberturas para uma intensa 

produção pessoal, profissional. 

 

Palavras-chave: Investigação-formação. Professoralidade. Movimentos de professoralização. 

Experiências estéticas.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation exposes a qualitative approach research-training, developed between 2014 

and 2015, under the Program of postgraduate studies in Education (PPGed) of the State 

University of Southwest Bahia (UESB). With a multi-referentialized reference frame, it was 

attended by five pupils-teachers of an integrated pedagogy class context from the National 

Plan for the Basic Education Teacher Training (PARFOR), in collaboration with the 

University of the State of Bahia (UNEB), XXI campus. It displays entanglements between 

teaching and research, memory and training, as well as aesthetic experience production 

possibilities. It talks about mediational reflective acts that occurred in the (auto)biographical 

flow method and in ways of analyzing how the subject and the teacher has been forming 

themselves; how to become what they are, especially in the exercise of the teaching 

profession. Their formative senses arose through by the dimension of producing 

professoralization movements in tune with a new sensibility. In the locus of the process we 

used: field diary, tape recorder, camera, photographs and slides, notebook and the 

construction of portfolios; the information was produced from teaching, context observations, 

talks, (auto)biographical workshops, oral and written auto-narratives, in training memorials. 

The analyses, performed in dialogic and polyphonic prospects, had as bases Gadamer's 

hermeneutics, the philosophy of education. The aesthetic experience opened access to 

disruption with the usual order and found the participants affected with strangeness related to 

formative aspects disregarded by the rationalist tradition, giving evidence that they began to 

expand teaching to other possibilities, by composing in their professoralization movements 

incipient teaching activities which were more sensitive and significant. This process 

encompassed acts of articulation of a sensitive human dimension; it produced dynamics and 

differences in professorial plots and was constituted as a propellant of openings for an intense 

personal, professional production. 

Keywords: Research-training. Professorality. Professoralization movements. Aesthetic 

experiences. 
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SEÇÃO I 

1 DIMENSÕES INTRODUTÓRIAS 

1.1 Primeiras palavras 

 

A pesquisa de cunho bibliográfico, sobre o método biográfico na formação de 

professores, é identificada como importante contribuição das Ciências Humanas no campo da 

Educação ao articular-se amplamente com as práticas culturais e sociais, discursivas, como 

produção de significados em circunstâncias históricas.  Advém do século XIX, na Alemanha, 

como alternativa à sociologia positivista e, no decorrer de sua evolução, desencadeou 

importantes polêmicas epistemológicas e metodológicas, as quais vêm definindo a 

consolidação e autonomia desta (NÓVOA; FINGER, 2010). Com o tempo, a pesquisa 

biográfica ganhou ênfase internacional ao ser instada a buscar as relações entre existir e 

narrar, implicada em atos mediacionais e, estes, voltados à reflexividade autobiográfica e à 

consciência histórica - em especial conectadas à educação de adultos. Em tais dimensões, o 

citado método, desde o início do século XX, vem se revelando “[...] não apenas como um 

instrumento de investigação, também (e, sobretudo) como um instrumento de formação.” 

(Idem, p. 23). As denominadas Histórias de Vida são valorizadas por uma extensa tradição 

hermenêutica relacionada a autores como Dilthey, Foucault, Gadamer, Ricoeur e em 

dimensões fenomenológicas a Berger, Luckmann, Schapp, Schütz.   

Um dos pioneiros do movimento socioeducativo das Histórias de vida em formação, 

Gaston Pineau, publicou, em 1980, uma obra que marcou “[...] o início da utilização 

sistemática do método biográfico no âmbito da Educação Permanente e da Formação de 

Adultos.” (Idem, p. 25). Ele considera as histórias de vida como um método de investigação-

ação relacionado à autoformação; nessa mesma sintonia, o pesquisador Pierre Dominicé 

(1984) utilizou o conceito de biografia educativa como instrumento de investigação para a 

educação de adultos aproximando, por sua vez, o biográfico do educativo. Ferrarotti, (2010, p. 

39), argumenta que “[...] os materiais utilizados pelo método biográfico são, na maioria, 

autobiográficos.” 

Tal movimento ganhou relevância na perspectiva da pesquisa biográfica associada à 

formação de professores, em especial a partir das contribuições de outros estudiosos europeus 

aos quadros epistemológicos e metodológicos da biografização, a exemplo de Christine 

Delory-Momberger (Universidade de Paris 13), dos já citados professores António Nóvoa da 

Universidade de Lisboa e Mathias Finger da Universidade de Genebra, além de Pierre 
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Dominicé, também integrante desta última Autarquia. Destacam-se, ainda Gaston Pineau 

(Universidade de Tours), Marie-Christine Josso (Universidade de Genebra) e Franco Ferraroti 

(Universidade de Roma).  

Nas últimas duas décadas do século XX houve no Brasil um crescente número de 

trabalhos utilizando as metodologias da História de vida e Autobiografia - muitos deles 

influenciados a partir das obras ‘O Método (Auto)biográfico e a Formação’ (NÓVOA;  

FINGER, 2010), cuja primeira edição data de 1988 e, ‘Vida de Professores’, este último 

organizado por Nóvoa, em 1989. Ambas trouxeram nuanças da formação docente, de algum 

modo, ainda inexploradas: a pequena produção de pesquisas biográficas compunha apenas 

10% do total de 300 artigos levantados nos periódicos científicos, a partir da década de 1980.   

Com seus princípios epistemológico-metodológicos apresentados em eventos 

científicos, o também denominado método das Histórias de Vida começou a ganhar, 

paulatinamente, espaços acadêmicos e foi passando a ser considerado como relevante no 

processo da reconstituição histórica da educação, da memória acadêmica e da formação 

intelectual. No Brasil as discussões empreendidas no âmbito da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), em especial no I Seminário de Docência, 

Memória e Gênero na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP) em 

1996, demonstraram-se proveitosas para a elaboração/promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional/1996, a qual institui, em seus artigos 62 e 63, a denominação de 

profissionais da educação para pedagogos e professores; como importante conquista 

determinou a “[...] exigência de curso de nível superior de graduação plena em universidades 

e Institutos Superiores de Educação, para substituir o curso de magistério do nível médio.” 

(ARANHA, 2006, p. 326).  

No citado contexto, os debates foram acirrados com legítimas reivindicações pela 

mudança da formação e do perfil docente e, nesse sentido, contribuíram para o 

desenvolvimento da pesquisa educacional ao trazerem, para a ordem do dia, o interesse em 

novas formas de socialização da profissão docente relacionadas a aspectos pessoais e 

profissionais, cujos processos de individualização e subjetivação apareceram claramente 

vinculados às transformações sociais do final do século XX.  (BUENO et al, 2006). O 

processo formativo, agora não mais vinculado apenas ao aspecto de dar forma a, passou a 

envolver, também estratégias de estranhamento de políticas de cognição cristalizadas, como 

modos de construir outros modos de relação com mundo, consigo mesmo, com pessoas, com 

a profissão. 
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No nosso país, já no início do século XXI, mais precisamente em setembro de 2004, 

aconteceu um relevante debate internacional na Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre. Trata-se do I Congresso Internacional sobre 

pesquisa (Auto)biográfica que ocorreu sob a coordenação da professora Maria Helena Menna 

Barreto Abrahão; pela primeira vez no país reuniram-se grupos de pesquisadores nacionais e 

estrangeiros, sobre o método biográfico como metodologia autônoma no domínio das 

Ciências da Educação. Este evento, que teve como temática “A Aventura (Auto)biográfica – 

teoria e empiria,” abriu perspectivas de discussões sobre as escritas de si, memórias, histórias 

de vida, práticas de formação e trouxe uma contribuição significativa, valiosa, para a área 

denominada, no Brasil, de pesquisa (auto)biográfica. Acerca desta nomenclatura, também no 

nosso país, a exemplo de Portugal (FINGER; NÓVOA, 2010), desde este I CIPA e, 

relacionada à área de Educação, convencionou-se grafá-la com a primeira expressão entre 

parênteses como forma de abarcar, num complexo, as dimensões pessoais, “[...] a narrativa do 

outro como um dos lugares onde experimentamos nossa própria construção biográfica.” 

(DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 22). Nessa mesma direção, Souza, (2004, p. 148), 

informa que “[...] a utilização dos parênteses, por Nóvoa (2010), tem em vista a simplificação 

do duplo sentido da expressão, como movimento de investigação e de formação, evidenciando 

a narrativa do ator social.” Para nós1, indica o cunho formativo contido nesse processo, a 

partir do envolvimento do sujeito ao narrar suas histórias e à implicação do pesquisador nos 

contatos consigo mesmo e com o outro.  

Após o citado evento, algumas Academias brasileiras, a exemplo da citada PUCRS, a 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) e, ainda a Universidade de Campinas (UNICAMP) destacaram-se como centros de 

pesquisa em Biografia e Educação; em especial nestes, desde então, há pesquisadores atuando 

em diferenciados campos de graduação e pós-graduação vinculados aos aspectos 

epistemológicos e metodológicos, acadêmicos, implicados à mediação biográfica: importantes 

grupos de pesquisa “[...] estudam o memorial como fonte de investigação [...] como fenômeno 

social e antropológico [...] na perspectiva do paradigma hermenêutico.” (PASSEGI; 

BARBOSA, 2008 a, p. 16, 17). Assim, a comunidade científica brasileira encontra-se a 

agregar grupos de pesquisadores em eventos, publicações e fóruns, nos citados Congressos 

Internacionais de Pesquisa (Auto)biográficas (CIPA), já em sua sexta edição (2014), 

                                                           
1Esta denominada investigação-formação processou-se numa ação conjunta entre a orientadora e eu, na condição 

de orientanda. Assim, propositadamente, em determinados trechos desta dissertação os tempos verbais 

encontram-se na terceira pessoa do plural; noutros momentos, na vivência específica como mestranda, na 

primeira pessoa do singular. 
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promovidos em parceria com a Associação Brasileira de Pesquisa (Auto)biográfica 

(BIOGRAPH). Além destes, há o Grupo de Trabalhos de Formação de Professores (GT8) que 

integra a ANPED. Em seus cernes, como eixos constitutivos de dimensões investigativas para 

a compreensão do humano, o processo de construção, desenvolvimento e aprofundamento de 

conhecimentos relacionados às singularidades da vida e às formas de constituição da profissão 

docente, em especial.  

  

1.2 (Auto)biografia: entrelaçamento de saberes 

 

Ao trazer narrativas, particulares, para este contexto dissertativo faço-o no sentido de 

ampliar as perspectivas de compreensão de meus movimentos de professoralização. 

(PEREIRA, 2010 a, b; 2013). Envolvo-me neste processo, intrinsecamente, ao vislumbrar e 

acreditar que “[...] é investigando como me tornei o professor que sou, por que me tornei o 

professor que estou sendo é que investigo a professoralidade.” (PEREIRA, 2010 a, p. 67). 

Desse modo, particularmente centradas em alguns pontos de meu processo formativo e, nas 

aprendizagens realizadas no âmbito escolar, explicito, coloco-me na expectativa de que estes 

me possibilitem compreender encadeamentos de “[...] como me tornei no que sou (e, noutra 

perspectiva que abordarei aqui - no que venho sendo) e como tenho as ideias que tenho (que 

venho tendo).” (JOSSO, 1988, p. 41). Ao considerar que o sujeito se encontra em processo 

formativo por toda a vida, com este movimento, busco reapropriar-me de algumas 

experiências, também no intuito de resgatar trilhas de acontecimentos que poderão me levar a 

compreender as escolhas profissionais e pesquisadoras que venho fazendo. Nessa direção, 

escolho narrar alguns recortes de fatos pessoais, caminhos percorridos no sistema 

educacional, em especial.  

Vinda de uma escola básica de modelos rígidos, na qual não se aprendia a autonomia, 

precisei aceitar, de meus pais, novos/anunciados rumos para a minha vida - nem tão livre 

como eu desejaria que fosse; naquele momento precisava aceitar passivamente e, sequer sabia 

da profissão que gostaria de seguir. Na saída de minha terra natal, Ipiaú2, deu-se a 

continuidade de estudos em Salvador; após o 1º ano básico do ensino médio fui encaminhada 

para um curso técnico, profissionalizante: nada de sonhos, poesia, teatro, hippies, artesanato, 

música e viagens psicodélicas, realizadas até ali. Padrões rígidos de educação solicitavam 

ancoragens... De submissão em submissão, à ordem paterna, aportei numa escola tradicional 

                                                           
2 Ipiaú, distante cerca de 410 km da capital do estado da Bahia. 
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dirigida por freiras e, nesta, num curso de Laboratório Médico e Análises Clínicas. Tudo 

distante de mim e próximo das intenções de pais que desejavam preparar um pretenso futuro, 

mais seguro, para a filha: no corte profundo da vida ficou a menina do interior, feia, magra, 

triste e sozinha, num canto rigoroso, enquadrada, sem encontrar o reflexo da própria imagem 

no espelho. Cadê a música e o violão? Onde os amigos e a paixão? Cadê a vontade de ser? 

Longe haviam ficado. Ali, só frio e solidão, repressão, exclusão, exílio de mim mesma... 

Esta chegada à capital coincidiu com um período de anúncios: finalizava-se a ditadura 

militar e iniciava-se o Movimento político das Diretas Já.  Na cidade grande de espantos, em 

meus ouvidos, Elis Regina cantava Aldir Blanc e João Bosco a dizer “d’A esperança / (que) 

dança na corda bamba /de sombrinha”3 convidava-me a pensar em adaptações a fim de seguir 

vivendo. No novo ambiente escolar, apenas me alentava a cantina: ela cheirava a pãozinho de 

queijo e guaraná. Uma fila enorme, eu no fim, passava meu recreio esperando chegar aquele 

único e delicioso momento. Em algumas vezes, nem sempre me era dado aquele prazer, a 

grana só dava para o transporte... Dali, as lembranças do professor Raul Sá, idoso e com um 

ar austero, cabelos brancos, que nos ensinava uma Língua Portuguesa cheia de sujeitos e 

objetos diferentes de uma sonhada vida extraordinária. Dos conteúdos, muito pouco em mim 

ficaram, apenas detalhes: em seu estilo pessoal, ele dizia de estereótipos - nos dias de chuva, o 

terno era preto ou cinza, nos dias de sol, um mais leve, de linho branco.  

O professor de História discursava Robespierre, dizia da Revolução Francesa. De seu 

nome não me lembro, só de seu rosto, cabelos e bigodes ruivos, simpático. O professor 

Ubirajara, de Técnicas Médicas, parecia de pouca didática saber. Era médico: passava o 

conteúdo sobre os helmintos e nos mandava desenhar tênias solitárias, planárias, áscaris 

lombricoides - aterrorizava-me imaginar vermes ditos solitárias, até a sair do organismo 

humano para buscar alimentos fora deste. O que ministrava a disciplina Técnicas Gerais era 

magro, sério e frio como suas aulas no laboratório: neste, ele assinalava aquele mundo tão 

desconhecido, para mim,  composto de pipetas, centrífugas, soros e plasmas. Recordo-me da 

solicitação de um trabalho individual para que desenhássemos um microscópio com todas as 

partes e seus nomes; sem saber como fazê-lo, pedi ao namorado de minha irmã, um arquiteto, 

que me ajudasse: ele me trouxe, num papel vegetal, o desenho de um destes, com todas as 

partes e proporções, com seus respectivos nomes, um excelente trabalho. Eu jamais poderia 

fazer tão bem quanto ele. Num bilhete ele escreveu: “Mel, aí está o desenho do microscópio 

                                                           
3 ‘O bêbado e o equilibrista’de João Bosco e Aldir Blanc, 1969. 
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que você me pediu, mas é você quem vai decalcá-lo, na cartolina. Na vida, precisamos 

aprender a fazer.” Vejo que, naquele momento, encontrei um professor. 

À medida que o curso técnico me aprisionava em tubos de ensaio, se escondia à 

integração de aprendizagens, o país e os brasileiros continuavam a construir os caminhos de 

aberturas democráticas - esse foi um tempo em que me permiti sonhar com novas 

possibilidades. Registro aqui algumas dificuldades na necessidade de rupturas com tabus, 

renovação de paradigmas e expressões. A cultura baiana, a desabrochar no contexto do 

tradicional dia Dois de Fevereiro em Salvador, um dia de festa no mar e de meu casamento. O 

namorado/noivo, amor advindo dos tempos de adolescência, foi ele quem me ensinou a 

dedilhar os primeiros acordes no violão, ainda em Ipiaú.  

Reassumi antigas inquietações e, paradoxalmente mais leve, fui seguindo meus novos 

caminhos: em 1982, investi num vestibular para Licenciatura em Dança na Universidade 

Federal da Bahia (UFBA). No curso, uma professora de Composição Solística da Faculdade 

de Dança e Artes Cênicas trouxe-nos a prática da integração artística com as artes plásticas e a 

música como experiência integradora. Novos ventos em minha vida! Conheci mais de perto 

um ambiente artístico/cultural, frequentava grupos de teatro e dança em tempo das grandes 

Oficinas no Teatro Castro Alves, na capital da Bahia. Ali, fiz cursos e assisti a grandes 

espetáculos de grupos nacionais e internacionais - em dois semestres estudei as técnicas e 

coreografias de Isadora Duncan e Marta Graham. Encantavam-me o estudo da dança clássica 

e contemporânea, a História, também do Teatro e da Música.  Por doação e, necessários 

cuidados com a vida, decidi abandonar a ação acadêmica para maternizar. Era a segunda 

metade dos anos 80 e as tentativas de conciliação entre a maternidade-prazerosa e o curso 

foram em vão: não tive como passar do quarto semestre da graduação em Dança. 

 

1.3 Composições de vida pessoal: pretextos e contextos 

 

De volta à cidade natal, em outras circunstâncias, empreendi uma luta cotidiana para 

não me afixar apenas ao papel de rainha-mãe do lar. (PINEAU, 2010). Movimentos internos 

me conclamaram e comecei, voluntariamente, a ministrar aulas de dança para crianças, 

inclusive as minhas; a tarefa compunha um sentido de aproveitar as experiências do curso 

deixado pelo caminho e, de algum modo, retroalimentar a minha vida... Com o tempo, propus, 

ao grupo, a montagem de um musical infanto-juvenil de Toquinho e Elifas Andreato - Canção 

de Todas as Crianças (1987). Era 1991 e, juntamente com crianças e adolescentes, realizei a 

montagem e a apresentação deste musical para a comunidade ipiauense. Esta ação conduziu-
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me a uma tarefa docente oficial: no ano seguinte, convidada, aceitei ser professora de 

Expressão Corporal em classes do ensino fundamental, numa escola da rede privada. Tive e 

exercitei a pretensão de trazer a Arte, de variados modos, para o currículo; percebo que novos 

coloridos se fizeram na instituição, desde então.  

Resgato, de meu repertório de lembranças, que me deparei com um processo de 

autodidatismo docente, num ambiente formal de escolaridade, em movimentos de arranjos e 

desarranjos. Novamente, recorro a Pereira (2010 a, p. 67) que me contempla, nesse mister: 

“Aquilo que sou é um caso particular de um vasto leque de possibilidades de eu ser. A 

realidade é um caso particular do possível.” Nessa nova condição de experimentação de 

renovados modos de ser professora eu deveria promover os possíveis e não havia concluído 

sequer uma licenciatura. Precisava realizar ações autodidatas e me amparar em fatos vivos da 

infância/adolescência, em tudo que eu havia aprendido até ali: a construção de conhecimentos 

relacionados à Arte se faziam prementes na nova tarefa aceita.  

O processo foi desencadeado, após planejar minimamente o que achava que precisava 

acontecer em aulas, ditas de expressão corporal. Logo percebi que o ambiente físico reservado 

para a tarefa demonstrava-se inapropriado para tal: vi-me, a partir dali, com a tarefa de 

construir possibilidades de desenvolvimento de um trabalho multidimensional, em conjunto 

com os alunos, numa sala de aula tradicional, cheia de carteiras, mochilas, quadro, giz, 

horário. E, com a orientação sistemática de não fazer barulhos excessivos, a fim de não 

atrapalhar as demais aulas (!). 

Aceitos os desafios, aos poucos fui criando espaços internos e externos com os alunos, 

me compondo como professora; muitas vezes vi-me recorrendo aos modelos professorais 

acontecidos ao longo da escolaridade, atendo-me particularmente à recente e inacabada 

experiência nos quatro semestres vivenciados na inacabada licenciatura em Dança, na UFBA. 

Amiúde buscava referências na professora de Artes que havia tido no Ginásio Estadual de 

Ipiaú (GEI); e também em outros professores que tive no curso interrompido, na vida rebelde 

da adolescência e no último trabalho infanto-juvenil, informal, socializado com a 

comunidade. Essas retomadas do passado deram-se no sentido de me situar e prosseguir 

construindo essa recente profissão: trouxe de volta a flexibilidade amorável das primeiras 

professoras, a responsabilidade austera daquela outra, do curso de admissão ao ginásio... 

Trago para este contexto um poetrix4 que diz bem desse sentimento: “Flechas vivas// Em 

variados fluxos/ conexões, refluxos/ minhas marcas me conduzem.” (MIDLEJ, 2009, p. 46). 

                                                           
4Poetrix (s. m.): poema com um máximo de trinta sílabas métricas, distribuídas em apenas uma estrofe composta 

de três versos (terceto) e título. (GOMES, 2011, p. 45). 
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Hoje posso conjeturar que as várias situações que constituíram o meu universo 

educacional, ao não se resumirem à sala de aula, trouxeram de volta sentidos do vivido, do 

experienciado, no transcorrer de acontecimentos5. A reinstauração de estratégias 

desenvolvidas, aqui e acolá, reaparecia agora nas aulas de expressão corporal construídas a 

cada dia, empiricamente. Percebo hoje que estas, ao se fundamentarem na Arte como uma 

experiência ética/estética, ancorava-se na cultura local e, espontaneamente, intuitivamente, 

comportavam a integração de minhas vivências singulares com as vivências dos alunos. 

Prossegui com esta experiência, por quinze anos, protagonizando com alunos e aprendendo 

com eles, com a escola como um todo, com as famílias; fui aprimorando uma itinerância de 

subjetivação crescente, inteiramente voltada para o ambiente dessa escola. A prática 

pedagógica, com o tempo, manifestava-se crescentemente inserida em contextos 

interdisciplinares. Os colegas, que muitas vezes se queixavam do movimento de meus alegres 

passarinhos, no cotidiano da escola, acabaram por reconhecer a ampliação das possibilidades 

de envolvimento dos alunos nas atividades propostas por eles. Havia um reconhecimento de 

que estavam mais motivados a aprender. 

 

1.4 De projeções e de novas composições  

 

Com o tempo, a incompletude sentida nos meandros da narrada docência fez-se mais 

forte, saltou-me aos olhos e incomodou-me a ponto de desejar retornar à Academia a fim de 

ampliar minhas possibilidades: precisava de subsídios didático-pedagógicos que ampliassem 

as minhas parcas possibilidades docentes. Em 2000 realizei um concurso vestibular para 

Pedagogia; aprovada, voltei à rica condição de discente na Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (UESB) no campus de Jequié6. O curso, ao proporcionar-me a realização de leituras, 

produção de trabalhos acadêmicos diversos, socialização de experiências, trazia consigo a 

alegria e as possibilidades de expansão de aprendizagens.  Muito embora tudo isso, 

acompanhava-me o sentimento perene de incompletude: eu desejava mais, queria exercitar 

outros jeitos de ser professora e o currículo do curso trazia atividades bastante comuns de 

planificação de aulas, de padrões, estereótipos. Concluí a formação em Pedagogia em 2004. O 

trabalho monográfico realizado‘A cultura viva no espaço de uma escola no interior da Bahia’ 

revelou e refletiu as minhas experiências docentes no ambiente referido e transportou-me para 

                                                           
5 "Então não se perguntará qual o sentido de um acontecimento: o acontecimento é o próprio sentido. O 

acontecimento pertence essencialmente à linguagem, mantém uma relação essencial com a linguagem; mas a 

linguagem é o que se diz das coisas."(ZOURABICHVILI, 2004). 
6Distante, cerca de 50 km, de Ipiaú. 
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outras tentativas de ressignificação da profissão de professora. Considero que este estudo foi 

fundamental para o meu processo de compreensão da formação docente atrelada à produção 

de subjetividade; fez-me desejar novos rumos acadêmicos, buscados a seguir. 

A revisão de escritos de Gadamer (1997), ao realizar o citado trabalho, instigou-me, 

remetendo-me ao conceito de formação num sentido de bildung - como na tradição alemã - 

revelado na condição de experiências e elevação do ser singular, que se desliga de si para 

alcançar a consciência histórica, para se manter aberto ao diferente, a outros pontos de vista 

menos individuais e mais universais. (HERMANN, 2010, 2014). Com os novos estudos, mais 

se estendeu a necessidade de construção de diálogos entre a dimensão estética da vida e a 

produção de subjetividades e tais percepções fizeram-me retomar estudos acerca da questão 

formativa; mais claramente pude vê-la como possibilidade de ampliação da consciência e 

abertura para além da Arte/educação que eu, pretensiosamente, praticava: relacionava-se a um 

campo epistemologicamente autônomo e, ao mesmo tempo, intimamente conexo à Pedagogia, 

à Filosofia. As novas incompletudes sentidas, neste âmbito, demonstraram-me que outros 

movimentos de leitura e aprofundamento de estudos precisavam ser realizados por mim.   

Foi assim que me senti atraída para outros contextos formativos; fui convidada a 

compor um processo psicopedagógico de grupo, durante dois anos, sob a coordenação e 

supervisão da professora e filósofa Maria Lúcia Martins, na Secretaria Municipal de Educação 

de Ipiaú. Ao mesmo tempo em que participava de uma ação formativa, atuava na condição de 

professora contratada deste município. Considero que este trabalho atingiu objetivos 

importantes na promoção de uma formação docente voltada para a revisão de valores 

essenciais da vida e a renovação da experiência docente. A circulação de retornos sobre si 

mesmos, aliada a um acervo interessante, produzido individualmente e, em grupo, podem ser 

considerados como textos vivos das memórias de alguns professores ipiauenses. As lições 

adquiridas, nesse processo, deram-se na direção de compreender-me melhor - como um si 

mesmo transformado - ou, como diz Ricoeur (1990), como um si mesmo refletido, mediante a 

narrativa (auto)biográfica. As novas revisões de literatura levaram-me a adentrar por 

ampliados sentidos acadêmicos, além da espontaneidade. Com estes, se tornou mais claro o 

desejo de estudar a profissão docente, intimamente articulada ao tecido social e à produção de 

subjetividades pessoais.  

A ampliação de leituras, acerca da dimensão hermenêutica intimamente relacionada à 

mediação biográfica, levou-me a extrair lições da experiência num posicionamento do saber 

que transcorre numa perspectiva histórica, da pessoa, na condição de sujeito histórico. Tais 

aberturas fizeram-me adentrar por outros caminhos: um crescente interesse em conhecer os 
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aspectos psíquicos da dimensão humana levou-me a investir numa especialização na área de 

Psicologia do Desenvolvimento, mais especificamente em “Diagnóstico dos transtornos na 

infância e na adolescência.” Paralelamente encaminhei-me para a docência, no ensino 

superior, em cursos de Pedagogia oferecidos por Faculdades particulares, as quais me 

demonstraram a fragilidade de um processo formativo fragmentado e desvinculado da 

pesquisa e da extensão. Nesse desencantamento, busquei a possibilidade de atuar como 

professora num programa de formação docente vinculado ao Ministério da Educação (MEC).  

Este processo, que será descrito mais adiante, deu-se com professoras-alunas com mais de 

quinze anos de docência e abriram-me perspectivas de novas aprendizagens. O chão da 

escola, a me desafiar em pedidos de renovação de uma ação pedagógica, ainda mecanicista, 

autoritária e reprodutora, convidou-me a ultrapassar os limites que impedem o sujeito de se 

relacionar com o próprio saber e com os saberes do mundo,  (FREIRE, 1996) e segui. 

 

1.5 Crescentes inquietações e nova formação 

 

Nas buscas, realizei uma formação complementar em Psicanálise.7 Dentre outras 

questões, o processo vivido ajudou-me a aproximar e prestar mais atenção às dimensões 

epistemológicas da pesquisa (auto)biográfica, às questões relacionadas ao psiquismo humano.  

Posteriormente, a atuação profissional, na área psicanalítica, deu-me abertura para adentrar à 

obra basilar do I Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)biográfica (I CIPA) realizado na 

PUCRS (ABRAHÃO, 2004). Surgiu, desta leitura, um crescente interesse pelas pesquisas 

relacionadas às Histórias de vida: comecei a ver estes estudos como fontes de investigação de 

vividos, de experienciados, estreitamente atrelados a fenômenos sociais e antropológicos; 

mais me chamaram a atenção as metodologias voltadas para as variadas enunciações e 

assimilações de percursos de vida em constante formação. Na condição de pedagoga e, agora, 

estudiosa da Psicanálise, as narrativas (auto)biográficas, relacionadas às trajetórias pessoais e 

à profissão docente, (NÓVOA; FINGER, 2010) ampliaram meus envolvimentos com a 

(auto)biografia: demonstraram-me o quanto deveria ser interessante articular narrativas, a 

partir de retornos reflexivos sobre si e de (re)construção da experiência. (DEWEY, 2011; 

GADAMER, 1997).  Comecei a sentir necessidade de manter-me mais atenta para o diferente, 

                                                           
7Até 2006, a Sede Psicanálise - entidade situada em Salvador - realizou seminários multidisciplinares em Ipiaú, 

através dos quais proporcionou uma formação na área de Psicanálise a um grupo de profissionais em Saúde, 

Educação e áreas afins, interessado em estudar e praticar psicanálise relacionada aos estudos de Freud e Lacan. 

Por dois anos aconteceram grupos de estudo semanais e seminários mensais, de jornadas anuais 

retroalimentadoras do processo continuado por mim, em salvador, até 2010.  
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para outros e variados pontos de vista, para realidades humanas reconhecidamente 

incompletas. 

Com revisões de literatura mais intensificadas, nessa direção, pude perceber que tais 

narrativas davam mostras de acontecer como movimentos de prática de educação de si 

(DUMONT, 1985), como um processo de formação do ser por intermédio das experiências 

que o sujeito atravessa, narra e interpreta. A atenção redobrou para grupos acadêmicos 

brasileiros que revisavam aportes filosóficos e criavam engajamentos com a (auto)formação e, 

assim, contribuíam para ampliar os estudos sobre os usos das escritas de si, o agir e o pensar 

humanos; traziam, para o âmbito das Ciências da Educação, uma multiplicidade de vieses 

conceituais, além de revisões de atavismos seculares: não apenas no reexame do paradigma 

clássico da pesquisa, mas essencialmente na renovação de esferas investigativas educacionais. 

Pude compreender melhor a impossibilidade de separar a investigação de características 

universais de formação e decidi investir na utilização do método (auto)biográfico numa 

continuidade de estudos relacionados à área de Educação. 

 

1.6  Conjunturas e pretextos variados de prosseguimento 

 

Como afirmado, passou a interessar-me, particularmente, a abertura de perspectivas de 

estudar o professor e sua historicidade mediada pela cultura, seus contextos sociais formais e 

informais atravessados por acontecimentos.  Nesse sentido, a sucessiva ordem de ser 

professora, em variadas experiências docentes, na educação básica, o descrito processo de 

inacabado do curso acadêmico em Dança, compondo um continuum dinâmico e histórico, a 

forjarem-me subjetivamente, criaram condições para as escolhas relacionadas ao objeto de 

estudo em pauta. Rolnik (1993) esclarece, nesse sentido, que as marcas sobrevindas de 

experiências idas possuem potencialidades de reverberação quando atraem ou são atraídas por 

ambientes em que encontram ressonâncias.  

Posso, assim, compreender o que se deu comigo: como marcas mobilizadoras, as 

citadas experiências aproximaram-me do campo docente, em nível superior, de um curso de 

Pedagogia vinculado ao Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR) realizado em convênio com a Universidade do Estado da Bahia (UNEB). As 

alunas desse curso atuavam concomitantemente como professoras em redes públicas de 

ensino na microrregião sudeste da Bahia - em Ipiaú e alguns municípios circunvizinhos8. O 

                                                           
8 Ubatã, Camamuzinho, Ibirapitanga. 
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PARFOR, a integrar o Plano de Ações Articuladas (PAR) do governo federal, foi formulado 

no âmbito da Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior 

(CAPES/MEC). Ele faz parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) ao qual 

aderiram todas as unidades da federação e compreende um conjunto de ações colaborativas 

com Instituições de Educação Superior (IES) de todo o país.9 

Na condição de docente do referido Programa escolhi a área de Práxis e Estágio 

Supervisionado no propósito de adentrar as classes onde atuavam as referidas professoras-

alunas - queria vê-las e às suas práticas mais de perto. Formar parcerias investigativas, talvez. 

Havia uma expectativa de prosseguir em estudos acadêmicos, não apenas acerca da dimensão 

cognitiva dada por orientações normativas, mas, sobretudo nas diferenciações e 

peculiaridades de docentes em ação em classes de educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental. Esta experiência instigava-me a fazer pontes entre meus estudos inacabados e a 

recente experiência docente; desejava pesquisar acerca da dimensão estética10 nos processos 

formativos e na prática pedagógica; abrir-me, em inquietudes, aos movimentos de 

intercâmbio, ao jogo de perguntas e respostas, a possíveis ampliações de horizontes 

epistemológicos e metodológicos. 

Nesse sentido, explorei ações de orientação coletiva e observações das atuações 

docentes nos fluxos dos estágios obrigatórios na citada categoria de professora-formadora. 

Relacionado a isso busquei, deliberadamente, um processo retroalimentador de cunho 

acadêmico e retornei à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de 

Jequié, em busca de renovadas oportunidades de aprendizagem, de aprofundamento de 

estudos: encontrei espaços de pesquisa e, depois de variadas análises, vinculei-me ao Grupo 

de Estudos em Territorialidades da Infância e Formação Docente (GESTAR/CNPq/UESB), 

mais especificamente a uma Linha de pesquisa deste - o Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Formação Docente, Memória, Subjetividade e Territorialidade (FORMATE). A conexão se 

deu pelas sintonias e motivações relacionadas à investigação com a formação docente, através 

do método (auto)biográfico, das Histórias de Vida, focos de já citados interesses. Neste 

ambiente, desde o início de 2013, realizei, individual e coletivamente, um aprofundamento de 

estudos sistematizados. Investi, por sugestão da coordenação, na escrita de um memorial 

descritivo de minha formação docente e esta ação me levou a compreender outros 

encaminhamentos para a descrição fina da realidade atrelada às narrativas de si. Ao elaborá-

                                                           
9 BRASIL, 2009. Portaria normativa n. 9. 
10Referendada em Hermann (2010, 2014) vemos na dimensão estética uma relação estreita com a ética. No 

decorrer deste texto este entrelaçamento será mais bem explicitado. 
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lo, mais me aproximei do método (auto)biográfico e vivi uma experiência de estetização. 

Posso afirmar que tudo isso me levou a entender melhor o porquê de minha necessidade da 

“[...] escuta das vozes na educação” (SILVEIRA, 2002, p. 61) e os modos interativos como 

estas vozes poderiam concretizar e influenciar o currículo escolar. 

A partir desse período vivenciei uma intensa militância de convivência e 

aprendizagem com o grupo que compunha o FORMATE; inclusive, diariamente nos 

comunicando, trocando textos, através da rede social de computadores, fatos que me 

motivaram a participar de um processo seletivo, como aluna dita especial, no Mestrado em 

Educação e Contemporaneidade, da UNEB: escolhi, propositadamente, a disciplina 

“Abordagem (Auto)biográfica e Formação de Professores-leitores” na intenção de aprimorar 

um projeto de pesquisa e, a partir deste, ingressar como aluna regular num Programa de Pós-

graduação em Educação, desejo maior. Assim se deu: ao longo de um semestre como docente 

do PARFOR e discente especial do referido Programa, além de membro atuante do referido 

FORMATE, experimentei a perspectiva da pesquisa articulada com a (auto)formação, tendo 

como base os aportes conceituais enunciados até aqui. Investi em mais amplas leituras e 

fichamentos destas, na elaboração de um anteprojeto de pesquisa relacionado à produção da 

docência que se opera pela narrativa de si durante e pela mediação (auto)biográfica. 

(PASSEGI, 2010). 

Tinha a intenção de concorrer a uma vaga como aluna regular do Programa de Pós-

graduação em Educação da UESB (PPGed) e prossegui investindo em estudos relacionados 

ao campo citado. No início de 2014, tive a alegria de ser aprovada como aluna regular. Senti, 

desde o início, o que esta conquista iria significar para mim e passei a desejar um movimento 

de “[...] avançar para um clareamento da compreensão de como funciona o sujeito, de como 

ele se constitui dentro das práticas [...].” (PEREIRA, 2010 b, p. 124).  

Neste importante investimento pessoal e de crescente qualificação profissional, 

motivei-me crescentemente ao perceber que se abriram múltiplas possibilidades de expansão 

de um estudo atrelado à pesquisa (auto)biográfica, às escritas de si, à profissionalidade 

docente, à constituição da professoralidade (PEREIRA, 1996), aos fatores da subjetividade do 

professor, além dos possíveis diálogos entre a experiência estética e a docência - aos 

denominados movimentos de professoralização (Idem, 2010 a, b, 2013). Estas unidades 

temáticas emergiram de estudos sistematizados a partir de produções de Delory-Momberger 

(2006, 2008, 2011, 2012); Foucault (2004 a b, 1992, 1989, 1985); Gadamer (1997); Hermann 

(2008, 2010, 2014); Nóvoa e Finger (2010); Midlej (2007, 2008, 2009, 2013, 2014); Passegi 

(2006, 2008, 2010); Pereira (1996, 2010 a, b; 2012, 2013) e Souza (2004, 2011, 2014).  
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Os estudos acerca da formação docente como modos de constituição do indivíduo em 

sua condição de ser social e singular (DELORY-MOMBERGER, 2012) deram-me crescentes 

apoios epistemológicos e metodológicos necessários à realização de uma tarefa investigativa 

com um pretenso cunho formativo.  Dentre outras, a citada obra clássica organizada por 

Nóvoa e Finger (1988), reeditada em 2010 e, explorada em leituras dialogadas nos meandros 

do FORMATE, me ajudou, particularmente, a delinear, com maior firmeza, a proposta 

metodológica relacionada a esta vertente da pesquisa qualitativa. 

De modo enriquecedor, na condição de aluna regular do PPGed, voltei a transitar pelos 

corredores multicampi da UESB11 passando a vivenciar a alegria construtiva de mais 

aprofundamento de estudos que, desde então, me ajudaram a compor esta investigação-

formação. Incorporaram-se, a estes estudos, outras dimensões conceituais que me auxiliaram 

a clarear o foco desta ação, agora inteiramente voltada para as potências dos acontecimentos 

da vida, no interior de um processo formativo de professoras no curso de 

Pedagogia/PARFOR. Em alternados finais de semana a docência/investigativa ampliou-se 

qualitativamente e o movimento acadêmico passou a integrar ricamente o processo, dando-me 

maiores possibilidades de, ao investigar, investir na (auto)formação. Isso resultou numa 

produção de conhecimento constitutivo de mais amplas compreensões epistemológicas e 

metodológicas.  

Esclarecemos, em tempo, que a concepção de formação aqui esboçada transcende os 

campos da instituição escolar e de cursos destinados à formação e profissionalização 

docente, abrangendo as múltiplas significações da vida pessoal (as nossas, inclusive) em 

especial de pessoas que possuem e explanam suas trajetórias, experiências e memórias.  

 

1.7  Enunciações: da problemática e dos objetivos 

 

Concomitantemente a atuar na docência, no mestrado em fluxo, no âmbito do 

FORMATE pude concretizar as revisões bibliográficas relacionadas às dimensões citadas 

acima; neste Núcleo de pesquisa empreendia leituras,  discussões e mais se intensificaram os 

estudos, em especial os filosóficos; de modo significativo, o acréscimo de aprofundamento 

epistemológico, conectado à estética da professoralidade (PEREIRA, 2013), nos trouxeram 

perspectivas conceituais e novas vertentes, para pensar a investigação (auto)biográfica e a 

                                                           
11Campi de Vitória da Conquista (sede do PPGed) e de Jequié (sede do GESTAR/FORMATE).   
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“[...] constituição da prática estética como via privilegiada de autoformação do sujeito.” 

(Idem, 2013, p. 16).  

Além do sensorial, próximo ao campo da Arte, a questão da prática estética, ao sofrer 

uma torção conceitual e não se restringir apenas a uma teorização desta área (HERMANN, 

2014) conduziu-me, em particular, a momentos de ruptura e a conexões com outras 

potencialidades, outros eixos de investigação e teorização relacionados à formação docente. 

As criações humanas, envolvidas em parâmetros de emoção e subjetividade, de caráter 

autopoiético12, agora vistas em outras perspectivas, trouxeram ao grupo do FORMATE um 

ampliado desenvolvimento de consciência epistemológica. Com isto, expandimos o conceito 

de formação para as artes de si mesmo, de diferenciação do que se vinha sendo, na 

perspectiva de processos internos de constituição, em constante evolução e aperfeiçoamento 

em sentidos universais (GADAMER, 1997), como gêneses de vidas em fluxos. Tais aportes 

trouxeram forças novas a nos instigarem a aprofundamentos acerca das ações pedagógicas 

como campos ativos de produção do sujeito.  

Particularmente, em sentidos crescentes, a docência, por mim exercitada, tornou-se 

mais atenta: nuanças da prática eram registradas continuamente e tudo me convidava ao 

fortalecimento de um processo investigativo nas direções enunciadas. De modo dinâmico, no 

contato estreito com o FORMATE e, agora em conjunto e, em sintonia com os estudos de 

minha orientadora, realizamos a reformulação do anteprojeto aprovado no PPGed/UESB, 

reafirmando desejos de uma ação calcada na formação docente relacionada à abordagem 

(auto)biográfica e articulada com a educação estética. 

O tecido social e a tarefa da educação desafiavam-nos com pedidos de subversões e 

expansão da intersubjetividade em espaços plurais de memória e narração, de articulação dos 

atos de lembrar e dizer o sujeito que se vem sendo, igualmente os movimentos que vão 

compondo a docência. Impelia-nos, além disso, a perspectiva de que atos pesquisadores e 

formativos se dessem preferencialmente aportados em outras sensibilidades. Enfim, pelos 

ditos até aqui, houve uma antevisão da gênese da demarcação e das particularidades desta 

presente investigação-formação a aproximar seu objeto/pesquisa de processos históricos, da 

estetização da experiência humana em geral e da profissão docente em particular. Assim, 

problematizamos: 

                                                           
12Autopoiético deriva de Autopoiésis - do grego auto (próprio) e poiésis (criação). O termo remete à Poética de 

Aristóteles em relação à criação artística. Também cunhado na Biologia pelos pesquisadores chilenos Maturana e 

Varella foi deslocado para as Ciências Humanas no sentido de o sujeito produzir-se em sua relação com o 

mundo. (PASSEGI, 2011; SOUZA, A. V. M., 2007).  
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 De que modos a experiência estética poderá contribuir para a produção de renovados 

movimentos de professoralização, em especial aqueles que abranjam atos de articulação com 

a dimensão humana sensível, de cultivo de singularidade e diferença?  

A análise e a compreensão das possibilidades de a experiência estética compor 

revitalizados movimentos de professoralização constituíram-se como objetivos a serem 

alcançados no decorrer desta ação acadêmica. 

Em tais sentidos e, no intuito de aprofundar apreensões, geramos probabilidades de ver 

explicitadas, em narrativas de professores, experiências e afecções que foram tornando o que 

eles vinham sendo. Também em sentidos de, a partir de ações envolvendo a reflexividade 

(auto)biográfica e campos de potencialidades analisar possibilidades de  “[...] constituição de 

novas formações existenciais que perdurariam até novos abalos.” (PEREIRA, 2013, p. 19). 

Para nos aproximarmos do objeto em questão incursionamos, ainda que minimamente, 

por um campo de saber próximo à Pedagogia - a Filosofia da Educação - a fim de referenciar 

a complexidade da presente problemática. Dentre outros, foram realizados estudos acerca da 

produção da profissão docente envolta em experiências estéticas; a relação entre a ética, a 

estética, os jogos de linguagem, a educação; a estética da professoralidade (PEREIRA, 2013), 

os sentidos das diferenciações e das singularidades do outro; o diálogo no fenômeno da vida 

cotidiana e suas aproximações com a (auto)formação humana; a hermenêutica filosófica de 

Gadamer (1997) centrada na tradição dialógica, na compreensão mútua “[...] e na voz dada ao 

estranho” (HERMANN, 2014, p. 25); por fim, a fenomenologia como acontecimentos que se 

oferecem às oportunidades de (re)leituras. 

 

1.8  Das especificidades do presente campo investigativo-formativo 

 

De acordo com o Projeto do Curso de Licenciatura em Pedagogia, a adesão ao 

PARFOR por parte da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), se encaixou plenamente 

nos seus objetivos de formação por ter se constituído como mais um desafio das ações 

educativas de abrangência, importância e função social que, desde 1998, vem buscando inovar 

com Projetos Especiais de formação de professores da educação básica, em exercício, no 

Estado da Bahia. Caracterizada como uma universidade pública multicampi a UNEB, através 

de seus Programas Especiais, já graduou mais de 17.000 professores em exercício nos Cursos 

de Pedagogia, Matemática, Biologia, História, Geografia e Letras. É neste contexto que 

assume a operacionalização dos Cursos de graduação integrantes da Plataforma Freire – 1ª 

Licenciatura, nas áreas de Artes Visuais, Ciências Biológicas, Computação, Educação Física, 
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Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química e Sociologia, a serem 

oferecidos nos 29 Departamentos dos seus 24 campi, na modalidade modular ou semestral, 

com duração de três anos. 

O referido Programa, ao compor o lócus central desta investigação-formação, funciona 

no Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT) no Campus XXI da UNEB 

(Dr. Salvador da Matta), em Ipiaú - município localizado na microrregião cacaueira no sul da 

Bahia, distante cerca de 350 km de Salvador, via BR-101; durante todo o processo formativo 

manteve-se em funcionamento em Ubatã, um município localizado a 20 km de Ipiaú, como 

um polo formativo extensivo. Esta situação de deslocamento ocorreu pela dificuldade de 

subsídios financeiros para as despesas locais e transportes dos professores-formadores, além 

dos problemas relacionados ao espaço físico no referido campus para abrigar os professores 

aprovados e inscritos no processo seletivo do curso de Pedagogia.  

Diante da realidade, foi feito um acordo entre os coordenadores do PARFOR, a 

direção do campus XXI e o gestor do município de Ubatã, no sentido deste funcionar nas 

dependências de um estabelecimento estadual de ensino na modalidade de 1ª Licenciatura. Ao 

se concretizar, desse modo, o curso cumpriu seu caráter intensivo de formação “[...] associado 

às experiências e práticas docentes do estudante, de forma a garantir um dos seus princípios 

básicos – a articulação da teoria com a prática, sem perder de vista a qualidade desse 

processo.” (UNEB/PARFOR, 2013, p. 56). 

A minha docência no Curso de Licenciatura em Pedagogia, do PARFOR/UNEB, se 

deu na área de Práxis e Estágio Supervisionado, com a Turma 2 do curso de licenciatura em 

Pedagogia. Efetivado, de 2011 a 2014, iniciou com 32 professoras-alunas e foi concluído com 

apenas 25 destas. As evasões, ao se processarem ao longo do caminho, foram motivadas por 

explicitadas dificuldades do exercício docente em concomitância com o processo acadêmico e 

outras.  Registramos também que, frequentemente, aconteciam várias greves docentes e, 

dentre estas, uma que durou mais de um ano levando à descontinuidade e à desmotivação com 

o processo formativo. Anotamos, ainda como dificuldade, a falta de compromisso dos 

gestores públicos municipais no descumprimento de acordos firmados com a CAPES e a 

UNEB, os quais beneficiariam diretamente às professoras-alunas.  

Na docência realizei um processo interdisciplinar, presencial, mediado pelos estudos 

relacionados a processos de biografização entrelaçados à (auto)formação na pretensão de 

realizar esta experiência investigativo-formativa. Nesse sentido, passei a experimentar 

diferentes formas de organizar o exercício de uma docência acadêmica estreitamente 
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relacionada à educação básica e, com isto, propor atividades mediadas por experiências 

estéticas - como possibilidades de incrementar e estudar a prática pedagógica a partir destas.  

Com o tempo esta se configurou como uma mediação cognitiva e existencial tendo, 

em seu cerne a articulação entre a formação docente e as escolas onde as professoras atuavam: 

na probabilidade de superar a racionalidade tecno-burocrática e a perspectiva instrumental, 

presentes no currículo do curso, busquei relacionar o conhecimento acadêmico ao mundo 

pessoal das partícipes criando diálogos sensíveis, através de atividades permeadas ora por 

uma obra literária, ora por um filme, na condição de elementos estético-expressivos. Ao 

imprimir sensibilidade ao processo, os saberes docentes transpareceram de modos “[...] 

plurais, temporais e heterogêneos, personalizados, situados, trazendo consigo as marcas do 

seu objeto, que é o ser humano.” (XAVIER, 2014 p. 831).  

Esta ação deu abertura para esta desejada experiência. Em tais dimensões, um dos 

maiores desafios foi o investimento em vieses de “[...] interpenetração nos processos 

discursivos daqueles que vivem culturalmente de forma restritiva.” (HERMANN, 2014, p. 

103). Tocar seus universos de significação, acionando a linguagem e a historicidade, 

provocou emoções e subjetividades fundamentadas no si mesmo e pareceu ‘desestabilizá-las’ 

e provocar iniciais reflexividades, “[...] fazer contrapontos às convenções do cotidiano e [...] 

romper a rigidez da limitação das mentalidades e do empobrecimento cultural.” (Idem, p. 103-

105); a proposição de pensar em processos didático-pedagógicos diferentes do que elas 

vinham encaminhando, até então, deu mostras de indicar aberturas e necessidades de criar 

outras formas de ver e tocar a vida. Compor as aulas e os acompanhamentos de campo em 

ações sistemáticas – a  envolver experiências estéticas – pareceram, desde o início ampliar as 

possibilidades deste estudo. Pude compreender melhor que reduzir a ação pedagógica à 

docência, apenas, é produzir um reducionismo conceitual, um estreitamento do conceito de 

Pedagogia. (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999). 

Agora complementada pelas observações diretas aos contextos escolares, esta ação 

chegava para as professoras-alunas recheada de orientações pautadas em elementos 

epistemológicos e em estratégias pedagógicas; acontecia como atravessamentos e possível 

produção de subjetividades e demonstrava a desmotivação destas em seus processos, tanto 

como professoras quanto como alunas: havia, amiúde, alegações de uma declarada sobrecarga 

de trabalho, agora acrescida de encargos acadêmicos, os quais, segundo estas, pareciam não 

fazer sentido para o exercício docente, em sua maioria. Elas, também companheiras/esposas, 

mães e donas de casa, exerciam a profissão em classes de educação infantil e dos anos iniciais 

da educação; com idades a variar entre 35 a 50 anos, possuíam, apenas cursos realizados em 
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Escolas Normais (habilitação específica para o Magistério)13e uma média de 15 a 20 anos de 

exercícios docentes em redes municípais intercalados por eventuais formações promovidas 

pelo  Estado e Municípios. 

Na instância universitária suas queixas ocorriam com frequência: relacionavam-se a 

ditas muitas exigências e afirmadas poucas aprendizagens. Tais elementos mais me 

inquietavam a buscar aportes nas vidas destas e em suas experiências didático-pedagógicas 

para uma investigação que se desejava também processo de construção, formação, 

compreensão, intervenção, estetização. 

No início de 2014 tornou-se necessário um delineamento singular da presente tarefa, 

diante da impossibilidade de realizá-la com toda a classe. Daí, definimos que o processo geral, 

sistematizado, prosseguiria com todas e, de modo mais específico, paralelamente, se daria 

apenas com aquelas que desejassem, voluntariamente, compor um campo específico de 

estudo. Demarcamos o número pontual de partícipes entre 5 e 10 pessoas, alegando que um 

contingente ampliado poderia inviabilizar o aprofundamento analítico e as necessárias 

compreensões do fenômeno. Dissemos que, aquelas que desejassem participar obteriam uma 

carga horária devidamente certificada como Atividades Complementares de Estudos14.  

Após os convites realizados, indistintamente, a todas, a negociação foi feita no 

coletivo e acompanhada pelas devidas justificativas. O grupo, específico, ficou composto de 5 

das 25 professoras-alunas que formavam a classe, a partir de adesões voluntárias. 

Particularmente, tal definição abriu espaços para outro processo interdisciplinar, presencial, 

que começou a ser efetivado em paralelo às atividades desenvolvidas com todo a classe; 

aconteceu inter-relacionado a procedimentos de biografização e mediado como experiências 

sensíveis e inventivas na pretensão de realizar a presente ação.  

Apresentamos, no quadro abaixo, um perfil biográfico e profissional das referidas 

professoras-alunas, cujos nomes, por suas solicitações, foram substituídos por pseudônimos. 

Destas, 100% fizeram o curso de Magistério e se encontravam na condição de licenciandas no 

contexto referenciado. Além disso, com vínculos, como concursadas, nas redes municipais de 

ensino dos municípios de Ibirapitanga (distrito Camumuzinho) e Ubatã. 

 

                                                           
13 No Brasil, a formação de professores para as quatro primeiras séries do ensino fundamental, através das 

Escolas Normais, consolidou-se ao longo do século XX até a década de 1960. Em seguida a Lei n. 5.692/71 

(Brasil, 1971) modificou a estrutura e estas desapareceram. Pelo parecer n. 349/72 (Brasil-MEC/CFE, 1972) a 

habilitação específica do Magistério foi reduzida a uma habilitação dispersa em meio a tantas outras, 

configurando um quadro de precariedade bastante preocupante na educação brasileira. (SAVIANI, 2009). 
14 Estabelecidas nas Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação pela Lei 9.394/96. 
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QUADRO 1: PERFIL DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL DAS PROFESSORAS-

ALUNAS 

 

 

Este quadro demonstra, de modo geral, as informações básicas referentes às 5 

professoras-alunas partícipes da pesquisa. Ele nos possibilita apreender algumas 

características do grupo estudado, que foram detalhados de modo oral. As informações 

colhidas foram trianguladas com outras contidas nos portfólios15 e durante as conversações 

individuais e coletivas nos ateliês16 (auto)biográficos. Como já foi explicitado no tópico da 

especificidade do presente campo investigativo, o contexto desta investigação foi definido a 

priori, articulado ao programa do Curso e da ementa da disciplina de Práxis e Estágio 

Supervisionado, com o total do grupo; a posteriori, dada a impossibilidade de realização da 

tarefa investigativa com tal contingente, com a participação de 5 professoras-alunas que 

aderiram ao estudo voluntariamente. O mapeamento atendeu à demanda para este estudo de 

cunho investigativo-formativo - os principais critérios de participação dessa experiência foi o 

de estarem em processo de formação na referida classe e desejarem ampliar estudos e 

encontros. Assim, todos os sujeitos são professoras-alunas do Curso de licenciatura em 

Pedagogia, a exercerem a docência em redes municipais, há mais de quinze anos, com 

diferenças básicas relativas à idade, tempo de serviço, carga horária, modalidade de ensino e 

situação funcional.  

                                                           
15 A origem do termo portfólio vem do verbo latino portare, o qual significa transportar, e, do substantivo foglio, 

quer dizer  folha;  como conceito, denomina o conjunto da produção artística, utilizado para fins profissionais; 

quando deslocado para educação, pode servir como um aporte (auto)avaliativo da produção de conhecimento em 

componenetes curriculares acadêmicos. (MIDLEJ; NOGUEIRA, 2013). No caso especifíco desta investigação-

formação, o uso de  portfólios além de ter sido suporte das escritas de si produzidas nos ateliês (auto)biográficos 

de formação docente, serviu como instrumento metodológico para produção, recolha e análise das informações. 
16 Do francês, atelier, em português ‘ateliê’, remete-se aos termos oficina ou estúdio e conota o lugar onde se 

reúnem artistas para experimentar, criar e produzir qualquer tipo de arte. Utilizado aqui como procedimento e 

modalidade prática de formação em um coletivo de professoras. (DELORY-MOMBERGER, 2006). 

NOME IDADE CARGA 

HORARIA 

TEMPO DE DOCÊNCIA MODALIDADE DE ENSINO 

Juliana 49 anos 20 horas 20 anos EducaçãoInfantil 

Maria 45 anos 40 horas 20 anos Ensino Fundamental 

(Anos iniciais) 

Mariana 49 anos 40 horas 18 anos Ensino Fundamental 

(Anos iniciais) 

Nádia 40 anos 40 horas 20 anos Educação Infantil 

Roberta 37 anos 20 horas 15 anos Educação Infantil 
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Com este grupo firmamos compromissos de fazer ciência com consciência crítica; 

como estratégia coletiva central houve a realização de ateliês, como oficinas, os quais criaram 

possibilidades de resgates de memórias, participação oral intensa, trocas de informações, 

individual e coletivamente. Os ateliês, a compor as condições metodológicas do processo, 

facilitou as observações diretas, relações e articulações visando a recolha de informações sem 

perder o sentido “[...] do rigor constitutivo de reflexão ética, expressão estética, compromisso 

político [...]” (MACEDO, 2006, p. 45), serão descritos mais adiante. Além deles, foram 

realizadas diferenciadas abordagens e estratégias, a partir de presenças constantes a realidades 

específicas das 5 partícipes voluntárias,  de suas conjunturas particulares aos campos 

profissionais. As ações orientaram-se reciprocamente e estas, a adentrarem aos processos, 

interpretavam e forneciam significados, tanto aos seus próprios comportamentos, quanto aos 

dos outros. Podemos adiantar que as experiências deram claras manifestações de que 

verdadeiramente “[...] durante toda a sua vida o indivíduo está em processo de formação” 

(PEREIRA, 2010 a, p. 64) por possuírem “[...] uma subjetividade complexa e variada refletida 

nos artefatos e nas instituições sociais nas quais vivem.” (MACEDO, 2006, p. 53). 

1.9 Contextos culturais e sociais das professoras-alunas 

 

O citado grupo é oriundo de núcleos familiares simples - de lavradores, trabalhadores 

rurais e pequenos comerciantes nas redondezas da microrregião na qual mourejam. As 

pessoas relataram problemas relacionados às desigualdades sociais, mostraram evidentes 

contrastes e lutas pela difícil sobrevivência, demonstraram  trazer de um passado não muito 

distante, labutas ligadas à terra e às tarefas domésticas em ambientes precários, onde nada se 

processa facilmente. Ao buscarem um trabalho fora das lidas do lar, paradoxalmente, viram a 

docência como uma das melhores ofertas salariais e vislumbraram a escolha de serem 

professoras como um ganha-pão mais suave a ser conquistado; desse modo, de jeitos 

complicados, investiram em estudos relacionados ao Magistério, algumas incentivadas por 

familiares. O trabalho árduo, suavizado com o amor conjugal, aliado aos papéis múltiplos 

vividos nas famílias e nas escolas, trouxeram à tona a dura realidade de municípios pequenos 

e pobres, sob o ponto de vista socioeconômico, em cidades do interior da Bahia.  

Em tais contextos, passaram a atuar papéis docentes em ambientes urbanos e rurais, 

desde a década de 1990, até chegarem, compulsoriamente, ao curso de licenciatura em 

Pedagogia, em 2010. A convivência, amiúde, com elas e suas realidades pessoais e 

profissionais fez-me imergir em suas vidas e me levou a identificar e compreender melhor 
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algumas questões relacionadas a este estudo, as quais serão explicitadas, especialmente, nas 

análises das informações recolhidas nesse processo; por ora afirmo que vivi um estado de 

implicação pessoal com cada recorte revelado de suas trajetórias - experiências e 

acontecimentos relatados - que pareceram deixar vigorosas marcas a compor suas vidas-

profissões e, agora, nesse processo, a enriquecerem minha própria. 

Como já esclarecemos, esta ação deu-se como dispositivo metodológico de acesso ao 

sujeito num processo de aprendizado de si mesmo e do outro, tendo como aporte significativo 

trabalhar suas experiências, através de escritas de si. Ao haver a adesão das 5 professoras-

alunas, ela se tornou mais pontual e aprofundada atrelando-se a um específico espaço/tempo 

empírico, paralelo e consecutivo às atividades acadêmicas mais gerais. Após os 

esclarecimentos e as variadas combinações coletivas, este grupo específico foi convidado a 

analisar e assinar alguns documentos, a exemplo dos Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e os Termos de Consentimento de Uso de Imagens (TCUI) em 

atendimento às determinações e aos trâmites do Comitê de Ética em pesquisa da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) envolvendo seres humanos. Tais documentos foram 

devidamente anexados ao Projeto de pesquisa encaminhado ao referido Comitê. 

No primeiro semestre de 2014, a partir deste campo mais específico, ampliamos as 

ações nos fenômenos sociais, nos próprios contextos pessoais e pedagógicos citados. Ao 

investir nos estratos históricos, culturais e coletivos das partícipes do processo, combinamos 

relacionar os eixos temáticos da ação docente à experiência das narrativas de formação e 

passamos a explorar individual e, coletivamente, os relatos (auto)biográficos já produzidos, 

além de incentivá-las a novas produções. Reafirmamos que, a partir do momento em que elas 

se escolheram para compor a presente investigação, passaram a ser observadas e 

acompanhadas de modos mais específicos, tanto em suas narrativas de vida individuais, 

quanto em grupo; além disso, nas ações docentes e nas diversas conversações encetadas. Com 

isso, tomaram consciência de que denominados memoriais de formação (PRADO; SOLIGO, 

2005) conteriam suas histórias de vida relacionadas à docência e seriam armazenados nos 

nomeados portfólios.17 

A partir disso, novas produções discentes e relatos da profissão passaram a receber um 

tratamento analítico à parte, mais aprofundado e sistematizado, a fim de aproximarmo-nos das 

singularidades de seus territórios pessoais e profissionais. Especificamente, pautamos e 

realizamos encontros de compartilhamento de experiências e, com isso, os processos de 

                                                           
17Adiante trataremos destes instrumentos e, suas funções específicas, de modos detalhados. 
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aproximação e distanciamento da realidade, das experiências, em cada dimensão de 

temporalidade - do tempo lógico ao não-cronológico – ao trazerem marcas dos rumos da vida 

de cada uma, em particular, demonstraram gerar conhecimentos da ordem do sensível e 

processos interpretativos relacionados à realidade empírica, através da triangulação de 

informações, os quais serão descritos mais adiante.  Este particular procedimento criou-nos 

sentimentos de pertença a esta comunidade, à medida que os valores compartilhados traziam à 

tona um mundo comum a envolver múltiplas sensibilizações  acionar outros detalhes de vida a 

reverberarem no presente. Explicita bem este aspecto, Rolnik (1993, p. 2) quando escreve: 

“[...] as marcas são sempre gênese de devires.” 

Concomitantemente, a experiência da utilização de elementos de estetização, em meu 

próprio processo formativo, me deu mais condições de construir possibilidades de aberturas e 

perspectivas de evidenciar as circunstâncias vividas: mais investi em identificar presumíveis 

fissuras de reinvenção da Escola no sentido de criação de coisas possíveis de acontecer. Os 

estudos realizados no FORMATE, nesse ínterim, crescentemente me mobilizavam a praticar 

uma pedagogia da resistência trazendo investimentos em leituras acerca de trajetórias 

docentes, num apelo interior pela gênese do exercício da profissão tudo parecia apontar para a 

compreensão de ‘utópicas’ vertentes de produção de outras culturas escolares no interior de 

um processo formativo que se fazia, de modo especial, investigativo e provocativo. 

Nesse aspecto, trouxemos à pauta, a intenção de acionar processos de constituição da 

docência articulada à (auto)formação e à produção e subjetividades na constituição de si. 

Quiçá como movimentos que poderiam produzir, num mesmo lance, o sujeito e o professor. 

(PEREIRA, 2010 b). Cresceu o desejo de adentrar, mais especificamente, aos campos 

epistemológicos relacionados à experiência estética, aos percursos (auto)formativos das 

narrativas das histórias de vida, dos citados memoriais e seus desdobramentos como possíveis 

meios operativos de formação e pretensos propiciadores de compreensões mais alargadas do 

fenômeno docente. 

 

1.10  Organização deste texto dissertativo 

Nestes citados contextos e, no decorrer do processo vivido, eu e minha orientadora 

passamos a construir memórias, relatórios e artigos acadêmicos que culminaram com o 

presente texto dissertativo. Este, definimos que o apresentaríamos dividido em seções. Nesta 

primeira apresentamos a contextualização e as justificativas da realização deste estudo 

atrelado a subsídios (auto)biográficos da autora deste estudo, eminentemente qualitativo e 
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realizado com vínculos na discência e na docência. Além destes, transparecem a delimitação 

da problemática e seus objetivos e especificidades. 

A seguir entrelaçam-se, na seção II, os aportes epistemológicos que lhe dão a 

sustentação conceitual. Na seção III, a ênfase recai sobre as políticas públicas de formação 

para o magistério, em especial as brasileiras.  Na IV, os pressupostos metodológicos que 

sustentaram esta investigação-formação; nestas, as descrições dos ateliês (auto)biográficos e, 

com elas a demonstração das estratégias de realização das diferenciadas recolhas de 

informações realizadas, também em contextos particulares e nos coletivos profissionais das 

partícipes deste processo. Na seção V,  um universo de possibilidades apresenta-se, através de 

conversações e outras fontes diversas e complexas a darem, de modo especial, uma  

sustentação empírica a este realizado processo de investigação-formação; as ações, ao serem 

concretizadas, são descritas e manifestam-se relacionadas a atos cartográficos de recolhas e 

acompanhamento do processo, através de observações diretas, reflexões, análises e sínteses 

contextualizadas que, na escrita  chegam destrinçadas, como esforço concentrado de 

exercícios de compreensão das compreensões. As considerações finais, ao conterem sínteses 

do processo realizado e dos encontros tecidos, se anunciam como aberturas a novas 

perspectivas pesquisadoras e existenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

SEÇÃO II 

2 DIMENSÕES EPISTEMOLÓGICAS  

2.1   Profissão, profissionalismo, profissionalização, profissionalidade 

 

Etimologicamente a palavra profissão vem do substantivo latino professione, do verbo 

profiteri, que quer dizer confessar, testemunhar, declarar abertamente. Historicamente as 

profissões são consideradas ofícios, ainda que o inverso não corresponda à realidade; 

conceitualmente a palavra profissão delimita algumas diferenças qualitativas com respeito ao 

ofício, à ocupação ou ao emprego. De acordo com uma visão clássica ou sociológica, uma 

profissão possui um conhecimento-base, especializado, uma cultura técnica, uma formação 

específica prolongada, um compromisso para com os clientes e suas necessidades. (FLORES, 

2014). Usa-se a denominação profissional para se referir a grupos de pessoas com uma 

elevada preparação, competência ou especialização que prestam serviço ao público. De 

acordo com Carrasco (1988) tal conceito diz respeito a um modo próprio de praticar as ações 

sociais, para Midlej (2008) a atividade profissional emprega um amplo leque de 

conhecimentos e saberes, independentemente de suas especificidades e validade.  

Destaca-se, como uma das condições essenciais a toda profissão, a formalização dos 

saberes necessários à execução das tarefas que lhe são próprias e isso passa por questões 

organizacionais, pela existência de uma associação, que tem um papel social de agregar, 

cultivar e desenvolver os conhecimentos próprios a cada campo e de levar a cabo as 

intervenções sociais que derivam de tais saberes. Outro elemento refere-se ao conjunto de 

critérios sociais, mediante os quais se controlam as condições de pertencer a um grupo 

profissional e se estabelecem as garantias, através das quais as prestações de serviço se 

mantêm dentro dos padrões exigidos pela sociedade. Penetra-se, com este conceito, no 

território do habitus, das disposições adquiridas adaptadas às situações presentes, a partir da 

pertença a determinados grupos sociais, segundo Bourdieu. (1992). 

Na dimensão sociopolítica do campo educacional, na realidade docente, há um caráter 

profissional, particular, da escola relacionada à natureza dos conhecimentos profissionais, 

ligada à questão da profissionalização do ensino e do magistério, os quais devem servir de 

base ao exercício da docência. De acordo com Silva Jr e Gariglio (2014, p. 876) “[...] essa 

definição ajudaria os governos a projetar padrões curriculares nacionais para a formação 

de professores, [...] inicial e continuada.” De modo comum, a profissão de professor 

também é citada como uma semiprofissão, caracterizada por uma semiautonomia e por uma 

semi-responsabilidade. (PERRENOUD, 2002). O conceito de semiprofissão surgiu 
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principalmente nos anos 50 e, afirmou-se nos anos 60, no mundo anglo-saxônico, para 

designar profissões ocupadas principalmente por mulheres como a docência, a enfermagem, o 

serviço social e mesmo o trabalho em arquivos e bibliotecas. Como profissão admite um 

conhecimento pedagógico específico e tem um compromisso ético e moral com a sociedade; 

quando comparada a outras profissões, revela uma especificidade quanto ao tratamento social, 

legal, institucional e econômico que lhe é conferido, caracterizando-se como uma atividade de 

categoria inferior. É ainda consensual a desvalorização do magistério no Brasil, sobretudo nas 

classes iniciais da educação básica. (MIDLEJ, 2008). 

Historicamente enraizada, desde o pós-guerra aos dias atuais, a descaracterização da 

profissão do magistério inseriu-se no contexto social hegemônico, na globalização, 

circunscrevendo problemas no desenvolvimento pessoal e profissional dos professores. Ao 

reafirmar um movimento de crise da profissionalização docente, marca-se um processo de 

desgaste, gerando questões sobre o lócus de formação, saberes constituintes da docência, 

especificidades do saber e fazer no ato educativo, concernentes às condições de trabalho 

docente. (NÓVOA, 1995; SOUZA, 2011). 

O processo histórico de proletarização desta profissão leva à compreensão dos 

problemas atuais da precarização profissional de professores no Brasil. Considerada de caráter 

devocional, vocativo e missionário por longo tempo, a atividade professoral, quando 

atravessada por fatores de ordem política, institucional e social a partir das primeiras décadas 

do século XX, ao invés de ter-se voltado para uma decodificação deontológica18 profissional, 

como ocorreu com as outras profissões liberais, passou para uma cultura de funcionalismo 

público, de nomeação sem concurso, uma prática comum do clientelismo e nepotismo, 

inculcada a partir do governo. Isto vem levando a categoria à perda de autonomia e 

diminuição do salário e a um processo de precarização, chegando ao ponto destes 

profissionais precisarem agregar, ao seu salário, outras fontes de renda. 

A questão da profissionalização docente tem como pano de fundo um processo e uma 

demanda de profissionalidade - termo de origem italiana, introduzido no Brasil pela via 

francesa, associado ao estado de desestabilidade e incerteza do trabalho em tempos 

neoliberais - e nesse sentido, ele denota uma evolução da qualificação e substitui a expressão 

competência. (LÜDKE E BOING, 2004). De acordo com Imbernón (2010) a 

profissionalidade refere-se ao conjunto de características essenciais, conhecimentos, 

                                                           
18O código deontológico, quer seja formal ou informal, é de ordem ideológica e moral que dão coesão ao grupo 

profissional: visa defender e melhorar o estatuto e o prestígio social dos membros do grupo profissional, sem pôr 

de lado a defesa dos interesses socioeconômicos e profissionais de seus membros. (SOUSA, J. 2000). 
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destrezas, atitudes e valores específicos de uma dada profissão. Com o citado autor 

adentramos, ainda por um conceito social, culturalmente construído, complexo e 

multidimensional a envolver a profissionalização como um processo fundamentado em “[...] 

valores de cooperação entre os indivíduos [...] (o que), no campo das ações sociais, alude a 

um modo particular de exercer a profissão.” (Idem, p. 25-26).  Acoplada a tais conceitos, a 

educação contemporânea requer cada vez mais um diferencial no profissional, desta área, na 

qual uma nova forma de educar pede por renovação da instituição educativa; nesse sentido a 

profissão docente, em permanente transformação, deve assumir a especificidade dos 

conhecimentos pedagógicos, científicos, culturais e ampliar as possibilidades de  

profissionalização que “[...] continuamente se faz e refaz nas inter-relações que o sujeito, 

como construtor da história, vivencia nos seus espaços de exercício profissional.” 

(IMBERNÓN, 2010, p.26).   

Diante dos explicitados, veem-se que os conceitos de profissionalismo, 

profissionalização e profissionalidade ao encontrarem-se articulados, aproximam-se em 

alguns pontos e, noutros, divergem. Designadamente relacionados à profissão docente, em 

contínuos movimentos, eles se referem às ações e as atitudes de tornar-se professor; em 

específico, na concepção de profissionalidade docente, registra-se uma condição essencial de 

formalização dos saberes necessários à execução das tarefas específicas e critérios de 

pertencimento ao grupo e, desse modo é entendido como o conjunto de características de uma 

profissão. Nesse sentido, o conceito de profissionalidade é considerado a base da 

profissionalização. (RAMALHO, NUNEZ, GAUTHIER, 2003).  

Andy Hargreaves e Goodson (1996) ao chamarem a atenção para uma visão mais 

ampla de profissionalismo docente se contrapõem a processos pedagógicos relacionados à 

transmissão e exigência de comportamentos predefinidos; recomendam a expansão do espaço 

de ações para além das salas de aulas acopladas a profissionalismos flexível, alargado e complexo 

nos quais os professores deverão assumir um papel que lhes exige o desenvolvimento de 

capacidades como o desenvolvimento profissional contínuo, resolução de problemas, partilha 

de saberes e maior comunicação entre os colegas, atenção às dimensões cognitiva e emocional 

dos alunos. 

Nas palavras de Hargreaves (1996, p. 24):  

 

[...] esse novo profissionalismo implica um movimento para além da 

autoridade e autonomia tradicional do professor no sentido de novas formas 

de relacionamento entre colegas, com os alunos e com os pais. Estas relações 

deverão tornar-se cada vez mais próximas, mais intensas e colaborativas, 
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envolvendo uma negociação de papéis e de responsabilidades mais 

explícitas. (Tradução livre, nossa). 

 

O autor aponta para um profissionalismo que envolva uma transformação do 

individualismo para a colaboração, de uma crescente construção de interação associada à 

aprendizagem com os colegas e alunos, em ações democráticas de participação para além das 

salas de aula, dentre outras. Também António Nóvoa, numa entrevista recente (2015), 

reafirma a necessidade do incremento do que ele denomina de socialização profissional - 

como um aspecto decisivo para os professores – a transição de uma cultura de isolamento para 

uma cultura colaborativa refletindo-se na ampliação de trabalhos em equipe e partilhas entre 

os pares. Corroborando com tais ideias, este pesquisador (idem, 2015) reafirma que ser 

professor é compreender os sentidos da instituição escolar, integrar-se numa profissão, 

aprender com os colegas mais experientes. Reitera, ainda, que é na escola e no diálogo com os 

outros professores que se aprende a profissão. 

Acerca disso, os pesquisadores Tardif, Lessard (2012), de modo clássico, ressaltam a 

necessidade de observar os professores em próprios lócus e atos pedagógicos. Apontam para a 

relevância dos estudos sobre os saberes dos professores e a relação entre o conhecimento e o 

trabalho que desenvolvem sem se restringir aos discursos deles, apenas: lembram que os 

docentes possuem rotinas e recursos incorporados ao seu trabalho, saberes, regras sem que 

eles tenham conhecimento explícito sobre essas posses.  

2.2 Saberes e formação docente 

 

Assim pensada, a formação docente, como processo de preparação, profissionalização 

e socialização tem como objetivo primordial a construção de perspectivas que levem à 

educação e aprendizagem dos alunos em decorrência do crescimento e desenvolvimento 

profissional docente.  

 Como desenvolvimento profissional, a formação vai além dos momentos especiais de 

ditos aperfeiçoamentos, possibilitando a aprendizagem da docência ao abranger questões 

relativas a salário, carreira, relações de trabalho e protagonismo. Pensar a profissão como 

elemento inseparável do trabalho docente e sua pessoa, significa considerar como os fatores 

que afetam a escola, as reformas e contextos políticos, a disponibilidade para aprender a 

ensinar, as crenças, os preconceitos, sendo importante a crítica, junto aos profissionais, para 

assim alcançar formas e possibilidades de mudanças. (ANDRÉ, 2010). Também Imbernón 
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(2010) sustenta que a perspectiva clássica se tornou obsoleta e sugere que esta visão estática e 

determinista deve ceder lugar a uma visão mais dinâmica e multidimensional desta profissão.  

Assim, especificamente no ato pedagógico, há um reconhecimento de que existe uma reflexão 

na ação, considerado como componente inteligente que orienta toda a atividade humana e se 

manifesta no saber-fazer. Este fato coloca o trabalho docente como feito de saberes o que quer 

dizer que as práticas pedagógicas demandam reflexões a fim de trazerem as marcas de uma ação 

que se realiza. Para Gauthier, Martineau e Desbiens (1998) se o ofício docente é o desafio da 

profissionalização, deve motivar o professor a investigar os saberes próprios do 

ensino/aprendizagem, sendo necessária, para isso, a produção de estudos que consigam 

revelar a conjuntura complexa nas quais estes se encontram inseridos. 

 Perrenoud (2002) aponta para um processo que implica numa ideia-força capaz de 

mobilizar a tendência em reduzir os docentes a apenas o papel de meros executores de 

diretrizes. Ele ressalta que, de forma integral, os professores precisam trazer para o exercício 

pessoal e coletivo, a autonomia e a responsabilidade, e para isto é necessário que estes sejam 

capazes de refletir em e sobre as suas ações. Uma versão inglesa do professor reflexivo é a do 

pesquisador e pedagogo inglês Lawrence Stenhouse (1926-1982) para quem o ato de ensinar é 

uma atitude investigativa na qual o professor deve ser capaz de produzir conhecimentos 

através da investigação como um instrumento didático do ensino. O autor referendado (1991) 

vê na ação do artista uma metáfora do trabalho do professor que, assim como um artífice que 

experimenta pincéis, tintas, cores, texturas, aquele experimenta estratégias de ensino até 

encontrar a melhor forma de expressá-las.  Para Stenhouse (1991, p. 38) “[...] o professor será 

capaz de utilizar-se a si mesmo como um instrumento de investigação.” Nessa perspectiva, a 

pesquisa do ensino parece integrar o conhecimento com a práxis docente.  O autor citado 

(1991) dá mostras de permanecer na pauta contemporânea ao situar tais ideias no campo da 

formação de professores e, em especial, na organização do planejamento curricular, ao se 

posicionar contra a racionalidade técnica19 em todas as áreas da vida social; nesta, em 

particular, ele o realiza no sentido de que a ação formativa se faça na inter-relação do ensino 

entrelaçado à pesquisa, de modo a, viabilizar a sua recriação pelos professores, através do 

confronto com questões e situações experienciadas em suas classes. 

Em tais sentidos, ao produzir conhecimentos sobre o processo de formação docente, ao 

longo da história da educação, registramos a recorrência do paradigma escolar mecanicista 

                                                           
19A racionalidade técnica, como uma epistemologia da prática, deriva da filosofia positivista e pauta-se na 

separação entre a teoria e a prática. 
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que produz separações no espaço/tempo, em torno da experiência e do conhecimento, 

subjetividade e objetividade, teoria e prática, como uma história de oposições teóricas. 

(DEWEY, 2011). Essas dissociações tiveram suas origens no modelo escolar construído pela 

modernidade e, ao ser consolidado, a partir da revolução burguesa dos finais do século XVIII 

vem sendo contestado, desde o início do século XX, pelos movimentos da Educação Nova. 

De algum modo encontra-se presente nesse tempo de agora, “[...] ainda que prolifere a 

procura de uma nova epistemologia de formação, tendo como expressões visíveis, por 

exemplo, as experiências em torno das Histórias de Vida e do Método (Auto)biográfico.” 

(NÓVOA e FINGER, 2010, p. 157-158). A ação formativa docente, ao abranger uma 

dimensão da pesquisa da vida e profissão aparece, assim como investigação da própria 

prática, pensada a partir da relação entre a pesquisa e a formação, de um professor reflexivo, 

pesquisador e crescentemente crítico com raízes na experiência. Tal movimento torna os 

saberes docentes uma proposta de formação com base nos fundamentos da racionalidade 

prática, desenvolvida no fim dos anos 1980 e, no decorrer da seguinte década, por diversos 

autores, entre estes Nóvoa (1989); Alarcão (1996); Imbernón (1991); Pérez Gómez (1992); 

Tardif (2000). 

O interesse, sobre quais seriam os saberes mais produtivos a serem acionados no 

processo de educação para o magistério, levou pesquisadores a refletirem à luz das dimensões 

profissionais e novas perspectivas de interpretação do trabalho docente a se cruzarem com as 

dimensões pessoais; estas últimas, relacionadas à formação para a profissão de professor, 

chamam a atenção para a importância da participação e contribuição dos professores em 

projetos de pesquisa vinculados às próprias histórias de vida e formação. Nestes, a 

compreensão de como a profissão se desenvolveu social, histórica e pessoalmente traz 

elementos preciosos para o estudo da educação, sobre os modos de atuação como docentes – e 

isto nos interessa particularmente. Abranger a formação a partir da própria prática, nesse viés, 

ganhou novos tons de criticidade, novos significados em sentidos de relacionar-se com os 

sentidos pessoais e sociais nos processos de formação. (CATANI, et al 2000).  Para a citada 

autora, o prazer de narrar-se parece favorecer a constituição da memória pessoal e coletiva do 

sujeito por inseri-lo nas experiências e mais: parece dar-lhe aberturas para melhor 

compreender seus movimentos profissionais. (Idem, 2000). Para oferecer respostas ao como 

fazer - relacionado ao trabalho docente – a citada pesquisadora refere-se à transformação 

produtiva dos saberes e das práticas de formação; assevera que estas devem, necessariamente, 

incluir processos de reflexão crítica e exercícios de autoconhecimento no sentido de 

reconstituição de itinerários particulares de desenvolvimento do sujeito. Ou seja, as questões e 
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as reflexões sobre como nos tornamos - de que modos as pessoas vão se produzindo como 

professores - deverão anteceder a pergunta como ensinar. 

Para Dewey (1976, p. 8) “[...] há relação íntima e necessária entre os processos de 

nossa experiência real e a educação.” De acordo com este autor (2011) a educação pode ser 

definida como emancipação e tende a alargar a experiência. O pensamento de Dewey sobre a 

experiência e a reflexão na experiência foi retomado por Donald Schön (1992), na década de 

80, para se referir ao pensamento reflexivo do professor. Este propôs, em sua tese de 

doutorado, a formação de profissionais reflexivos, produtores de saberes, a partir de suas 

experiências. Sua perspectiva epistemológica - advinda especialmente de produções de 

Dewey - concebe a prática profissional como um contexto de aplicação de uma teoria e de 

uma técnica estudadas anteriormente. Seus estudos reavivaram muitas críticas à racionalidade 

técnica, embora a grande repercussão tenha sido a partir das propostas que diziam respeito à 

reflexividade.  

Mais recentemente, Nóvoa (2015), ao afirmar que a prática por si só não forma e, sim, 

a reflexão sobre a experiência e a prática, insiste na relevância do acionamento das dimensões 

pessoais no exercício da profissão docente, numa perspectiva crítica e progressista; cita o 

contributo do brasileiro Paulo Freire para pensar a educação e a formação docente afirmando 

que precisamos de professores interessantes e interessados que vivam a práxis da ação, 

reflexão e ação (2015).  

 

2.3 Produções acadêmicas acerca da profissão docente 

 

De acordo com o que vem sendo tratado, no âmbito internacional, registra-se a 

existência de inúmeros e variados trabalhos relacionados à compreensão das questões 

docentes realizados fora do Brasil e que contam com ampla circulação no país - com 

traduções para o português do Brasil ou de Portugal. As pesquisas e publicações, ao se 

constituírem em ricas e regulares referências, remetem à importância desta temática para a 

área educacional brasileira, em especial nos últimos trinta anos. Nesse sentido, ganham 

destaques e levantam intensos debates a respeito do processo de construção social e histórica 

da profissão docente, das políticas públicas educacionais e, de modo pontual, acerca da 

formação de professores. Chamam a atenção da sociedade e, dos meios acadêmicos 

brasileiros, a diversidade e a alta qualificação das pesquisas desenvolvidas, especialmente em 

torno da educação pública, da consolidação de uma política nacional de formação inicial de 

professores no Brasil, além da formação contínua em áreas específicas de atuação docente. A 
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complexidade dos estudos que envolvem o entendimento do que significa ser professor, a 

profissão docente e as condições sociopolíticas e econômicas que intervêm nesta atividade 

constituem, também um campo investigativo relevante para a pesquisa educacional e vêm 

demonstrando serem fundamentais para a formulação de políticas públicas para a área da 

Educação no Brasil.  

Na situação contemporânea brasileira há estudos proeminentes sobre a profissão 

docente, a constituição desta, a profissionalização, o profissionalismo e a profissionalidade 

docente, as situações de trabalho, os modos de ser e estar na profissão, as especificidades do 

caráter subjetivo dos saberes que se constituem na profissão. Desse modo, se registram 

investigações de narrativas e experiências como fenômenos, além da denominada 

professoralidade, aqui compreendida como “[...] uma diferença que o sujeito experimenta na 

produção de si.” (PEREIRA, 2013, p. 13).  Há, com isso, um reconhecimento social da função 

de professor e dos conhecimentos construídos tanto nos percursos acadêmicos, nos 

denominados cursos de formação docente, quanto nos exercícios da profissão. Chamam, 

igualmente, a atenção estudos associados a noções de que a educação escolar encontra-se em 

crise e estes apontam para necessidades de promoção de mudanças. Acerca disso, acionamos 

Silva Júnior e Garuglio (2014, p. 877) que afirmam:  

A crise da escola é atribuída, entre outras causas, à fragilidade da profissão 

docente, especialmente a pouca importância dada à formação dos 

professores e ao embaraço desses em trabalhar com as novas e complexas 

exigências sociais, pedagógicas e culturais. 

 

As referidas crises e exigências prosseguem a demandar estudos que tratem das 

potencialidades, limites e o valor social da escola e da docência; estas temáticas seguem a 

assumir uma importância cada vez maior - numa sociedade ainda desigual e injusta - em que 

as condições de trabalho e os insucessos escolares tendem a se tornar, por sua vez, alvo de 

novas crises. Ao aprofundar estudos sobre o processo formativo e a prática pedagógica como 

campos ativos de produção do sujeito - em palcos de memória e narração - ressaltamos, neste 

específico conjunto dissertativo, o reconhecimento de que a experiência escolar e o professor 

constituem-se como amplas construções sócio-históricas. Nesse sentido, há particularidades 

da profissão de professor que, para serem mais bem compreendidas, exigem a realização de 

investigações, sínteses e recortes que a envolvam e, nesse mister. Nessa direção, investimos 

esforços e, neste capítulo, em particular, tratamos conceitualmente algumas das dimensões 

temáticas citadas até aqui, além de outras, de modo a ampliar as perspectivas epistemológicas 

deste estudo. 
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2.4 A experiência no contexto da formação  

A partir do interesse em saber como se forma e aprende o sujeito, o desenvolvimento 

desta ação se atrelou à formação do ponto de vista dos sujeitos. Nos estudos sobre a estética 

da existência também denominada de ‘as artes de si mesmo’ e ‘a escrita de si’ Michel 

Foucault (1992; 2004 a, b) analisa algumas estratégias de trabalho (auto)biográfico e 

demonstra a sua excelência no resgate das trilhas dos acontecimentos e dos registros das 

marcas visíveis e invisíveis inscritas na reapropriação das experiências de formação. A 

denominada gênese de si parece se dar em processo de formação como uma arte de si mesmo. 

Nesse sentido “[...] a escrita tem uma função ethopoiética [...] é uma operadora da 

transformação da verdade em ethos20.” (FOUCAULT, 1992  p. 134). Segundo Foucault 

(1992),  os antigos buscavam no ethos do seu povo, o tom, o caráter e a qualidade de sua vida, 

seu estilo moral e estético e sua disposição como atitudes subjacentes em relação a ele mesmo 

e às suas concepções de mundo. Ao construir e reconhecer a imagem de si mesmo como 

singular, o autobiógrafo realizaria uma operação ethopoiética no sentido dado por Foucault: 

numa autobiografia importaria não apenas o que sucedeu, mas a qualidade de vida do 

indivíduo, seu estilo moral e estético, suas lições, sua paixão, sua singularidade.  

Nessa direção, quando pensamos a formação, a partir das narrativas de experiência, 

sejam estas faladas ou escritas, partimos da convicção de que “[...] as palavras produzem 

sentido, criam realidades e às vezes funcionam como potentes mecanismos de subjetivação”, 

(pois) “[...] pensar não é somente raciocinar ou calcular ou argumentar, como nos tem sido 

ensinado, mas é, sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece.” (LARROSA, 

2002, p. 21). Em tais dimensões, Pereira (2013, p. 213) acrescenta que a palavra “[...] 

necessita de negociação de significados, negociação de sentidos, negociação de verdades [...] 

a palavra é, ao mesmo tempo, uma arena política, uma arma e um efeito da negociação.” Em 

vista disso e, em decorrência das narrativas das próprias histórias de vida, o sujeito, ao narrar-

se e ao escrever os caminhos que percorreu para tornar-se quem vem sendo, dá mostras de 

trazer os princípios fundadores das escritas de si como prática de formação e dimensão 

ethopoiética da reflexão biográfica. Passegi (2011, p. 147) convidada para este diálogo 

                                                           
20Do grego, ‘ethos’ significa ‘costume', 'uso', 'característica' - Aquilo que é característico e predominante nas 

atitudes e sentimentos dos indivíduos, grupo ou comunidade e que marca suas realizações ou manifestações 

culturais.  (GEEERTZ, 1978, p. 143, apud CHIARA, 2001, p. 16). 
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afirma: “Ao narrar sua própria história, a pessoa procura dar sentido às suas experiências e, 

nesse percurso [...] reinventa-se.” Muito nos interessam tais discussões. Nesse sentido, na 

investigação discursiva bakhtiniana, o memorial de formação como gênero discursivo deixa  

“[...] marcas, traços  que possibilitam a identificação da subjetividade docente.” (SOUZA; 

DOURADO, 2014, p. 54). Consideramos, a exemplo de Foucault (2004 a, b), a formação 

numa perspectiva ético-estética, como uma arte de viver, uma estética da existência 

implicando em ser capaz de viver criando diferentes estratégias de relacionamentos com o 

mundo, com o outro, com as condições concretas da vida, com a normatividade que ultrapassa 

as regras criadas pelo próprio sujeito.  Em tais dimensões a “[...] universalidade e a 

particularidade não se excluem [...] se constituem pelo reconhecimento da tensão entre o eu 

singular e o nós (ethos comum).” Desse modo, o processo formativo acontece como bildung 

que se constitui num “[...] trabalho de si mesmo, numa abertura dialética entre a experiência 

no mundo e um projeto de mundo. Nesse trabalho de si, há uma dimensão estética como uma 

livre criação de si.” (HERMANN, 2008, p. 18). A confluência entre bildung, arte de viver e 

estética da existência, parece estar em nos permitir conduzir nossas próprias vidas, através de 

exercícios diários de pensamentos crítico-reflexivos sobre os acontecimentos, nossas atitudes 

nas variadas situações as quais somos levadas a escolher, a tomar decisões. A difícil arte de 

viver, nesses vieses, passa por “[...] decidir a nossa própria ação, a criação de nós mesmos” 

(idem, p. 28), ao sentir o outro na própria pele e exercitar, ao mesmo tempo, nossas razões e 

sensibilidades. Fazemos isso, aqui, ao vincular a teoria da formação (auto)biográfica como 

metodologia de educação de professores e promover revisitações às suas histórias, 

especialmente vinculadas à instituição escolar, aos caminhos que fizeram para ser quem vêm 

sendo. Assim, também a experiência no contexto da formação, ou em formação, nos remete a 

movimentos, cuja noção envia a novas compreensões e interpretações de si a cada narrativa da 

experiência de vida, a uma ressignificação que consideramos aqui, “[...] razão estimulante 

para a pesquisa educacional, pois nos conduz a buscar as relações entre viver e narrar, ação e 

reflexão, narrativa, linguagem, reflexividade autobiográfica e consciência histórica.” 

(PASSEGI, 2011, p.148).  

Neste ensejo, a experiência, como a fonte de toda narrativa, conforme Walter 

Benjamim (1987, p. 114) sempre fora comunicada aos jovens “[...] de forma concisa, com a 

autoridade da velhice, em provérbios; de forma prolixa com a sua loquacidade, em histórias; 

muitas vezes como narrativas de países longínquos, diante da lareira, contadas a pais e netos.” 

Para este, a fonte original de toda narrativa é a experiência; ele se refere à tradição oral na 

qual o narrador é uma pessoa que conta suas histórias em contextos tradicionais de vida 
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coletiva, veiculando os valores do seu tempo. No entanto, Benjamim (1987) ressalta a pobreza 

da experiência como uma das marcas da modernidade, quando o narrador não tem mais 

expressão, porque a experiência perdeu seu significado original. Acerca disso, ele escreve 

(idem, p. 114): 

Que foi feito de tudo isso? Quem encontra ainda pessoas que saibam contar 

histórias como elas devem ser contadas? Que moribundos dizem hoje 

palavras tão duráveis que possam ser transmitidas como um anel, de geração 

em geração? Quem é ajudado, hoje, por um provérbio oportuno? Quem 

tentará, sequer, lidar com a juventude invocando sua experiência? 

 

Nesse contexto, poderíamos dizer que não é o menino o pai do homem (FREUD, 

1996), mas “[...] esse é o lugar de onde nos fala o narrador de memórias, o lugar do velho para 

quem tudo é lembrança e o futuro, a consciência cada vez mais inalienável da própria morte.” 

(CHIARA, 2001, p. 23). Assim, apesar de a ausência dos espaços e sujeitos narrativos terem 

contribuído para o desaparecimento do narrador tradicional, na contemporaneidade o narrador 

não morre, ele se transforma e surge nos livros, nas músicas, nas mídias, nas redes sociais dos 

tempos pós-modernos, renovado. Hoje parece ser necessário reinventar o narrador, a partir de 

outras possíveis narrativas. Mais do que isso, parece ser cada vez mais necessário escutar as 

experiências coletivas dos professores, no sentido de que estas são especialmente ricas porque 

“[...] vêm de um investimento social, no caso do processo escolar, ou das tramas dos 

encontros e desencontros que temos com os outros e com o meio, ao longo da vida.” 

(BRAGANÇA, 2011, p. 160). 

Em tais dimensões, nos modos de uma inversão da consciência filosófica para a 

consciência que experimenta, “[...] a dialética da experiência tem sua própria consumação não 

num saber concludente, mas nessa abertura à experiência que é posta em funcionamento pela 

própria experiência.” (GADAMER, 1997, p. 525). Nessa perspectiva “[...] ensinar e aprender 

como um processo contínuo de reconstrução da experiência [...] como uma força em 

movimento [...] influencia o que virão a ser experiências futuras.” (DEWEY, 2011, p. 91). 

Ora, transparece nesses ditos que, num processo contínuo, a experiência reconstrói o objeto 

no sentido de atualizar-se, ou seja, aquilo que se vivenciou numa experiência passada se 

recompõe no presente de outras formas. A partir dos entendimentos gadamerianos “[...] a 

verdadeira experiência faz parte da própria historicidade.” (GADAMER, 1997, p. 364).  

De maneira semelhante Rolnik (1993) pensa em experiência como uma marca na 

nossa existência, como estados inéditos que se produzem e transformam o nosso estado de ser 

ao criar novas composições de existir, de forma que “[...] cada um destes estados constitui 
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uma diferença que instaura uma abertura para a criação de um novo corpo, o que significa que 

as marcas são sempre a gênese de um devir.” (ROLNIK,1993, p. 2). Desse ponto de vista, a 

autora relaciona a experiência ao conceito de devir, explicitando que enquanto vivemos, 

fazemos marcas, nos transformamos; e, ainda, que uma marca continua viva e pode ser 

reativada quando atrai e é atraída por ambientes onde encontra ressonâncias. (Idem, 1993). A 

marca, a se reatualizar, em novos contextos, segue produzindo diferenças, criando novos 

corpos para a existência dessa diferença. Dessa maneira “[...] a marca conserva vivo seu 

potencial de proliferação, como uma espécie de ovo que pode sempre engendrar outros 

devires: um ovo de linhas de tempo.” (ROLNIK, 1993 p. 3). Complementando, Rolnik (1993) 

afirma que a concepção do sujeito advém dos devires, a partir de suas marcas conducentes, 

através das quais “[...] o que o sujeito pode [...] é tentar criar sentido que permita sua 

existencialização – e quanto mais consegue fazê-lo, provavelmente maior é o grau de potência 

com que a vida se afirma em sua existência.” (Idem, 1993). É nesse sentido que o “[...] devir-

profissional é uma figura virtual que depende de uma atitude de disponibilidade para 

atualizar-se.” (PEREIRA, 2010 b, p. 127).  

 

2.5  Experiência estética, professoralidade, movimentos de professoralização 

 

Ao reconhecer que a Ciência da Educação é herdeira de uma epistemologia moderna 

que enfatizou a distinção entre sujeito-objeto e o silenciamento da subjetividade, 

evidenciamos que nossa proposta epistemológica e metodológica situa-se numa perspectiva 

crítica à modernidade21. A ampliação de nossos quadros de referência, ao nos trazer outros 

campos de visão, chegou-nos, prioritariamente, através dos estudos da produção de Pereira 

(1996; 2010 a, b; 2012; 2013), além de outros indicados nas referências deste estudo. Estas, 

ampliaram-nos as possibilidades de pensar o sujeito em formação, a profissionalidade 

docente, os saberes de formação de docentes, a formação pensada como autoformação, como 

um campo complexo orientado pela crítica e pela problematização, como processo de 

produção de subjetividade relacionado à experiência estética. Instigou-nos, em tais estudos, 

também a inquirição de como o sujeito se torna professor, como ele chegou a ser o que vem 

sendo no exercício da profissão docente.  

No próprio dizer do citado pesquisador (2010 a, p. 63), 

                                                           
21 A modernidade é compreendida pelo período que se estende entre meados do século XV e o século XIX. Para 

alguns estudiosos se estende até o momento no qual nos encontramos. Para outros, já nos encontramos numa 

determinada pós-modernidade, cujo conceito será descrito mais adiante. A era moderna denota uma modificação 

no modo de compreensão do mundo que se observa a partir de meados do século XV. 
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Trata-se, sim, de pesquisar os movimentos de professoralização para 

podermos nos aproximar de entender a professoralidade, da mesma 

maneira que se trata de pesquisar os movimentos de subjetivação para 

podermos nos aproximar de entender a subjetividade.  

 

Ao trazer à pauta conceitos relacionados aos movimentos de professoralização como 

uma atitude movente do pensamento, corpo e espaço, no sentido de ensinar e aprender algo 

com alguém, nos aproximamos do campo da experiência estética, o qual envolve “[...] a 

sensibilidade e as emoções, as forças vitais, a liberação da imaginação e a corporeidade” 

(HERMANN, 2014 p. 23, 24), além de previsíveis diálogos instituídos em sentidos de “[...] 

dar voz ao estranho.” (Idem, p. 25). Isso possibilitou-nos pensar em enlaces entre a Arte e a 

Educação, perspectivados com a tradição dialógica em nossos modos de expressão com os 

outros - em consonância com a hermenêutica de Gadamer (1997). Ao enfatizar os seres 

humanos como sujeitos ativos de linguagem, esta investigação-formação leva em conta que a 

tradição dialógica e a experiência estética, ao criarem possibilidades de estreitamento de 

relações entre a ética e a educação podem “[...] quebrar regularidades interpretativas feitas a 

partir de valores tradicionais [...] renovar formas de vida.” (HERMANN, 2014, p. 105). Nos 

interessa saber se estas conectadas a uma produção de si e relacionadas a um aguçamento da 

sensibilidade criam condições de expandir possibilidades de contraposição às convenções e 

ampliam as interfaces singulares das práticas professorais. A citada autora (2014) nos inspira, 

nos incita a pensar em ação ao complementar: “As possibilidades contidas na experiência 

estética acionam a imaginação de modo não acessível à dimensão cognitiva e lançam luz 

sobre as interpretações das necessidades de outras formas de vida.” (idem, p. 104).  Em tais 

direções, hipoteticamente, na criação das citadas aberturas, projetos educacionais e processos 

formativos poderão criar conexões com movimentos artísticos e culturais que provoquem 

estranhamentos e questionem as certezas do mundo e da vida. 

De acordo com os estudos de Pereira (2010 a) os denominados movimentos de 

professoralização, ao produzirem campos de subjetividade seguem a contribuir, de variados 

modos, para a produção da história, para a composição da professoralidade num campo 

relacionado a vieses criativos, à estética. Este conceito não incorpora os equívocos da 

estabilidade, da fixidez de ditos padrões identitários; antes sintoniza com um “[...] estado (de 

ser) em risco de desequilíbrio permanente [...] um [...] vir a ser algo que não se vinha sendo, 

um diferir de si mesmo [...].” (PEREIRA, 2013, p. 35). Mobilizam-nos, assim, as 

explicitações do pesquisador acerca dos processos de formação, as ênfases que este empresta 

a caminhos que parecem contribuir “[...] para a inseparabilidade da formação (e 

autoformação) profissional e produção da subjetividade.” (Idem, p. 38). Ao se fundamentar 
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em Deleuze (1988), Deleuze e Guattari (1995), Foucault (1992), Pereira (2013) aponta para a 

identificação dos modos e possibilidades de interferir nos fluxos de atualização do devir 

professor - nos quais, a história é entendida como memória coletiva do passado, consciência 

crítica do presente e premissa operatória para o futuro (FERRARROTI, 2010). Ao postular a 

processualidade da condição humana em fluxos e, não a fixidez a determinados papéis, a 

cristalização ou a estabilidade, aponta para “[...] obsoletas figuras existentes e apela pela 

produção de novas [...].” (PEREIRA, 2013, p. 39). Com base em suas incursões 

pesquisadoras, este enfatiza, ainda: 

 

É estudando a professoralização que alcanço vislumbrar a professoralidade. 

É investigando como me tornei o professor que sou, por que me tornei o 

professor é que investigo a professoralidade. O professor que sou, o 

professor que estou sendo é apenas um estado, um estágio, um efeito dessa 

professoralidade que se professoraliza. (PEREIRA, 2010 a, p. 67). 

 

As contribuições conceituais do citado autor (Idem, 2010 a; 2013) remetem-nos a 

novas chamas, a discussões epistemológicas outras, ao relacionar tais movimentos às 

circunstâncias na/da docência, às composições e partilhas de experiências intencionais da 

profissão, às produções de efeitos em si e nos outros, a partir de diálogos a apontarem para 

possíveis ampliações de alteridade em seus percursos existenciais e profissionais. A 

processualidade que compõe tais fluxos humanos, ao fazer escolhas, ao tomar atitudes, ao 

mexer no espaço, ao organizar o tempo, ao usar coisas, ao encaminhar decisões, nos leva a 

conjeturar e a sintonizar com Stenhouse (1991) que, assim como o artista, o professor compõe 

a sua prática a partir de diversos polos de forças – da instituição escolar, das circunstâncias da 

estética da vida e suas possíveis expressões na escola e na docência produzidas pela intensa 

interação com o outro. Nessa direção, Hermann (2014) explicita como essencial a abertura a 

este outro e aos acontecimentos, em intercâmbios, nos quais e, através destes, os partícipes do 

diálogo “[...] se modificam no jogo da pergunta e da resposta e fazem uma ampliação do 

horizonte [...] o que supõe a disponibilidade em rever [...] bases de valoração, questionada 

pela posição do outro.” (Idem, 2014, p. 24, 25). 

No nosso entendimento, Pereira (2013 a, b) ao mencionar os movimentos de 

professoralização nos processos de constituição da professoralidade, ressalta percursos de 

formação que toma o sujeito como uma figura fluida; isso supõe a contribuição para a 

produção de subjetividades que alimentem o potencial de diferenciação deste, de si mesmo.  

Tais considerações apontam os saberes da experiência docente aliada à estética da 

professoralidade como não sendo estados estáveis a que chegaria o sujeito, mas sim como 
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“[...] diferenças que este produz em si.” (PEREIRA, 2013 a, p. 35). Ele complementa isso: 

“[...] vir a ser professor é vir a ser algo que não se vinha sendo, é diferir de si mesmo.” (idem, 

p. 35). Em tais dimsensões ele diz de movimentos, de atualizações, traz o sujeito-em-prática, 

no mundo, a desfazer-se e produzir-se diferente do que vinha sendo. Nesse caso, o professor 

como potência. 

Os aportes conceituais, citados, encontram-se com a pesquisa (auto)biográfica ao 

trazerem a produção de subjetividade, as singularidades que transparecem nas histórias de 

vida. A memória, ao ser narrada, segundo os estudiosos do método (auto)biográfico, expande 

e possibilita a explicitação de modos próprios de expressão em atos de “[...] saída de si 

mesmo e voltar sobre si mesmo como outro.” (GADAMER, 1997, v. 2, p. 369, apud 

HERMANN, 2014, p. 50). O reconhecimento do outro, no diálogo, ao criar zonas de 

intersubjetividade, segundo estes estudiosos, constituem-se como elementos da própria 

formação.  

Nos citados sentidos, a linguagem, a dilatar-se para as narrativas de si, desafiou-nos à 

compreensão de como se organizam outros modos de formação que possibilitassem abrir 

horizontes de práticas de construções de si e da profissão, nos quais estivessem presentes “[...] 

as historicidades e suas fontes inesgotáveis de sentido” (idem, p. 53) na perspectiva de que 

“[...] ser o profissional no qual se torna é uma alternativa, uma saída que o sujeito constrói a 

fim de realizar um projeto emergente em sua subjetividade.” (PEREIRA, 2010 b, p. 126). Tais 

conexões e dispositivos, como objetivos e engenhos da autoformação e da prática 

profissional, levam em consideração o que Foucault (1985; 2004) denomina de cuidados de si. 

Nesse contexto, o “[...] devir-profissional é uma figura virtual que depende de uma atitude de 

disponibilidade para atualizar-se.” (PEREIRA, 2010 b, p. 127). Vista, desse modo, também na 

nossa ótica, a profissionalidade docente amplia-se no conceito da professoralidade, à medida 

que esta enfatiza as marcas produzidas pelas manifestações da vida, no sujeito, aliadas às 

possibilidades de organização de práticas docentes, subjetivas, acionadas por experiências 

estéticas. (Idem, 2010 b).  

Aliada a tudo isso, a estética, ao ter seu uso associado à dimensão da sensibilidade e, 

não somente à beleza, demonstra criar possibilidades de abertura, de ressignificação de 

princípios rígidos e frestas para processos discursivos mais amplos “[...] pela provocação que 

instaura.” (HERMANN, 2014, p. 128). Pereira (2012, p.1) parece dialogar com Hermann 

(idem) e, novamente, nos dá suportes epistemológicos acerca do que vem sendo tratado: “[...] 

chamo estetização a essa forma de induzir ou atuar sobre o mundo e os sujeitos, de modo a 

conduzi-los a certa performance ética e política no âmbito da vida coletiva.” Este, ao abordar 
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as relações entre a estética e a escola, a ética e a política no mundo contemporâneo, os 

movimentos de professoralização e a professoralidade (MIDLEJ, 2014) entra nas discussões e 

aponta para experiências de formação, desempenhos e narrativas de vida “[...] como um lócus 

de diálogo e de abertura à diversidade” (p. 322) tendo em vista a estetização como um campo 

fértil de produção de subjetividade e compreensão alargada de intersubjetividade. 

Compreendemos, assim, que há possiblidades de que a fruição de uma experiência 

estética incida na capacidade perceptiva do sujeito, quando este, ao experimentar diversas 

possibilidades de sentir o mundo, apela para que ele seja inventado (PEREIRA, 2012). Os 

estudiosos, citados acima, afirmam que podemos ter uma experiência estética em relação a 

qualquer objeto ou acontecimento - podendo ser com uma obra de arte, ou não, caso 

estabeleçamos com ele uma atitude estética. Em especial, Pereira, nas obras citadas, levanta a 

questão sobre o rigor da experiência estética e traz a perspectiva da atitude desinteressada, 

através da qual o critério de uma experiência estética para o artista, em especial, é o domínio 

de uma linguagem artística como possibilidade de criação. Vislumbramos, nas leituras 

realizadas, que o sujeito, ao abrir-se para o objeto estético, entra em jogo ao se permitir 

configurar e ser configurado por este. Isso significa que a formação estética amplia a 

diferença entre uma interpretação categórica e a percepção dos efeitos da experiência 

produzida, pelos sentidos, podendo compreender que o gostar e o não gostar de um objeto 

estético são possibilidades de formas e de gostos. Assim, a exploração de diversos modos de 

sentir o mundo significa uma ampliação do repertório cultural, muitas vezes restrito. Dá 

expansão à subjetividade, estimula comportamentos sensíveis às diferenças, à diversidade de 

vidas e de artes. Assim sendo, a experiência estética como condição para a criação, justamente 

por ser uma experiência de sentidos intraduzíveis pela racionalidade conhecida, pede para ser 

inventada. 

Continuamos a trazer para tais diálogos, Hermann (2008, p. 17) no sentido de nos 

auxiliar a aprofundar tais elementos epistemológicos: “[...] a estética sempre se interpôs 

contra o rígido racionalismo.” Compreendemos que ela reafirma que, na interpenetração da 

razão com a sensibilidade, torna-se possível romper com a dicotomia dos, ainda proferidos, 

pensamento abstrato e mundo concreto da vida. Uma educação ético-estética como uma arte 

de viver, uma estética da existência, implica o sujeito a vivenciar e criar diferentes estratégias 

de inter-relação com as coisas do mundo, o outro, os objetos, o trabalho, o amor, as amizades, 

a leitura e a escrita. Desse modo, o sujeito moral não necessariamente precisa de orientação 

normativa, nem essência, mas de ética construída e sustentada no ethos, a partir de 
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acontecimentos históricos situados no espaço da experiência. Em alta, a defesa da liberdade e 

da autoimaginação.  

Ao situar a linguagem no centro desse processo nos apoiamos em Bakhtin (2006, p. 

36-127) e trazemos à tona os sentidos da comunicação em sua afirmativa “[...] a palavra é o 

fenômeno ideológico por excelência [...] a língua constitui um processo de evolução 

ininterrupta que se realiza através da interação verbal e social de locutores.” A linguagem, 

como uma condição humana e social, segue a produzir, nos enunciados, atos singulares 

irrepetíveis - o simples fato de ser ouvido, por si só, estabelece uma relação dialógica, e 

abrange o quanto “[...] a palavra quer ser ouvida, compreendida, respondida e quer, por sua 

vez, responder à resposta, [...] ela entra num diálogo em que o sentido não tem fim.” 

(BAKHTIN, 1997 p. 348). Cada palavra é assim, constituída de outras, com outra e para 

outras palavras, por isso, o passado e o futuro são infinitos e por isso não há limites no 

contexto dialógico. Ao fundamentar “[...] o enunciado como unidade da comunicação verbal” 

Bakhtin (1997 p. 289) considera a palavra um meio de interação entre os indivíduos e 

constituidora da consciência. Assim, como entrada na antecipação à resposta do outro, a 

dialogia é formada, na memória, pela grande temporalidade - passado, presente, futuro - a 

compor o enunciado; este, por sua vez, se produz e se constitui por sua historicidade e sua 

singularidade, de maneira que tais elementos são totalmente inseparáveis da dialogia.  

Segundo Mendonça (2006, p. 171), “[...] o conceito de dialogia, na obra do círculo, 

pode dar conta do próprio conceito de subjetividade e de enunciado.” Nesse sentido, Geraldi 

(1993) explicita a relação entre a dialogia e a subjetividade no contexto sócio-histórico 

quando, em sua recepção inicial, a palavra é incorporada como palavra-alheia, e só 

posteriormente passa a ser palavra pessoal. Nesse processo, se constitui uma consciência 

monológica, onde a palavra do outro é supostamente esquecida e, portanto torna-se anônima e 

familiar (singular) e passa a inserir-se num novo diálogo. (GERALDI, 1993). Assim, 

considera-se que a polifonia é uma superação do monologismo pelo dialogismo, uma 

recriação, dos seres humanos, caracterizada pela pluralidade de vozes do universo 

bakhtiniano: “[...] O dialogismo e a polifonia estão vinculados [...] para recriar a riqueza dos 

seres e caracteres humanos traduzidas na multiplicidade de vozes da vida social, cultural e 

ideológica [...].” (BEZERRA, 2005, p. 191-192). Vale salientar o caráter da enunciação como 

a matéria prima de produção de subjetividades. 

Ao admitir a palavra como fonte de estetização de objetos que estão dentro e fora de 

nós, buscamos expressões verbais produzidas na relação entre o eu e o outro. Pereira (2010 a, 

b; 2012; 2013); Hermann (2008, 2014), Foucault (1985; 1992; 2004); Gadamer (1997) e 
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Bakhtin (1976; 1997; 2006) vêm nos auxiliando a compreender os elos que ligam a estética à 

vida, a linguagem e a arte, a marcarem presença em tudo que envolve a nossa existência e da 

qual colhemos a realidade em sua dimensão tangível, ou não, ao apreciarmos uma tela ou um 

olhar, ou percebermos um desenho, lermos um livro, recitarmos um provérbio ou nos 

emocionarmos quando ouvimos uma música. E mais: quando dançamos ou vamos ao cinema, 

ou contamos histórias, assumimos os objetos e signos concatenados para formar um gosto, um 

modo de viver; prosseguimos atualizando formas e jeitos de nos relacionar e compor 

elementos da vida, a afirmar a existência constituída de ideias, sentimentos, palavras, no 

universo singular e plural de possibilidades de existência. 

A experiência estética, assim, compreendida como “[...] criação de linguagem, como 

produção de história” (MIDLEJ, 2014, p. 323),  neste estudo se compõe como atividade 

polissêmica, dá-se como potencialização criadora de possíveis aberturas para o outro; traz, em 

suas singularidades, afecções, germes de outras figuras, outros acontecimentos como forças 

que agem sobre forças  (DELEUZE,  1991) em possíveis movimentos de desfiguração e 

constituição de novas formas de ver e experimentar o mundo. 
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SEÇÃO III 

3 POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE E CONTEXTOS 

3.1     Num tempo em ebulição, a instituição escolar, o currículo 

No mundo globalizado, deste tempo de agora, de violência universalizada e 

fragmentação exacerbada, constituem-se movimentos pedagógicos, filosóficos, artísticos, 

sociológicos e culturais, nos quais outros modos de pensamento vêm se processando e 

expressando através de pensadores contemporâneos, a exemplo de Derrida, Deleuze, Guattari, 

Lyotard, Foucault. O que caracteriza essas tendências manifestadas, também nos diversos 

campos como na Arte, Literatura, Política, Sociologia, História, não se resume à refutação das 

noções de Modernidade.22 Veiga-Neto (1996, p. 26-28) traz elementos para esta discussão: 

“[...] o pós-moderno não é um antimodernismo [...] mais do que uma representação do mundo, 

ele produz o mundo.” 

Os termos pós-estrutural, pós-colonial, pós-moderno, pós-fundacional e pós-marxista, 

ainda que conectados, se referem a estudos distintos, com questões e problemáticas próprias, 

para as Ciências Humanas e Sociais, dentre elas a educação e o currículo. (LOPES, 2013). 

Para falar do mundo pós-moderno, a citada autora a constrói o cenário de uma sociedade 

aparecendo como uma modernidade líquida, fluida, instável, tardia - essas formas parecem 

estabelecer outras possibilidades de compreensão do mundo. A paisagem da pós-modernidade 

aparece, no texto dela, de modo nostálgico, a lembrar do filme de Wood Allen (2011), Meia-

noite em Paris, cuja trama consiste no protagonismo de um escritor do século XXI que, ao 

sentir-se insatisfeito com a vida, decide sair e caminhar pelas ruas desta capital. Ao se 

encontrar sozinho, vê-se transportado para a Paris de 1920, com diversos autores, intelectuais 

e artistas, como Ernest Hemingway, Dali, Picasso, Matisse, Zelda e Scott Fitzgerald, frutos de 

suas fantasias e desejos. A ilusão de que uma vida na época de ouro francesa é melhor do que 

a da atualidade traz uma utopia da modernidade perdida na pós-modernidade; leva-nos a 

variados entendimentos de produção do mundo nessa perspectiva.  

Em estudos investigativos do Grupo de Estudos e Pesquisas em Currículo e Pós-

Modernidade (GEPCPós), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS), o 

Professor Veiga-Neto (2012, p. 7) aponta para 14 princípios e pressupostos básicos do estudo 

de currículo, a partir do ponto de vista pós-moderno. O sétimo nos informa: 

 

                                                           
22 A Modernidade é compreendida pelo período que se estende entre meados do século XV e o século XIX. Para 

alguns estudiosos se estende até o momento no qual nos encontramos. Ela denota uma modificação no modo de 

compreensão do mundo que se observa a partir de meados do século XV. 
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[...] currículo e Modernidade mantêm, entre si, uma causalidade recíproca a 

que Deleuze (1991) denominou ‘causalidade imanente.’[...]. Ambos são 

inseparáveis e se alimentam e retroalimentam continuadamente. A rigor, não 

foi propriamente a modernidade que criou o currículo, nem esse está em suas 

raízes [...]. 

 

Nessa perspectiva, o currículo chega-nos envolto numa constante preocupação - típica 

das questões modernas relativas à dicotomia entre a teoria e a prática na educação; ainda: 

atrelada aos sentidos atribuídos à Pedagogia, a exemplo do percurso e contexto histórico da 

educação em que se discute esta área como uma arte, ou como uma ciência experimental, ou 

compreensiva ou como uma epistemologia. (FRANCO, 2007). Corazza (2002, p. 5) ao 

considerar que “[...] a Pedagogia e o Currículo, os professores e sua formação, as didáticas e 

as metodologias, a Escola e a Educação são impelidas a se tornarem em tudo muito mais 

culturais e bem menos escolares, no sentido dos tempos anteriores” nos estimula a avaliar que 

o novo nem sempre é o inédito, puro, original, mas pode ser um novo olhar sobre o já visto e 

criticado. Esta abertura para outras possíveis experiências e invenções aponta-nos para 

possibilidades de diferentes modos de se olhar a vida, nossas casas e ruas, salas de aula e 

pátios de recreio “[...] os quais, por tanto tempo, ficaram borrados e excluídos, calados e 

subordinados, dominados e pisoteados pela lógica da Identidade-Diferença.” (CORAZZA, 

2002 p. 4). Nisso, Moita Lopes (2008, p. 136), nos chama a atenção para a importância de, 

nos processos educacionais, ao invés de se ater à essência da homogeneidade identitária ver 

possibilidades de práticas discursivo-culturais atravessadas por “[...] sociabilidades 

continuamente em construção, fragmentadas, contraditórias e heterogêneas [...].” Ambas nos 

convidam a refletir na necessidade de se realizar organizações curriculares nas quais a 

intersubjetividade aconteça, a partir de meandros singulares, culturais, como significados 

socialmente mediados e se situem para além de elementos cognitivos: como forças que agem 

e resultam de outras forças, em manifestações relacionais. Um currículo crescentemente 

complexo que não estranhe as sutilezas paradoxais da cotidianidade (MACEDO, 2006) e 

sintonize com “[...] uma visão perspectivista e interpretativa do conhecimento, [...] o devir em 

vez de ser, [...] com um caráter produtivo da linguagem [...] o privilegiamento da diferença e 

da multiplicidade em detrimento da identidade e da mesmice.” (SILVA, 2003, p. 35). 

3.2 Políticas públicas educacionais para a formação docente 

 

A formação dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental passou por várias 

mudanças ao longo da história do Brasil. O primeiro modelo de formação foi o da Escola 



55 

 

Normal que começou no século XIX e durou até meados dos anos 1970, quando a palavra de 

ordem das políticas públicas, para esta área, foi a criação de um sistema de ensino 

profissionalizante incluindo aí a processos formativos para o então denominado curso 

primário. Com o fim da Escola Normal foi Instituído o Ensino Médio ou Ensino de Segundo 

Grau com Habilitações para o Magistério - numa reforma educacional voltada para o mercado 

de trabalho, cuja demanda de escolarização da população deveria atender à ampliação de 

empresas multinacionais no país.  

Com características profissionalizantes, a Educação passou a ser concebida como fator 

de desenvolvimento econômico, no intuito de preparar a camada jovem da população para o 

mercado de trabalho. A dominação hegemônica do neoliberalismo, formada no contexto 

desenvolvimentista foi - e, de variados modos continua sendo - sustentada pela contenção dos 

gastos com o bem-estar dos trabalhadores tendo em vista a revitalização do capitalismo 

avançado para alcançar pretensas estabilidades monetárias.  

Como consequência e, ligado a tudo isso, vimos surgir o aumento das desigualdades 

pelo desemprego e a inflação caminhando no mesmo passo da formação ideológica de uma 

desqualificação da política e naturalização das leis do mercado como o grande regulador em 

contraponto com o estado regulador. (ANDERSON, 1996; BARROSO, 2005).  

Uma década após a promulgação da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 

(LDBEN/96) foram instituídas as Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia, através da 

Resolução N. 1 de 15 de maio de 2006, do Conselho Nacional de Educação. Esta Resolução, 

como produto de amplas discussões nos meios políticos, acadêmicos e profissionais ligados à 

educação em torno da especificidade do campo científico e profissional da Pedagogia “[...] 

trouxe à tona, mais uma vez, o debate a respeito da identidade deste Curso e da sua finalidade 

profissionalizante, agora instituída como licenciatura.” (MIDLEJ, 2008, p. 74). Nesse novo 

paradigma, o curso de Pedagogia e o processo de profissionalização dos docentes da educação 

básica, passaram a ser determinados pelas atividades de planejamento, coordenação, execução 

e avaliação na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Médio, na modalidade Normal e 

na Educação Profissional, nos serviços e apoio escolar, de um modo geral em todos os lugares 

previsíveis e passíveis de conhecimento pedagógico, inclusive para as atividades da gestão 

democrática escolar.  

A formação profissional de professores, ao encontrar-se envolvida com os novos 

desafios das mudanças socioculturais e legislativas, levanta questões relativas às 

problemáticas do profissional da educação como campo de possibilidades relativamente 

estáveis, mas igualmente evolutivas. (XAVIER, 2014, p. 833). 
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Para Gatti (2012) as estruturas formativas de professores no Brasil são ainda arcaicas e 

superadas, necessitando sofrer algumas mudanças radicais em função dos movimentos sociais 

emergentes no século XXI. Desde as reformas educacionais, a partir da década de 1980, 

quando as políticas dos ciclos foram introduzidas nos diversos países europeus e americanos 

como na Suíça, França Espanha, Portugal, Canadá, Argentina, e Brasil “[...] as propostas de 

formação de professores começam a se referir aos saberes docentes, aos saberes da 

experiência, a insistir sobre como o(a) professor(a) que reflete sobre a própria prática e que 

pesquisa sobre ela.” (GATTI, 2011, p. 43). Tais questões, trazidas pela citada pesquisadora e 

outros estudiosos da área, deram tons mais críticos aos textos publicados e representam 

avanços na produção de percepções crescentemente acuradas para “[...] os modos de ação e 

[...] interação que os professores internalizam, produzem e reproduzem em suas experiências 

de trabalho.” (XAVIER, 2014, p. 844).  

Efetivamente, com o impulso democrático, de caráter crítico-colaborativo da pesquisa 

como um princípio, unindo-se os elementos da razão técnica e da razão prática, estes são 

considerados como componentes da razão emancipatória; ao refletir, dialogar e pesquisar, o 

professor parece criar possibilidades de tornar-se mais ativo e ampliar os níveis de criticidade 

no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, segundo recentes pesquisas acerca da 

formação de professores nos cursos de Pedagogia, ao buscar-se comparar a formação docente 

no passado e no presente – vê-se que antes as ações eram mais voltadas para a formação do 

técnico, hoje visa à formação do professor polivalente. (CRUZ; NETO, 2012).  Para os 

citados autores, no entanto, apesar de algumas mudanças na formação de professores, ainda 

persistem problemas de caracterização do profissional da Pedagogia: a formação, fragmentada 

e, sem delimitação, forma o professor pedagogo que estuda de tudo, mas não é especialista. 

 Assim, estudos evidenciam que apesar de alguns avanços nas políticas para a 

formação em diversos países e, nesta última década no Brasil, dados estatísticos deram 

mostras de que “[...] não há uma relação entre a expansão da educação superior e o aumento 

de matrículas nos cursos de formação de professores.” (MAUÊS; SOUZA, 2013, p. 15). 

Nessa compreensão o processo formativo docente, nesse mundo contemporâneo, parece 

necessitar muito mais de uma epistemologia pedagógica da experiência, da investigação da 

prática, do diálogo, da escuta, para assim poder valer-se da crítica, quiçá com perspectivas de 

emancipação. 

 

 

 



57 

 

3.3 No Brasil, políticas específicas de formação para o magistério 

 

Desde 1996, época em que a LDBEN/96 instituiu o nível superior para os docentes, 

em especial para aqueles que ainda não houvessem tido uma formação adequada e estivessem 

a atuar em redes públicas particulares, estaduais ou municipais na educação básica. Desde aí, 

foram sendo criados variados cursos de graduação para professores.  A política educacional 

brasileira, ao instituir o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)23 associou-o ao 

Programa das Ações Articuladas (PAR) objetivando materializar o regime de colaboração, 

prevista pela Constituição de 199824 visando promover a mobilização social para uma melhor 

qualidade da educação básica. No documento, a definição de metas e responsabilidades: 

Estrategicamente os municípios definem as necessidades e prioridades da sua rede e passa a 

receber do Ministério de Educação, por meio do regime de colaboração, o apoio mediante 

ações de assistência técnica e financeira. (BRASIL, 2009. A denominada gestão democrática 

deveria dar apoio e assistência técnica e financeira tanto aos profissionais da escola quanto 

aos alunos, famílias e à comunidade local. Além disso, garantir a formação de professores, de 

profissionais de serviço e apoio escolar, práticas pedagógicas e avaliação, infraestrutura e 

recursos pedagógicos. Nesse arcabouço foram planejadas categorias de avaliação diagnóstica 

da educação e, entre estas, a formação inicial e continuada e a prática pedagógica de 

professores que atuam nas Creches, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação 

Especial, Educação em Comunidades Indígenas, Quilombolas Educação do Campo e 

Educação de Jovens e Adultos. (MAFASSIOLI, 2011).  

A partir disso, o governo federal necessitou ajustar amplamente a dispersão e 

fragmentação das políticas de formação para o magistério em Programas que ficaram a 

encargo das Instituições de Ensino Superior (IES), os quais, nesse momento, encontravam-se 

em grande descompasso com a imensa demanda da educação básica. Sendo assim, iniciou-se 

o um novo projeto de articulação tendo em vista, no âmbito das instituições públicas, a 

responsabilização pela carreira dos professores da educação básica, numa “[...] política 

nacional de formação docente orientada pela perspectiva de instituição de um sistema 

nacional de educação.” (GATTI, 2011, p. 49).  

                                                           
2 O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) foi instituído pela legislação e regulamentação do Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação, através do Decreto 6.094/Abril de 2007. 
24 Entre seus entes federados - União, Distrito Federal, Estados, Municípios e Comunidade, Escola e Família. 
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Nesse movimento, várias medidas foram tomadas: inicialmente com a formação inicial 

e continuada promovida pela Universidade Aberta do Brasil25 (UAB), através da Educação a 

Distância; em seguida, com o Plano Nacional de Professores da Educação Básica (PARFOR), 

instituído para atender o disposto no artigo 11, inciso III do Decreto nº 6. 755 de 29 de janeiro 

de 2009, como uma exigência da LDBEN/1996 para melhoria da educação básica no país. 

Referido na seção anterior, o PARFOR é um programa emergencial, presencial e modular, 

abrangendo licenciaturas diversas, são oferecidos em três modalidades: os de 1ª licenciatura 

para os não-graduados; os de 2ª licenciatura para os licenciados que atuam fora da área de 

formação; os de formação pedagógica para bacharéis sem licenciatura. Com esse propósito, os 

professores da rede pública se candidatam aos cursos de ensino superior de formação inicial e 

continuada mediante inscrições no sistema informatizado criado pela CAPES, denominado 

Plataforma Freire, a serem validadas pelas secretarias de Educação às quais se vinculam os 

professores, submetidos para fins seletivos e de efetivação de matrícula nas IES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 A UAB é um sistema integrado por Instituições públicas de ensino superior (IPES) que oferece cursos 

dirigidos preferencialmente a segmentos da população que têm dificuldade de acesso à formação superior. 

(GATTI, 2011, p. 59). 
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SESSÃO IV 

4  DIMENSÕES METODOLÓGICAS  

4.1 Da pesquisa qualitativa 

 

A pesquisa qualitativa, nas Ciências Humanas, foi muito influenciada pelo filósofo 

alemão Wilhelm Dilthey (1833-1911) considerado como “[...] um dos primeiros a criticar o 

uso da metodologia das ciências naturais pelas ciências sociais [...] com a compreensão de 

coisas particulares e não com a formulação de leis generalizantes, como fazem as ciências 

naturais.” (GOLDEMBERG, 2011 p. 19).  

O sociólogo Max Weber, por sua vez, ao sistematizar a sociologia alemã considerou a 

ideia de verstehen, proposta por Dilthey, como algo relacionado à “[...] compreensão 

interpretativa das experiências dos indivíduos dentro do contexto em que foram vivenciadas.” 

(Idem, p. 19). À época, a realidade humano-histórico-social ressaltada, por este, encontrou 

ressonâncias em posições relacionadas à hermenêutica e conexões com a linguagem do 

pensamento científico-natural. (DILTHEY, 2010).  Para ele “[...] as ciências humanas estão 

fundadas na conexão entre vida, expressão e compreensão [...] realiza-se nestas a construção 

do mundo histórico.” (Idem, p. 29-31). Desse modo, a base para essa teoria é a junção dos 

saberes, das formas de pensamento e dos métodos científicos. 

Ampliando tais perspectivas Weber discute e analisa os fatos sociais, mais 

amplamente, na década de 1970, nos EUA, sob uma ótica de abordagem interpretativa 

compreensiva, elevando-a à ideia de um modelo cultural hermenêutico de análise. Segundo 

Goldemberg (2011, p.24) na vertente antropológica “[...] um dos principais representantes da 

abordagem interpretativa é Clifford Geertz (1989).” De acordo com Geertz, prossegue a 

autora, (Idem, p. 24): “[...] os textos antropológicos são interpretações sobre interpretações 

nativas, já que os nativos produzem interpretações de sua própria experiência.” Esta 

antropologia propõe que “[...] o resultado da pesquisa não seja fruto da observação pura e 

simples, mas de um diálogo e de uma negociação de pontos de vista do pesquisador e 

pesquisados.” (Idem, p. 24).  

Nesse sentido, sucederam a favor de uma investigação científica “[...] movimentos 

participantes e apreensões descritivas densas [...] com uma multiplicidade de estruturas 

conceituais complexas, muito sobrepostas às outras em sinergia com o posicionamento do 

investigador.” (GEERTZ, 1989, p.7, apud MIDLEJ, 2008, p. 49). Consideramos com Tripp 

(2005) a investigação-ação como um termo genérico atribuído a toda investigação que se 

aprimora na medida em que age no campo da prática e investiga a respeito dela “[...] planeja-
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se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma mudança para a melhora de sua prática, 

aprendendo mais, no correr do processo, tanto a respeito da prática quanto da própria 

investigação.” (Id., ibidem, p. 445-446). Nesse sentido, o campo investigativo da formação 

docente aparece como princípio científico educativo a atribuir ao professor um papel ativo no 

processo educacional.  

 

4.2  Percurso histórico-compreensivo da pesquisa como formação 

As bases teóricas da pesquisa-ação tiveram suas origens com Dewey, a partir do 

psicólogo alemão Kurt Lewin, ao converter o método da pesquisa acadêmica clássica 

utilizando dinâmicas de grupo como método de pesquisa e integração das minorias étnicas, 

isso já na década de 1950. Portanto, a origem da pesquisa-ação é datada entre 1946 e 1952 

quando se apresenta como uma crítica ao método tradicional e como superação da visão 

técnica sobre a prática. (MIDLEJ, 2008). 

Nesse contexto, trazemos como referência o interacionismo simbólico e o 

pragmatismo sociológico criados nas primeiras décadas do século XX, através da influência 

dos filósofos John Dewey e George Herbert Mead, ambos professores na Escola de Chicago. 

O primeiro deles trouxe para o interacionismo, o pragmatismo - filosofia de intervenção 

social, postulando o envolvimento do pesquisador no contexto social da pesquisa para a 

transformação. Mead “[...] considerado o arquiteto da vertente interacionista [...] sua 

perspectiva teórica, fortemente marcada pela influência da psicologia social e de George 

Simmel, que trouxe para a sociologia a filosofia de Kant.” (GOLDEMBERG, 2011 p. 26).  

No interacionismo simbólico, o objeto de estudo é a “[...] concepção que os indivíduos 

têm do mundo social [...] como intérprete do mundo que o cerca e, consequentemente, 

desenvolve métodos de pesquisa [...] que propicia o pesquisador ver o mundo, através dos 

olhos do pesquisado.” (Idem, p. 27). 

Foi sob a influência da Escola de Frankfurt26, que a pesquisa-ação contribuiu para a 

inclusão de um componente emancipatório através da reflexão e crítica quanto aos aspectos 

políticos e socioculturais da sociedade; posteriormente ganhou diferentes inclusões e 

tendências teóricas, mas todas mantendo em comum a preocupação com a melhora da prática.  

                                                           
26 Criada em 1924, para a pesquisa social na Universidade de Frankfurt, contou com diversos pesquisadores entre 

estes se destacaram Horkheimer, Pollock, Adorno, Marcuse, Benjamin, Fromm e Habermas, chamando-nos a 

atenção para o problema da formação cultural sobre os bens simbólicos, estes tornados mercadoria no 

capitalismo tardio.  (ADORNO, 1995).  
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Foi assim que, o contexto histórico e geopolítico dos movimentos da investigação-

ação, encontrou ressonâncias em Paulo Freire com a denominada educação dialógica-

problematizadora no Brasil dos anos 1960; se expandiu, através dos tempos, pretendendo 

formar professores reflexivos e críticos, através de um viés interpretativo, a relacionar os 

problemas sociais às questões educacionais, demarcando de forma mais significativa o início 

da investigação-formação em educação. Pelo contexto latino-americano incrementado com 

Freire no final dos anos 1980 e 1990, a noção do professor como investigador e a relação do 

processo formativo docente com a pesquisa educacional, foi fortalecida pelos princípios do 

conhecimento da prática, como investigação, com ênfase na experiência, envolvendo o 

conhecimento crítico reflexivo.  

Vimos, na Seção I do presente texto, o conjunto histórico do método (auto)biográfico 

considerado no âmago desta investigação, um método composto pelas histórias individuais e 

sociais do sujeito cujos objetos são as narrativas das histórias de vida, realizadas face-a-face, 

narrador e investigador e, demais objetos representantes simbólicos. Ampliamos as 

possibilidades epistemológico-metodológicas ao considerar o estudo da subjetividade, os 

movimentos incessantes de criação e produção de si trazidos pelas narrativas; ressalte-se outro 

viés de diferenciação, também: a relação interpessoal e intersubjetiva entre o narrador e o 

observador como mediador. “O valor heurístico do método (auto)biográfico torna-se então 

legítimo, não apenas em decorrência desse caráter específico da narrativa, mas também 

porque a biografia é uma microrrelação social.” (BUENO, 2002, p.11). Assim, há um 

reconhecimento da máxima de “[...] todo indivíduo ser a reapropriação singular do universo 

social.” (FERRAROTI, 2010, p. 45). 

Para a compreensão do método biográfico, suas práticas, coletas e análises 

documentais, será preciso antes, saber o que mobiliza esta abordagem. Na perspectiva de 

Delory-Momberger (2012) o projeto epistemológico da pesquisa biográfica inscreve-se nas 

questões centrais da antropologia social: a constituição do individual – como os indivíduos se 

tornam indivíduos.  A partir do indivíduo, a teia da constituição se amplia em um complexo 

de relações para os entornos históricos, sociais, culturais, linguísticos, econômicos e políticos 

bem como entre o indivíduo e as representações de si e das suas relações com os outros e a 

dimensão temporal da sua experiência e existência. Sinteticamente, os objetivos da pesquisa 

biográfica são: a) conhecer a formação e a origem do indivíduo no espaço social, ou seja, a 

sua gênese e devir, a formação no sentido do devir, do tornar-se; b) como se formam as 

experiências individuais; como sua existência é significada pelos acontecimentos; c) como os 
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indivíduos, pelas linguagens culturais e sociais, atualizadas em biografizações, contribuem 

para dar existência, reproduzir e produzir a realidade social.  

Nos citados sentidos, “[...] o objeto visado pela pesquisa biográfica, mediante esses 

processos de gênese sócio individual, seria o estudo dos modos de constituição do indivíduo 

enquanto ser social e singular.” (DELORY-MOMBERGER, 2012 p. 524). Os termos 

biografar-se e biografização remetem à noção de “[...] operações mentais, comportamentais e 

verbais pelas quais o indivíduo não cessa de inscrever sua experiência e sua ação em 

esquemas temporais e finalizados.” (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 525).  

Nos processos de biografização do sujeito há uma estreita relação com a experiência 

hermenêutica que é conduzida pelo diálogo, pela abertura ao outro, que nos faz perguntas ou 

nos responde. Nesse sentido, na linguagem como mediação, é colocada no cerne do processo 

como a fala que o sujeito produz sobre si mesmo, os enunciados e a compreensão destes, a 

disposição para ouvir e esclarecer, a confrontação com as questões que o outro lança, as 

revisões de interpretação, as experiências da vida cotidiana a envolverem os fenômenos numa 

pluralidade de sentidos, a recriação de coisas em comum.  

A denominada mediação interpretativa, como forma de discurso compõe, assim, a 

narrativa e mantém uma relação mais direta com a temporalidade, a existência, o mundo 

percebido e o explicitado. A pesquisa biográfica, ao realizar interfaces com o enfoque 

fenomenológico e a hermenêutica gadameriana, “[...] não exclui o reconhecimento da 

incompreensão existente em toda a compreensão e, também o reconhecimento da 

impossibilidade de a compreensão ser totalitária [...] há aspectos que escapam, pois somos 

finitude.” (HERMANN, 2014, p. 150). O processo relacional, a envolver a proximidade com 

o outro, o confronto com os limites humanos, embora traga em si os entraves citados, 

demonstra, nesse processo investigativo, um acentuado caráter formativo.  

A hermenêutica, ao fazer parte de um movimento filosófico denominado 

antifundacional, iniciado com Nietzsche no final do século XIX, tem como proposta dar 

continuidade à conversação da espécie humana, numa perspectiva em que “[...] a procura das 

verdades tem a ver com negociação de sentido, com linguagem, com diálogo com a tradição 

[...] como um frutífero campo de inspiração na busca de caminhos investigativos em 

educação.” (GRÜN; COSTA, 1996,  p. 85). O significado da palavra hermenêutica provém do 

grego hermeneia - traduzida como “interpretar” - está associado ao deus grego Hermes, 

identificado como um mensageiro com habilidades especiais na realização de negociações, 

trocas e funções de transmutações, ou seja, de “[...] transformar tudo aquilo que ultrapassa a 

compreensão humana em algo que essa inteligência consiga compreender.” (PALMER, 1999, 
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p. 24). Segundo os autores citados, a hermenêutica, desde o início, com os gregos, sempre 

esteve associada às relações entre a compreensão humana, a inteligibilidade e a linguagem. 

Nessas perspectivas, ao elaborar a sua hermenêutica filosófica, Gadamer toma como desafio o 

desenvolvimento de uma “ontologia do evento da compreensão” tendo em vistas o resgate do 

“[...] caráter dinâmico do compreender perdido ou suprimido pela metafísica ideacional 

ocidental.” (GRÜN; COSTA, 1996, p. 95). Para Gadamer (1997) uma postura hermenêutica 

implica em uma experiência estética, ou seja, a “[...] abertura da experiência [...] altera o 

próprio intérprete em favor do texto ou situação.” (Idem, p. 96). Isso significa, que ao 

olharmos para uma obra de arte “[...] nós não estamos interrogando um objeto, mas estamos 

sendo nós próprios colocados em questão.” (Idem, p. 96). O foco da atenção hermenêutica 

filosófica gadameriana, ao situar o lócus do significado na linguagem - e não no sujeito - está 

na “[...] capacidade de se entregar aos objetos e deixar que eles o redefinam [...] (estes), em 

uma postura investigativa hermenêutica vão se modificando [...] abalam suas certezas prévias 

e produzem novas asserções.” (Idem, p. 99-100). Para Gadamer (1997), o outro é a própria 

tradição na qual o sujeito não-centrado, que é o eu-tu, está inserido; assim, a linguagem, para 

o autor (1997), ao condicionar a vida humana, elabora uma ontologia do evento da 

compreensão. Ao invés de tentar revelar ou descobrir verdades absolutas, a hermenêutica abre 

possibilidades para a compreensão dos problemas, seus limites e suas perspectivas. A 

compreensão dos aspectos e das possibilidades da hermenêutica, especificamente a do citado 

filósofo alemão (1997), encontram-se na obra ‘Verdade e Método’ e, de modo geral, 

permeiam o presente estudo.  

As inter-relações da narrativa com os aportes metodológicos, acima citados, expandem 

as possibilidades fenomenológicas discursivas e históricas, enfatizam os acontecimentos, a 

marcação sequencial do tempo.  Narrar implica operar em duas dimensões, uma cronológica 

como a sequência de episódios e, a outra, não-cronológica, na configuração do encadeamento 

de um enredo, que é o que vem dar sentido à história. Assim, para Jovchelovitch e Bauer 

(2002, p. 93) “[...] compreender uma narrativa não é apenas seguir a sequência cronológica 

dos acontecimentos que são apresentados pelo contador de histórias: é também reconhecer sua 

dimensão não-cronológica, expressa pelas funções e sentidos do enredo.” Portanto, o sentido 

não está no fim da narrativa, ela permeia toda a história, do que se precisa definir o que deve e 

o que não deve ser dito e o que deve ser dito antes, como operações relacionadas ao sentido 

que o enredo dá à narrativa.  

Noutro ângulo, a perspectiva sociológica de Connelly y Clandinin (1995) nos 

apresenta a importância do estudo da investigação narrativa em diversas áreas de 
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conhecimento; segundo esses autores, existe uma relação bastante íntima entre os estudos 

individuais em Psicologia e a narrativa, sendo que uma das maiores críticas a este tipo de 

investigação é a de sobrepor o indivíduo ao contexto social. Já na perspectiva sociológica é 

com os grupos que a investigação narrativa se preocupa. Sob o ponto de vista relativo ao 

binarismo individual/social, Ferrarotti (2010, p. 46) discute que “[...] uma narrativa biográfica 

não é um relatório de ‘acontecimentos’, mas uma ação social pela qual um indivíduo 

retotaliza sinteticamente a sua vida (a biografia) e a interação social em curso (a entrevista), 

por meio de uma narrativa-interação.” Desse modo, ao se contar histórias de acontecimentos 

narram-se fenômenos sociais; nesse sentido, a sociologia tem a narrativa como um método 

peculiar da pesquisa qualitativa; contudo, para além do seu emprego investigativo, esta pode 

ser considerada, também, em sua forma discursiva histórica, como histórias de vida, histórias 

sociais reunindo, em seu cerne, o interesse de diversas abordagens teóricas psicológicas, 

sociológicas, antropológicas, filosóficas, literárias, linguísticas, poéticas, históricas, 

permeadas pela fenomenologia e pela hermenêutica.  

A partir das enunciadas perspectivas, ao utilizar-nos da metodologia da investigação-

formação desenvolvemos uma inter-relação multirreferencializada a partir das dimensões 

subjetivas das professoras como pessoas, como profissionais, como produtoras de 

conhecimentos num mundo de numerosas relações de interação, de negociações, a implicar 

intercomunicação e linguagem, como interpretação aberta a outras interpretações.Tal 

multirreferencialização, ao pressupor a conjugação de uma série de abordagens e disciplinas, 

prioriza-se pela pluralidade e heterogeneidade do conhecimento; advinda da filosofia 

dialética, desde Heráclito de Éfeso, esta abordagem pode ser considerada um avanço do 

pensamento e da ciência, desde quando busca apreender a realidade para além das leis 

naturais da física, ao estabelecer novas perspectivas para os fenômenos sociais e educativos. 

Foram esboçadas e delineadas inicialmente a partir de 1960, por Jacques Ardoino, professor 

emérito e seu grupo da Universidade de Paris 8.  Nesse sentido, as análises, encaminhadas 

como procedimentos para a leitura de situações educativas devem ser consideradas, em sua 

complexidade, como práticas sociais e voltadas para posições teóricas e metodológicas - as 

quais permitem, de variados modos, a lida com a incompletude humana do ser. No campo da 

epistemologia das ciências da educação, o pensamento de Ardoino, da heterogeneidade, faz 

muita diferença para se pensar a formação humana na sociedade plural. (MARTINS, 2004; 

BARBOSA, S. M. C; BARBOSA, J. G., 2008). 
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4.3  Investigação-formação 

 

Segundo Pineau (2006, p. 338), a investigação-formação está localizada “[...] na 

encruzilhada da pesquisa, da formação, e da intervenção, onde se entrecruzam outras 

correntes tentando refletir e exprimir o mundo vivido para dele extrair e construir um 

sentido.” Esta, como uma alternativa metodológica, constitui-se potencialmentecomo um 

processo de metacognição27 - como criador de espaços de pensar, planejar e realizar a 

formação do professor, além de dar indícios de potencializar tais percursos. Insere-se na linha 

das narrativas e considera, concomitantemente, de acordo com Galvão (2005) a dimensão da 

investigação – ao dar aberturas para escolher temáticas específicas de pesquisa sobre as 

experiências do professor como espaços de reflexão e participação em perspectivas 

emancipatórias. No âmbito da (auto)formação demonstra os fatos investigados, em paralelo 

com o desenvolvimento pessoal e profissional dos partícipes do processo – o investigador, 

inclusive; acolhe e amplia a reflexão pedagógica, o que envolve as compreensões, muitas 

vezes mais alargadas das razões e decorrências de atuações docentes, além de favorecer a 

exposição de dilemas profissionais e de reconhecimento de si na ação. Por último, amplia o 

círculo hermenêutico (GADAMER, 1997) ao criar novas possibilidades de reflexão, 

investigação e nova reflexão, “[...] o movimento da compreensão se volta do todo para a parte 

e, desta, de volta para o todo.” (Idem, p. 72).  

Este processo pode favorecer a compreensão de como o sujeito, entremeado por um 

conjunto de experiências, se produz, nas trajetórias da vida. Com isso, as experiências 

investigativas podem expandir possibilidades formadoras de reconhecimento de si mesmo 

como sujeito, além de permitir-lhe a articulação, de modos mais conscientes, de suas 

heranças, de suas peculiaridades. (JOSSO, 2004). Desses modos justificamos a sua utilização, 

também, pelo reconhecimento da importância que adquire, na pesquisa e na formação, a 

especificidade dos contextos em que se educa. (IMBÉRNON, 2010). As enunciadas 

perspectivas metodológicas vieram ao encontro de nosso posicionamento ético-estético e 

político, desde uma política curricular, às escolhas teórico-referenciais vinculadas esta 

modalidade pesquisadora. 

 

 

 

                                                           
27 O ato metagognitivo, aqui, refere-se às reflexões que o professor faz sobre suas experiências, os 

acontecimentos, as situações.  
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4.4 Mais sentidos metodológicos: a cartografia em pauta 

 

Se numa concepção clássica de pesquisa é tarefa do cientista buscar compreender a 

realidade ao definir, a priori, e, conceitualmente os objetos sobre os quais trabalhará 

(CIRIBELLI, 2000), por outro lado, numa via da pesquisa qualitativa, em especial numa 

dimensão foucaultiana, os conceitos podem ser considerados como potentes ferramentas de 

trabalho de criação e invenção, como novas possibilidades de produção e construção de outros 

objetos e conceitos. (GALLO; VEIGA-NETO, 2007).  

Nesses vieses, ao nos colocarmos como professoras e pesquisadoras, também 

buscamos como referência o sentido antropofágico do cartógrafo (ROLNIK, 1989), de 

assimilação dos afetos carregados de palavras que estão a compor as paisagens psicossociais 

relacionadas às atividades investigativo-formativas concretizadas em perspectivas 

multirreferencializadas. A prática de um cartógrafo (ROLNIK, 1989), fundamentalmente 

constituída por estratégias das formações do desejo no campo social, é afetada e afeta as 

paisagens; implica e é implicada na pesquisa que cartografa, inclusive, pelas teorias que lhe 

acompanham. Ao dizer que teoria é sempre cartografia, significa dizer que a matéria é a fonte 

para a formação dos conceitos, pode vir de diversas perspectivas teóricas, da prática, de uma 

conversa e diálogo, da filosofia, de um filme, de uma tela, música ou poesia, quando se deseja 

assimilar, se transforma em condução do método cartográfico e desenha as paisagens do 

processo da vida que acompanha e promove. O trabalho do cartógrafo é ir à busca das fontes 

da vida para se alimentar e o critério é fazer as escolhas para formar e compor o seu desenho 

em signos de processualidade. (KASTRUP, 2007). É a partir das escolhas que faz, é o que 

realmente alimenta - o que vai servir para fazer os encontros, com os quais pretende dialogar e 

cartografar. Na prática do cartógrafo integram-se história e geografia e, essencialmente, a 

linguagem – que, para este, é um veículo que transcreve para novos mundos e novas histórias. 

(ROLNIK, 1989).  

Para Kastrup (2007, p. 19) “[...] a cartografia procura assegurar o rigor do método sem 

abrir mão da imprevisibilidade do processo de produção do conhecimento, que constitui uma 

exigência do processo de investigação.” A partir de algumas pistas da obra ‘Mil Platôs’ de 

Deleuze e Guattari (1995) Kastrup (2010), traz o método da cartografia, não com uma visão 

totalizante, mas com uma ideia de coletivização da experiência, que “[...] visa acompanhar o 

processo mais do que representar o objeto.” (Idem, p. 52). A citada autora (2010) diz 

textualmente: 
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O caráter inventivo coloca a ciência em constante movimento de 

transformação, não apenas refazendo seus enunciados, mas criando novos 

problemas e exigindo práticas originais de investigação. É nesse contexto 

que surge a proposta da cartografia, que tem como desafio desenvolver 

práticas de acompanhamento de processos inventivos e de produção de 

subjetividades. (P. 55-56). 

 

 

Suas palavras inquietam e levam a questionar, no método, a captação da realidade, 

através dessa dimensão processual. Acabam por nos induzir a considerar a cartografia no 

interior de um grande desafio: de um método que se coloca como capaz de acompanhar os 

processos da subjetividade como uma forma individuada e constituída de vetores de toda 

ordem, materiais, linguísticos, ecológicos e simbólicos. Nesse sentido, não há como 

representar um objeto, importa mais a noção de processamento de informação, de 

processualidade-fluxo, no sentido de uma produção de subjetividade presente em todos os 

momentos da pesquisa: produção de dados, análise e discussão e escrita. É importante 

destacar o termo produção de dados como proposta de uma mudança conceitual, tendo em 

vista distinguir-se das práticas da pesquisa moderna. Uma recolha ou coleta de informações 

nos parece mais adequado. Outro diferencial característico, na cartografia, é a escrita do texto 

e, deste, com os resultados da investigação, habitualmente ausentes no processo.   

No campo da Educação fala-se em dispositivos pedagógicos, no sentido escolar, como 

um recurso metodológico de aprendizagem dos conteúdos dos indivíduos em formação, mas 

especificamente nesta investigação-formação, nós nos referimos ao dispositivo pedagógico 

como estratégia metodológica de constituição de sujeitos. Para tanto, buscamos tal conceito 

no corpo da filosofia contemporânea - como modos de produção de subjetividades como “[...] 

um estado de ser que responde a uma articulação multidimensional de forças vitais (vivas e 

revitalizadas), em uma determinada circunstância.” (PEREIRA, 2013, p. 110). Nestas, o 

dispositivo produz subjetivação, como um efeito em si, da própria relação com o outro. Nesta 

perspectiva, trazemos o conceito de dispositivo em Foucault (1989, p. 244) como, 

 

[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 

morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do 

dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes 

elementos. 

 

 Portanto, dispositivo aqui é um dos conceitos-chave na descrição da metodologia desta 

investigação-formação. Este conceito traz, em si, perspectivas de apreciação de narrativas, de 
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usos de análise da linguagem em discursos contextuados de pessoas a interagirem consigo 

mesmas e outras. (CHIZZOTTI, 2006); estes,  utilizados na intenção de ativaram 

compreensões e intervenções interpretativas, (idem, 2006) a partir de experiências estéticas, 

de apreensões de possíveis modos diferenciados do que se vinha sendo. Aqui, em especial, 

nos interessam tais aspectos particularmente relacionados à docência. 

Com base nos explicitados, buscamos os campos ativos de produção de subjetividade 

e de subjetivação nos espaços plurais de narração e memória, tendo em vista abranger de que 

modos a ação enunciada estaria a contribuir para a produção de movimentos de 

professoralização, os quais envolvessem atos de articulação da dimensão humana sensível, de 

cultivo de singularidade e da diferença. Foram muitos os acontecimentos, as experiências 

vividas em realidades sócio-históricas específicas e múltiplas interações realizadas com as 

professoras-alunas no campo empírico, através dos dispositivos metodológicos escolhidos e a 

nos guiarem durante o processo. Nossa experiência investigativa, caracterizada como em 

formação, (PASSEGI, 2011) nos remeteu a renovadas compreensões e interpretações a 

demonstrar-nos que há um sentido em estudar a genealogia28 do ser humano não como algo 

fechado e, sim, em tramas de espaçostempos que se faz em devires, em contextos que nos 

incluam e textos que, ao nos atravessar, nos constituam. 

Os recursos metodológicos processaram-se, através das recolhas de informações a 

partir de variados movimentos e dispositivos – os ateliês (auto)biográficos, seguidos por 

visitas ao campo profissional nas observações de Estágio, nas discussões e nas memórias de 

aulas do componenete curricular Fundamentos da Práxis, testas últimas armazenadas nos 

portfólios; além destes, por meio das narrativas de formação nas múltiplas 

interações/conversações realizadas com as professoras-alunas e, amiúde, gravadas.  

 

4.5  Os acontecimentos no campo empírico 

 

Do campo específico desta investigação-formação, os significados brotaram dos 

acontecimentos, das experiências vividas em realidades sócio-históricas, das narrativas a 

alimentarem denominados círculos hermenêuticos - compreensão, interpretação, nova 

compreensão (FAZENDA, 1992) e foram analisados na perspectiva de identificar percursos 

existenciais imbricados na profissão, traços de possíveis ocorrências de estetização do sujeito 

                                                           
28A atividade genealógica articula as memórias com a descrição das forças históricas e seus enfrentamentos. 

(CORAZZA; GARCIA, 2009). 
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– nesse caso atravessado pelas experiências de viver realidades e narrar-se. As citadas 

estratégias ocorreram relacionadas a contextos socioeconômicos e políticos das partícipes, nos 

quais os discursos se sucediam, também em atos das falas  “[...] adotando a perspectiva de que 

o conhecimento não é uma coisa que as pessoas possuem na cabeça, mas algo que elas fazem 

juntas.” (SPINK, 2000, p. 76). Houve, nessas proposições, sentidos de favorecer conexões de 

abertura para as análises de como vinham e vêm se constituindo os movimentos de 

professoralização. (PEREIRA, 2010 a; MIDLEJ, 2013, 2014). 

A triangulação do ‘corpus empírico’ (MACEDO, 2006, p. 136) deu-se a partir das 

citadas recolhas das informações, também advindas das observações da docência. Muitas 

foram, paulatinamente, sendo registradas em meu diário de campo; além dessas, numa 

linguagem não verbal, em fotos digitais e nas gravações, em áudio, realizadas na imersão 

empírica, nas conversações feitas com cada professora e nos ateliês (auto)biográficos de 

memória e formação docente. Dada a importância do diálogo entre as partes da experiência, 

que nos pareceram mais relevantes, optamos pela triangulação das sínteses das dimensões 

temáticas que vieram de várias fontes, sintonizadas com a temática estudada e a análise do 

conjunto, num movimento contínuo e dialético. (MARCONDES; BRISOLA, 2014; 

MACEDO, 2006).  A triangulação das informações se processou de forma caleidoscópica 

ampliando as possibilidades de análise dos discursos e possibilitando uma visão “[...] de 

identificação do processo pelo qual as pessoas dão forma discursiva às interações sociais, 

produzem sentidos ao que falam e orientam suas ações no contexto em que vivem.” 

(CHIZZOTTI, 2006, p. 122).  

Ao cartografarmos nossas perspectivas investigativo-formativa mediante a 

complexidade das ações investidas, desde antes, procuramos atender a um questionamento 

nosso, contínuo, durante e após os encontros, estando criticamente a buscar pelos 

estranhamentos, através das subjetividades presentificadas nos discursos, compreendidas 

como territórios constituídos de múltiplas linhas e planos de forças interagentes. 

Consideramos, com isso, que a intencionalidade de promover a desterritorialização de linhas 

duras, detentoras de binarismos, tão presentes no contexto da formação profissional docente, 

procurou construir no coletivo das professoras-alunas, linhas flexíveis que ao menos, 

pudessem vir a vislumbrar novos territórios existenciais, a envolver a criação, a arte e a 

subjetivação. (KASTRUP, 2010; ROLNIK, 1989). 

O referencial e as possibilidades metodológicas “[...] consideradas um conjunto de 

preceitos ou processos de que se serve uma ciência [...]” (LAKATOS, 2008, p. 110) deram-

nos sustentação para o encaminhamento desta complexa ação. As interatividades, coletivas, 



70 

 

produzidas nos ateliês, criou um contexto dialógico, onde a historicidade dos sujeitos, 

salientada em aportes estratégicos, ajudou-nos a expandir este percurso investigativo com 

intencionais aberturas para compreender, além das aparências, os espaços institucionais, os 

atos pedagógicos, as narrativas individuais, os conhecimentos e tradições do senso comum.  

Assim, registramos seus encaminhamentos pedagógicos, procuramos indicações, 

pedimos explicações, analisamos conversações. Os intervalos entre as aulas (os recreios) eram 

aproveitados para os diálogos que envolviam, desde as questões relacionadas aos atos 

docentes recém experienciados e observados, até os atravessamentos institucionais, 

familiares, pessoais e afetivos, descritos e explorados em seus memoriais de formação. Tais 

ações exigiram, de nós, uma constante acuidade para a sustentação do foco investigativo e 

disponibilidade para organizar roteiros flexíveis, a fim de nos aproximarmos das vidas das 

professoras-alunas. As possibilidades de apreensão das realidades e do conhecimento do outro 

foram se alinhando, assim, com os imprevistos, o desconhecido, as ambiguidades, na busca de 

alcançar aspectos vitais de suas práticas docentes, prováveis indícios de estetização do sujeito 

atravessado pela experiência complexa de narrar-se, de vivenciar a docência, compartilhar seu 

mundo social implicado com a discência e um processo investigativo. 

Abaixo explicitamos uma essência necessária: 

 

QUADRO 2: CONJUNTO DE INSTRUMENTOS, ESTRATÉGIAS E SUPORTES DA 

PRESENTE INVESTIGAÇÃO-FORMAÇÃO  

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 

Diário de campo 

Canetas, lápis 

Papéis 

Gravador 

Notebook 

Máquina fotográfica 

Filmes 

 

 

MEDIAÇÕES 

Docência (PARFOR) 

Ateliês (auto)biográficos 

Visitas às escolas 

Estágio 

Observações; inter-relações 

 

 

 

 

SUPORTES 

Conversações 

Narrativas orais e escritas 

Fichas de acompanhamento 

Registros escritos 

Gravações de áudio 

Relatórios de Estágio 

Fotos digitais 

Memoriais de formação 

Portfólios 
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Este Quadro 2 traz a profundeza e o rigor fluxo do metodológico utilizado durante 

todo o processo. Este, constantemente atravessado por práticas discursivas construídas, foi 

sendo acionado a partir de multiplicidades de vozes que ultrapassaram os aspectos meramente 

formais da Língua. As coletas de informações, de modos mais diretos, ocorreram após a 

delimitação do campo empírico, no decorrer do período letivo de 2014.  As conversações 

individuais, durante todo o processo. Os movimentos de professoralização, expressados pelas 

professoras-alunas em suas narrativas, necessitavam de olhares mais diretos, um foco 

atencional cartográfico, em busca de desejados sentidos mais sutis: assim, foram registradas, 

também através de fotografias, ações docentes expressas em gestos, palavras; de modos bem 

diretos, produções e mediações docentes nos cotidianos de suas vidas-profissão.  

Meu olhar, almejado numa dimensão estética, percorreu a realidade de contextos 

profissionais relacionados à densidade particular deste estudo; no decorrer, busquei alcançar 

determinados aspectos da realidade: ver, ouvir, sentir, perscrutar e analisar, enfim apreender 

através dos sentidos, o objeto enunciado e, sistematicamente, registrar informações, 

fotografar, gravar falas, decodificá-las, refletir acerca do que ia se passando. As citadas ações, 

por já fazerem parte de minha prática de professora do Estágio supervisionado, com todo o 

grupo, foram realizadas de modos semelhantes aos que já ocorriam anteriormente;  agora, 

mais intensificadas e atentas, em especial com o grupo voluntário, ganharam conotações de 

dialogicidade livre, sem perder de vista o rigor da ação pesquisadora. (MACEDO, 2006). As 

visitas às escolas aconteceram durante todo o processo da formação, de acordo com o 

cronograma oficial do Curso; inicialmente dois turnos, para cada uma, em seus ambientes de 

trabalho, com o fim de observar as atuações de regência, intervenções docentes, interações 

com os alunos, reuniões; o desenvolvimento dos planos, planejamentos e projetos, mediação, 

postura e relacionamento na e da prática pedagógica. As intervenções, ao serem realizadas em 

forma de comentários e recomendações propostas às docentes, deram mostras de ajudá-las a 

desenvolver, de modos mais articulados, as suas aulas. Nestas, cabiam mediações realizadas 

no sentido de expandir possibilidades de ensino e aprendizagem; além disso, subsidiavam os 

debates no retorno ao ambiente acadêmico, produzindo significados formativos.   

A partir das visitas iniciais, articular os encontros específicos e agendá-los, para a 

ocorrência de conversações, não foi uma tarefa simples: através e atrás do tempo, tive que 

fazer muitas investidas ao encontro das professoras, algumas vezes sem conseguir encontrá-

las, dadas as múltiplas tarefas exercidas por estas. Isto não me impediu de insistir em vê-las, 

em seus contextos, no intuito de compreender como o sujeito se descobre, revela-se ou 

inventa-se ao abrir-se para o outro e as experiências; nesse sentido, como se percebe na sua 
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diferença (HERMANN, 2014) e como se dava esse “[...] período de grande efervescência [...] 

(esse) tempo de desarranjo e rearranjo de forças.” (PEREIRA, 2013 p. 77). Tais ações 

exigiram, de nós, orientanda e orientadora, um constante diálogo e cuidado para a sustentação 

do foco investigativo e disponibilidade para organizar roteiros flexíveis, a fim de nos 

aproximarmos das vidas das professoras-alunas.  

Na itinerância investigativa, as observações e os registros, do primeiro movimento 

deste processo, coincidiram com a minha ação de qualificação do mestrado e, com esta, se 

alargaram, para nós, as possibilidades deste percurso. Após, investimos nas revisões de 

literatura indicadas pelos componentes da Banca e sentimo-nos revitalizadas: a consciência 

fenomenológica dilatou-se e levou-nos a propor, às partícipes, a promoção de outros 

momentos para a reativação das escritas (auto)biográficas e as narrativas das experiências 

docentes como linguagens sociais (BAKHTIN, 2006), através da realização de mais ateliês.   

Assim, vistas de modo mais efetivo, as idas ao campo empírico, ao serem 

intensificadas em janeiro de 2015, foram precedidas por uma vigorosa revisitação ao material 

já produzido anteriormente. Para mim, a prática das revisões do diário de campo demonstrou 

seu caráter formativo e orientou, implicitamente, as observações e as análises interpretativas 

que se aliaram às reordenações, reorganizações do material coletado. Com “[...] o caráter 

pedagógico do processo de formação ética” (HERMANN, 2008, p. 20), as conversações como 

gênero, estão “[...] voltadas para o desenvolvimento de conceitos, o esclarecimento de 

situações, atitudes e comportamentos, ou o enriquecimento do significado humano deles” 

(MATTOS, 2005 p. 834); desta forma, reassumimos as conversações com a intencionalidade 

de investigar, mais de perto, os movimentos de professoralização na formação docente.  

Assim, procedemos ao tecer fios dialógicos de constituição da vida ressignificada e 

atualizada, através do acontecimento discursivo da narrativa sobre a escolha da profissão; das 

experiências do ensino em diversas modalidades;  como ocorreram os deslocamentos do 

sujeito na condição de professora e aluna do PARFOR, o momento atual de conclusão do 

Curso; enfim, conversas sobre as artes de si: como era antes, o que vem sendo agora, o que há 

de diferente, a partir dos fluxos das experiências docentes. 

Concomitantemente às recolhas realizadas processualmente, buscamos firmar uma 

prática de análise a envolver atos de interpretação, de compreensão como formas de diálogo 

(BAKHTIN, 1997) com o texto narrativo. Isso demandou um processo analítico em detalhe e 

profundidade, a buscar sentidos polifônicos nas narrações e falas. Em tais direções, planejar e 

acompanhar as situações comunicativas fez-nos acionar recursos metodológicos 

interpretacionistas visando nos aproximar crescentemente dos sentidos das mensagens. Na 
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mediação desse processo, ao mesmo tempo em que, particularmente, eu me encontrava 

implicada nas ações mais diretas do campo empírico, instigava-as a falar, a partir das 

dimensões temáticas delineadas por nós. Esta ação emprestou relevância às mediações e 

parecia que elas se sentiam crescentemente valorizadas: suas palavras e experiências, 

constantemente acionadas, eram ampliadas com novos elementos. Para mim, registrar os 

subsídios e trazer, para este cuidado, a vivência do rigor mediado por uma epistemologia 

social e culturalmente implicada (MACEDO, 2006) significou vivenciar um rico viés 

formativo a muitas mãos. Tudo isso nos passou a impressão de que, à medida que seguíamos 

a acompanhar no mais de perto, esta ação, ampliávamos nossas perspectivas e emprestava, 

aos espaços e à temporalidade da vida de cada pessoa envolvida, sabores mágicos.  
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SEÇÃO V 

5 A PRÁTICA DISCURSIVA NOS ATELIÊS (AUTO)BIOGRÁFICOS 

 

A realização dos ateliês (auto)biográficos, ao se processarem como territórios de 

criação e socialização dos memoriais de formação produzidos, funcionaram como lugares 

sócio-históricos de experimentação de histórias de vida. Seguiram ordens estéticas de 

prováveis produções de subjetividade; ocorreram na condição de experiências microestéticas - 

como arranjos vividos e sentidos, dando indícios de gerar, em atos cognitivos, como potências 

de devires, estados de mutação como criação de circunstâncias possibilitadoras de 

singularidades, de probabilidades de redesenhamentos pessoais e profissionais.  

A escolha de realização dos ateliês brotou da necessidade de renovação metodológica 

pretensamente voltada à diferenciação “[...] a envolver linguagens artísticas múltiplas [...] 

como prováveis motivadores de efeitos nas percepções, nos sentimentos e como presumíveis 

pólos provocadores de lembranças e traços existenciais superpostos.” (MIDLEJ, 2014, p. 

319). Justificamos tais realizações pela necessidade de acionar forças do sensível para resgatar 

ou interpretar histórias, encadear potencialidades de encontros consigo e com o outro, 

promover pretensas probabilidades de enunciação de narrativas; de acionar possíveis fluxos 

de processualidade: nas confluências de suas vidas, nas narrativas e descrições de trajetos, 

quiçá capturar nas palavras, gestos, produções, a dinâmica dos movimentos de 

professoralização e perspectivas de (auto)formação no decorrer destes. Ao destacar a tríplice 

dimensão da narrativa, Abrahão (2008) configura-a como fenômeno (ato de narrar-se, a 

narrativa em si), como método de investigação (processo de investigação) como forma 

peculiar de intercâmbio que consiste em fazer emergir “[...] histórias de vida em planos 

históricos ricos de significado e como processo de ressignificação do vivido, portanto, 

autoeducativo e transformador do sujeito que narra [...].” (Idem, p. 156-157). 

A seguir, inicialmente apresentaremos os detalhamentos das ações dos ateliês; logo 

após, explicitaremos a processualidade dos acontecimentos e por fim, suas respectivas 

análises compreensivas. 

 

5.1   Memórias da infância e da escola: objetos e lembranças  
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Detalhamento da ação 1 

 

Planejado para dar dinamicidade à produção de registros de si e, dos contextos 

escolares, como possibilidades de resgates de memórias inter-relacionadas a fatos e 

acontecimentos, o presente ateliê aconteceu a partir de esclarecimentos sobre o memorial 

(auto)biográfico como metodologia da pesquisa e formação docente articulada com o 

Componente Curricular Fundamentos da Práxis Pedagógica V. As discussões iniciaram-se 

referendadas no texto ‘A Importância da Investigação Narrativa para a Educação’ (RABELO, 

2011), a partir de uma intencionalidade de que a leitura e os debates produzissem sentidos 

pautados nos conceitos e provocassem narrativas de si relacionadas à profissão docente. Na 

continuidade, convoquei as partícipes a compartilharem alguns versos de poemas, além de 

pensamentos e máximas.  Uma delas tirou da memória “E agora José?” de Drummond (2012), 

e assim, os diálogos foram sendo revigorados com leveza e trouxeram reflexões acerca da 

vida inicialmente e resvalaram para os fazeres docentes. Também realizamos rodas de 

conversas, leitura dos textos do módulo da disciplina e dinâmicas, no sentido de promover a 

descontração necessária para os acionamentos de narrativas orais. Finalizamos o primeiro dia  

com alguns combinados para dar continuidade ao processo do ateliê do dia seguinte: sobre os 

 

Ação: Ateliê (auto)biográfico I - “Memórias da infância e da escola: objetos e 

lembranças.” 

Período: Março de 2014.  

Carga horária: 20 horas.  

Participantes: 25 Professoras-alunas da Turma 2 de Pedagogia da UNEB/PARFOR 

Local: Sala de aula – Polo de Ubatã. 

Eixos temáticos: Histórias de vida e práticas de formação docente; Escrita narrativa e 

suas implicações como prática de formação; Narrativa (auto)biográfica: interfaces 

metodológicas e formativas.  

Metodologia: Investigação-formação; Leituras dialogadas; Discussões circulares; 

Artesanato da memória; Narrativas de si e da profissão. Orientações para a produção de 

portfólios. 

Objetivos: Promover ações pedagógicas em sentidos de narrativas como processo de 

formação e conhecimento; Ativar a memória retentiva: reminiscências de si na/da 

instituição escolar; Analisar aspectos da escrita (auto)biográfica e suas implicações para 

a formação de professores. 

Recursos didáticos: Artigos científicos; Poemas; Fotografias; Objetos de uso pessoal; 

Portfólios; Papéis; Lápis; Canetas. 

Avaliação: Articulação de sequências linguísticas na produção de narrativas; Esforço 

intencional de recomposição de memórias; Restauração de memórias retentivas e 

projeção para acontecimentos atuais; Produção de portfólios. 
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cuidados éticos que todas deveriam ter com seus discursos e os dos outros, além da solicitação 

de objetos pessoais que provocassem lembranças da infância e das escolas por onde passaram. 

Na manhã seguinte, como forma de criar ressonâncias internas, a partir da memória, 

foi montado um cenário para acolher os objetos de valor sentimental, de escolha pessoal, 

objetivando a produção de subjetividades através da escuta de si, e do outro. Josso (2010) diz 

que ao escutar o outro, o sujeito tende a descobrir uma realidade que é singular e, também é 

plural, e, que ainda assim, muitas vezes se desconhece. Neste ateliê, além de terem uma 

função evocativa das histórias de vida e formação, tais objetos, contribuíram para o 

surgimento do sujeito/narrador, seu desdobramento em uma escrita de si; trouxeram 

possibilidades de analisar que “[...] são as experiências formadoras, na força do que nos 

atinge, que nos sobrevêm, nos derrubam e transformam, inscritas na memória, que retornam 

pela narrativa não como descrição, mas como recriação, reconstrução”, conforme afirma 

Bragança. (2011, p. 159).   

Abaixo, a foto 1 ilustra o ateliê cujos objetos trazidos por elas, provocaram 

rememorações de tempos idos nas famílias e nas escolas: 

 

Foto 1: Imagens do Primeiro Ateliê 

 

 
        Foto digital da autora 

Fonte: Arquivo da pesquisa (2014) 
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Na foto 1, capturamos um momento no qual uma das professoras-alunas narrava as 

suas memórias dos tempos de escola. Podem-se observar que os objetos trazidos por todas 

elas compõem ricamente o cenário do ateliê. 

 

[...] o antigo cabide do avô - pessoa mais importante na vida; retratos de quando se 

era criança na escola; fotografias e anéis de formatura: presentes da vida; 

Manteigueira de vidro com a forma de uma galinha dourada – recordações da mãe; 

Panos bordados de histórias, fios de crochês; bíblia com iluminuras iluminando os 

caminhos; palavras de amor escritas em cartões... Entre as lembranças, ouvia-se o 

silêncio. Nem todas quiseram falar. A vida resistia às condições sociais, afetivas, 

culturais, profissionais. [...] A escolha pela profissão se deu em alguns casos como 

por acaso, em outros por necessidade/oportunidade, outros ainda por determinação 

do outro e em alguns poucos, pelo querer mesmo ser professora. (FERNANDES, 

Maria Emérita Jaqueira. Diário de campo, 2014). 

 

 

 As coisas, no ambiente, a compor o cenário do ateliê, inicialmente remeteu-as a 

tempos transcorridos em perspectivas históricas e formativas desde a infância. Trouxe-as para 

exercícios de rememorações relacionado à memória retentiva e, esta, no entendimento de 

Pereira (2013, p. 68) é “[...] a responsável pelo armazenamento de informações [...] com a 

qual trabalhamos mais corriqueiramente, é a memória dos saberes e dos fatos” [...]. Nesse 

sentido, segundo ele, “ao dizer quem eu fui, ou sou” (idem, p. 71) as rememorações revelam 

uma relativa rigidez que exclui a processualidade do real; sua natureza cronológica, vinculada 

a reminiscências, traz dados associados a lugares e tempos específicos, fixando-os de algum 

modo. Isso foi amplamente visto nesse processo: as professoras-alunas ao narrar fatos 

passados, relacionados a tempos transcorridos e aos objetos trazidos, deram mostras de fincar-

se em representações, em práticas docentes estratificadas, estáveis, evidenciando um “[...] 

status de imobilidade, de plenitude, como se a recuperação do passado trabalhasse no 

estabelecimento e na consolidação do presente, como se a matéria da memória definisse o 

estado presente de ser e o justificasse com o intento de preservá-lo.” (PEREIRA, 2013, p. 71). 

A narrativa da professora-aluna Nádia evidencia o que está sendo dito:  

 

Em 1981, já na 5ª série passei por muitos momentos difíceis, como por 

exemplo, me adaptar a nova escola, aos novos professores, aos novos 

colegas e a nova metodologia, tudo isso não foi fácil para mim, mas com 

muitos esforços consegui me adaptar, e depois de observar naquela escola a 

quantidade de profissionais da educação que tinham amor à profissão tomei 

uma decisão importante, um dia eu me formaria e seria uma profissional da 

educação. 
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Ela, ao designar um exercício de lembranças existenciais em modos verbais passados 

(passei, consegui, tomei, formaria, seria) traz o passado e o futuro como consequências 

naturais, como acontecimentos lineares, que podem repetir-se. Acerca disso, Pereira (Id. 

Ibidem, p.72) assevera que o passado “[...] sob a forma de cronologia de sustentação [...] 

produz uma virtual ampliação do tempo presente em uma dimensão tendente à eternidade.” A 

memória retentiva, exercitada neste dispositivo de linguagem, deu mostras de contribuir para 

a repetição e a estabilização de formas de ação e acontecimentos vivenciados no passado em 

planos estratificados das histórias de vida. No estudo, queríamos ir além disso, embora nesse 

momento houvesse a premência de trazer rememorações de um tempo mais longínquo à tona. 

Mais um exemplo, a seguir: 

 

Figura 2: Relíquia de família 

 
                                             

         Foto digital da autora 

Fonte: Memorial de formação das professoras-alunas (2014) 

 

 

A figura 2 ilustra um objeto sobre o qual a professora-aluna Nádia narrou parte de sua 

história pessoal. Num registro em meu diário de campo, ela relata: “Trago a carta de pedido 

de casamento que o meu avô fez aos pais de minha avó, como uma relíquia da família que me 

influenciou muito a sentir o gosto e a admiração pela escrita.” Analisamos, a partir das 

discussões suscitadas, que as pessoas ao serem atravessadas por tradições, tendem a trazê-las, 

como forças criativas para suas vidas. Em sentidos reverberadores, tais forças demonstram 

seguir a provocar marcas ressoanantes de subjetividades: nesse caso, as interfaces do 
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universal/singular, deram mostras de criar não apenas estabilidades, mas potências - em 

âmbitos pessoal e profissional. O devir-professora, através dos registros escritos da docente 

em foco trouxe, para o universo desta investigação-formação, formas singulares de estar na 

vida demonstrando o passado como um presente que se expande. (CHIARA, 2001). A escrita 

da professora, em foco, trazia marcas de uma caligrafia feita com o esmero de um tempo ido. 

As marcas da família, a criar reverberações, chegavam ao presente na escrita cuidadosa e 

rebuscada da professora em foco. 

 

Figura 3: Certificado de Alfabetização (1977) 

 

 
Foto digital da autora 

Fonte: Memoriais da formação de professoras-alunas (2014) 

 

Com esta experiência elas prosseguiram para as lembranças das escola (figura 3) pelas 

quais passara, das experiências que viveram nessa instituição, na condição de estudantes. As 

construções de si, na complexidade dos problemas relacionados ao universo educacional, 

retratam como o sujeito, numa Escola com características positivistas, é concebido e tratado 

como produto de ações modeladoras do meio social. A visão restrita dos processos escolares e 

sociais transpareceram nas narrativas das professoras-alunas e trouxeram a legitimação de um 

discurso que, dentre outros aspectos, refletiram sobre a criança e sua família, fenômenos, 

problemas escolares.  

A ativação proposital da memória retentiva, que “[...] é a responsável pelo 

armazenamento de informações nas infinitas situações de aprendizagem que vivemos, formal 

ou informalmente” (PEREIRA, 2013, p. 70)  ao trazerem reminiscências que vieram à tona, 

através dos objetos a reavivar lembranças de ambientes escolares, das primeiras professoras, 

demonstraram sinais de que as marcas das experiências continuam a proliferar. Houve, de 
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nossa parte, uma intencionalidade em acionar, através de narrativas de fatos, modos de 

constituição da docência, desde que se adentrou a instituição escolar, na condição de 

estudante. Assim sendo, as atividades desenvolvidadas nesse ateliê contribuíram para tal. 

Uma das professoras-alunas escreva acerca de suas lembranças e demonstra isso: 

 
Tenho pouca lembrança do perfil das minhas primeiras professoras, mas a 

que eu me lembro era alta, branca, cabelo ruivo, um pouco gorda [...] era 

rígida, tinha régua para bater, palmatória para a sabatina e não era de, em 

momento algum, de brincar com o aluno. (Mariana).  
 

 

Vêem-se até aqui que, os conteúdos da memória como exercício de tempo 

(FOUCAULT, 1992), ao trazerem consigo resgates de cargas emocionais, delinearam 

percursos e subjetividades  relacionados a enunciados limitados a tempos verbais no presente 

e/ou no passado e relacionados ao modo indicativo - tenho, lembro, tinha, era, fui… Embora 

houvesse, de nossa parte, um reconhecimento de que tais rememorações automatizam, 

reforçam uma concepção de sujeito como um ser estável - que prossegue, pela vida, igual a si 

mesmo (constituição identitária) - tais registros dos vividos foram propostos no intuito de 

propiciarem abertura de espaços para processos de reflexão do que viveram, desde que 

chegaram ao ambiente escolar. Nesse processo, relataram experiências que pareceram dar 

indícios de alargar entendimentos de como a escolaridade formal as afetaram e reverberaram 

para seus modos de ser professoras. Coletivamente, nas discussões, novas possibilidades de 

redesenhamentos de atuação docente - diferentes do que viveram no passado - vieram à pauta, 

provocando reflexões.  Abaixo, alguns recortes de narrativas revelam o que vem sendo dito: 

 
[...] comecei a estudar numa escola que era uma garagem, que hoje 

conhecemos como a tal banca ou reforço escolar e, por não dispormos de 

condições financeiras, a professora não exigia muito por pagamentos, ela me 

ajudava muito e foi assim que tive os meus primeiros contatos com a escola, 

lá conheci as primeiras letras, números e pequenas palavras [...] quando 

estava com 9 anos fui para a escola. [...] (Mariana). 
 
Lembro-me da professora [...] muito rígida e sisuda, mas também lembro a 

doçura da (outra) professora [...] e da ajudante que chamávamos de tia. 

Naquele mesmo ano aprendi a ler e escrever. [...] tive momentos muito 

felizes [...] os tristes por conta de certa ignorância que hoje sei que é 

preconceito. (Nádia). 
 
[...] fui acostumada, desde pequena, a ter responsabilidade de gente grande, 

como cuidar de casa e dos irmãos [...] comecei a estudar; com 8 anos de 

idade já sabia fazer meu nome e conhecia o alfabeto [...] numa escola 

tradicional, onde só a professora falava e “sabia”. (Maria). 
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Influências do meio social e familiar, assim apareceram: lembranças de avós, tias, 

irmãos mais velhos, a lhes ensinarem, muito mais do que pelos pais; estes, nas lidas para 

garantir a sobrevivência das famílias, pouco podiam acompanhar o desenvolvimento 

cognitivo de seus filhos:  

 
[...] Estudava no turno vespertino, disso também me recordo por causa do sol 

que me incomodava. Afora isso, [...] meu irmão mais velho [...] era ele quem 

cuidava de mim enquanto meus pais trabalhavam. [...]. (Roberta). 

 

 

O ingresso à escola formal, por voltados sete aos nove anos de idade, comumente 

encontrava as crianças semialfabetizadas. Deste período surgem, nas narrativas, professoras 

autoritárias e sisudas, pessoas leigas, ainda assim donas de saberes, autoridades. Da escola, 

chegaram sentimentos de peixe fora d’água, lembranças de momentos felizes, timidezes 

vencidas, lembranças de primeiras escritas, uniformes tradicionais, preconceitos, ignorância, 

dificuldades vencidas, ditados, sabatinas, cartilha Alice:  

 

Meu processo de Alfabetização teve início aproximadamente aos oito anos 

de idade, uma tia me colocou para estudar o ABC no sindicato rural, a 

professora não tinha formação do magistério, mas demonstrava ter muita 

dedicação a profissão, ensinava a mim e as outra crianças gratuitamente [...]. 

Dois anos depois voltei para a roça e meus pais me colocaram para estudar a 

cartilha (Alice), a professora também era leiga, tinha estudado até a quinta 

série [...]. Na escola os professores [...] preocupavam-se unicamente em 

ensinar a ler e escrever, com lições que tínhamos que decorar [...] faziam só 

ditados, sabatinas e contas, tornando o ensino repetitivo. (Juliana) 
 

De tais modos, aqui se reafirma que, na memória retentiva, as identificações estão 

referendadas aos aspectos de antigos professores da infância; estas expressões ratificam que 

um exercício memorialístico, feito a partir da representação de quem eu fui. Ao engessar 

modos de ser, constitui a narrativa (auto)biográfica identitariamente.  Conforme pôde ser 

visto, as memórias da escola e das pessoas, que  fizeram parte desse universo singular, 

aparecem com suas marcas de horizontalidade, de rigidez. Segundo Pereira, (2013, p. 63, 64) 

“[...] a identidade é, nesses casos, tomada como ponto de partida porque é compreendida 

como forma de um sujeito [...] tomada como uma causalidade linear que resulta em uma 

figura fixada [...].” Afirma impossibilidades, enrijece modos de observar e viver a realidade. 

Como mais demonstração desses ditos, acionamos uns fragmentos de memória da 

professoara-aluna Roberta: 
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[...] a relação professor/aluno dava-se da seguinte maneira: o professor era o 

dono do saber com autoridade máxima na sala de aula e o aluno submisso 

das suas coordenadas, quase nunca tinha oportunidade de questionar com o 

professor. [...] penso que ainda há isso na escola de hoje... 

 

 

Como esse, citado, outros fragmentos de escrita, ao compor resgates de memória 

retrospectiva leva a interpretações de fatos relacionados a práticas pedagógicas de caráter 

tradicional, devocional, vocacional e institucional da atividade professoral, herdada do 

processo histórico da Educação no Brasil. Se trazidas do passado, de modo aleatório, e, 

ainda, em recortes instantâneos e desprovidos de embates reflexivos, as narrativas tendem a 

funcionar como um exercício de memória simplesmente preso às lembranças, em territórios 

existenciais: ao ressurgirem de modo estático, demonstram não produzir deslocamentos, 

fluidez nos modos de ser/sendo. Como substâncias, como dados armazenados como 

sistemas representativos, elas reproduzem, fixam “[...] o que é, agora, é igual ao que foi e 

igual ao que será. A crença no eu supõe a crença na sua estabilidade.” (SILVA, 2003, p. 7). 

Por termos consciência disso, a partir desses primeiros momentos problematizamos as 

narrativas para perspectivas em sentidos crescentemente projetivos, de entrada em outros 

movimentos de ampliação das potências de ser, na intencionalidade de estas quiçá, se 

constituírem, ao mesmo tempo como processos investigativos e de formação.  

Nas direções citadas, as narrativas de si, a partir do primeiro ateliê foram 

encaminhadas na direção de serem problematizadas/experienciadas na aproximação com o 

processo de escolha da profissão docente, de acontecimentos relacionados aos movimentos 

que foram constituindo a professoralidade. Havia um sentido de possibilitar visibilidades de 

valores atribuídos a aspectos pragmáticos e, expectativas de movê-los, crítica e 

reflexivamente, em atos discursivos individuais e coletivos.  Assim, ao provocá-las a 

repensar as estruturas estáveis de Escola, professor e aluno advindas de passado remoto e, 

até mais recente, elas foram convidadas a se projetarem para além de lugares-comuns 

vivenciados. Instigadas a pensarem em si no processo, experienciando possibilidades, seus 

novos registros trouxeram palavras como magistério, concursos, municípios, políticas, 

contratos, salários, piso, capacitação, descontos, economia e administração em dimensões 

enunciativas bem próximas à materialidade de preocupações com o real, o imediato. Ao 

contrário do pretendido, tais energias pareceram fortalecer representações estreitas da 

profissão docente em constituições da docência em parâmetros  pré-existentes: 

 
Comecei a trabalhar na escola[...] como sempre dizia que não queria ser 

professora, não era muito o que eu queria fazer, [...] mas as circunstâncias da 
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vida me levaram a exercer essa profissão, que para mim não foi muito fácil, 

chorava muito por achar que eu não tinha capacidade de assumir uma sala de 

aula. (Mariana). 
 

 

Na narrativa em foco, a presentificação de sentidos identitários, vocacionais e 

ideacionais da profissão docente prevalecem na pauta, como algo relacionado a práticas 

estratificadas a comporem níveis de repetições do passado no presente. Isso pode ser visto, 

também no fragmento delineado abaixo: 

 
Conclui o Ensino básico e continuei no colégio, onde cursei o Ensino Médio 

que só oferecia dois cursos de formação: Administração e Magistério - este 

último foi o que escolhi - porque já tinha bem presente minha vocação para a 

docência. (Juliana). 
 

 

O sentido institucional e tradicional da formação docente, presentes nas narrativas, 

trouxeram-nos mais percepções de que o conhecimento de si precisa ser crescentemente 

problematizado nos ambientes formativos, a partir dos movimentos da busca pela gênese do 

que significa o como tornar-se professor. Com isso, começamos a pensar em outras 

possibilidades de realização dos próximos ateliês acontecerem aberturas a acessos mais 

singulares dessa investigação-formação, ou seja, dos movimentos constituintes da 

professoralidade. Nosso desafio na realização de tais intentoos estava em continuar 

provocando, em sentidos formativos – de bildung - as substâncias da memória, influências e 

reverberações na constituição de dimensões pessoais, sociais e profissionais das partícipes, 

crescentemente relacionados a sentidos projetivos: em especial aqueles que trouxessem 

probabilidades de o sujeito, se observar mais detidamente e, porventura criar condições de 

reconhecimento e recriação de si, com prováveis momentos de rearranjos, de quebra das 

formas vigentes e possíveis desestabelecimentos de padrões fixos, obsoletos. Ações que 

pudessem convocá-los a projetarem outras possibilidades de colocar a docência em fluxo, em 

novas circunstâncias, ao menos em processos de revisão. 

Em tais dimensões tomamos uma decisão metodológica de incluir a cultura imagética 

nas atividades dos próximos ateliês, para que estes, quem sabe, na qualidade de componentes 

semânticos - imagens de espaços escolares (filme e fotos) - pudessem provocar a recuperação 

de experiências e sensações, de produção de sentidos, além de hipoteticamente as conduzirem 

às escritas, acerca de situações pedagógicas relacionadas ou não, a estas.  
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5.2 Memórias do vir a ser/sendo professora  

 

Detalhamento da ação 2 

 

Após um mês de realização do primeiro ateliê, este ocorreu atrelado ao componente 

curricular Práxis e Estágio Supervisionado; para este momento criamos possibilidades 

metodológicas no sentido de instigá-las a registrar suas memórias em sentidos mais fluidos, 

relacionados  a acontecimentos como lugares de produção. (PEREIRA, 2013). Com isso, 

objetivamos a análise de traços históricos, vivos, a serem pretensamente revitalizados como 

exercícios do sendo, como devires atrelados a possíveis movimentos de reflexividade crítica e 

reorganização  de subjetividades relacionadas à instituição escolar e à profissão docente. 

Trouxemos, para exibição, o filme ‘Nenhum a Menos29,’ (1999) que, ao apresentar as 

condições de um ambiente escolar bastante precário, localizado numa zona rural chinesa, 

aproximou-se de lugares pedagógicos próximos à realidade profissional das partícipes deste 

estudo, de situações particulares vivenciadas por elas. A atividade proposta levou-as a 

reflexões acerca da Escola, da formação e da prática docente, dos processos de ensino e 

aprendizagem: foi proposto que, no decorrer do filme elas registrassem, no portfólio, o que 

                                                           
29Nome original: Not One Less/ Yi Ge Dou Bu NengSha. Diretor: Zhang Yimou; Elenco: Wei Minzhi, Zhang 

Huike, TianZenda,GaoEmman, Sun Zhimel; Duração: 106 min; Ano: 1999. 

Ação: Ateliê (Auto)biográfico II: “De subjetividades, sentidos e singularidades de si e da 

profissão docente” 

Período: Abril de 2014. 

Carga horária: 04 horas. 

Local: Sala de aula – Polo do PARFOR/UNEB – Ubatã. 

Participantes: Professoras-alunas da Turma 2, no contexto geral; em especial: 5 partícipes 

voluntárias do presente estudo. 

Eixos temáticos: Processo reflexivo e (auto)formativo; Pesquisa e escrita narrativa como 

práticas de Investigação-formação e como experiências formadoras. 

Objetivos: Promover experiências estéticas e favorecer a aprendizagem experiencial a 

partir da linguagem cinematográfica; Compreender o enredo de um filme e trocar 

experiências; Ampliar a compreensão do mundo escolar e das práticas culturais; 

Potencializar a formação como um trabalho de reflexão sobre percursos de vida e 

profissão.  

Metodologia: Exibição de filme; Discussões circulares; Registros de memórias a partir de 

experiências estéticas; Narrativas orais e escritas como experiências formadoras. 

Recursos didáticos: Filme ‘Nenhum a menos,’ de Zhang Yimou (1999); Registros sobre o 

filme relacionadas ao processo de como tornar-se professora; Portfólios. 

Avaliação: Narrativa oral para a escrita; Contribuições da experiência estética para a 

narrativa e a formação; Ocorrência de reflexividade crítica; Produção de subjetividades e 

sentidos nos Portfólios. 
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mais lhes chamara a atenção neste;  posteriormente abrimos espaços de discussão acerca do 

que se passou na película exibida - as expressões geradas chegaram atreladas a ricas 

conversações e trocas de opiniões: como um feixe de forças dialógicas, provocou comentários 

sobre um ambiente escolar problemático, possuídos de ínfimas condições pedagógicas e 

materiais, abrigadas num contexto multisserializado, cuja única expressão de 

ensino/aprendizagem se resumia às silenciosas e intermináveis tarefas docentes e discentes de 

copiar textos do quadro de giz. A monotonia de um ambiente pobre materialmente e, sem 

possibilidades didáticas, ao aliar-se à inexperiência da mocinha Wei, na condição de 

professora substituta comoveu-as, provocou-as a falar sobre o processo de interação e de 

atribuição de sentidos, o que provocou, ampliou o diálogo entre discursos (BAKHTIN, 1997); 

muito ricos os comentários da proximidade de alguns aspectos daquela realidade com as suas 

próprias classes, Chamou-lhes a atenção a postura inexperiente da professora Wei, a 

precariedade das condições de exercício da profissão sob múltiplos aspectos.  Os comentários 

foram variados: ao se juntarem as muitas vozes, provocaram uma valiosa polifonia30, a qual 

deu fortes indícios de gerar mais compreensões e aportes para esta ação investigativo-

formativa. Resgatamos um registro que traz à tona o que vem sendo afirmado: 

 

Sou igual à professora do filme: [...] todo processo do ensino fundamental 

para mim é alfabetizar, da educação infantil ao 5º ano sempre é 

alfabetização. Fui aprendendo a fazer isso com o tempo [...] (Mariana). 

 

A dificuldade do ato alfabetizador constituiu-se numa pauta recorrente entre as 

partícipes: ao referirem-se a este processo elas taziam variadas contradições, inseguranças 

didáticas, empregos de métodos relacionadas à realidade de classes multisseriadas - em 

especial aquelas de zonas rurais. Nos comentários, houve demonstrações de que elas 

oscilavam entre os modos tradicionais de exercer a docência e os pretensamente apreendidos 

na experiência acadêmica em curso, numa demonstração de que o diferente assusta, a 

permanência ao trazer para zonas de conforto, fecha questionamentos, paralisa. As incertezas 

didáticas, nesse campo, revelaram-se centrais: em suas classes as demandas ‘por ensinar a ler 

e a escrever’, sendo imensas, deixou transparecer que as cenas do filme encorajaram-nas a 

fazer correlações entre o que estão estudando e o cotidiano de suas tarefas docentes. Podemos 

afirmar que a reflexão sistemática e mediada tornou visível o desenrolar de uma incipiente 

                                                           
30Aqui, para caracterizar “ [...] certo tipo de texto, aquele em que o dialogismo se deixa ver, aquele em que são 

percebidas muitas vozes [...].” (BRAIT, B., 1997, p. 35). 
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compreensão dos princípios que regulam a prática, como se pode observar nas palavras da 

professora Juliana: 

[...] o início de minha vida profissional na rede pública tem um pouco a ver 

com a professora do filme. Eu não tinha experiência, e nenhuma vivência 

com a realidade dos alunos, enfrentei algumas dificuldades em todos os 

sentidos, nunca desisti [...] sempre procurei mudanças nas minhas ações e 

atitudes, visando o aluno como a principal descoberta para o crescimento dos 

conhecimentos e aprendizagem. (Juliana). 

 

 

Ao comparar-se na semelhança de ação com Wei, a professora-aluna fala da 

inexperiência no princípio de sua carreira; dá mostras de que foi construindo, com o tempo de 

convívio e experiência com os alunos, os sentidos da profissão. Demonstra, com isso, que a 

docência pode funcionar como um laboratório de aprendizagens da professoralidade 

(PEREIRA, 2010 a), como emergências a criarem dilemas que podem dispor a docente à 

mobilização dos rumos da prática, à capacidade de ir colocando algumas coisas em questão, 

de interrogar-se sobre a base das ideias recebidas ao longo da escolaridade, acerca do que 

prosseguiam a  fazer, conforme aconteceu com a professora do filme, após a experiência que 

lhe abalou (a ida à cidade para resgatar um dos alunos). 

Nesse sentido, muito embora Juliana reconheça que há muitas dificuldades a serem 

vencidas na tarefa docente, fala da disposição de sintonizar com outras potências de ações e 

atitudes; talvez ao dar-se conta de que a professoralização vai se constituindo em circulações 

de desequilíbrios, inacabamentos, inseguranças, reajustes, autonomias possíveis, diferenças do 

que se vinha sendo. Numa conversação ela chegou a afirmar que “[...] ainda que seja difícil 

trabalhar com alguns conteúdos que não sejam de modo tradicional, eu procuro mudar [...].” 

Há aqui uma evidência de que, a professoralidade, ao não se constituir como um estado 

estagnado e encontrar-se em fluxo, num processo interminável – cria potências de devires 

provisórios, em movimentos de professoralização, especialmente quando relacionada a um 

processo acadêmico, formativo e, desta natureza, em curso.  

A professora-aluna Maria, também revela inquietações, acerca dos modos como está a 

trabalhar; refere-se à ludicidade que não se encontra presente nas cenas do filme nem em sua 

classe, lembra de um aluno que tem dificuldades para aprender e acaba por demonstrar sua 

crença num jeito tradicional de alfabetizar. No encadeamento das palavras ela dar a entender 

que ele “só aprende assim” deixando antever que ela tem mais segurança em alfabetizar de 

acordo com o ‘tradicionalismo’, a exemplo da professora protagonista do filme. No registro 

abaixo ela, na condição de espectadora atenta, explicita isto: 
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[...] que nem ela, eu sinto que preciso de uma forma diferente de trabalhar os 

assuntos, com eles, na sala [...] trabalhar a ludicidade junto com a 

alfabetização [...] tenho um aluno, mesmo, que sente dificuldade [...] o 

negócio dele é aquele tradicionalismo mesmo, é ba-be-bi-bo-bu, ele só 

aprende assim [...]. (Maria)  

 

Pelos vistos, a exibição da trama cinematográfica incrementou confabulações e 

narrativas relacionados a repertórios de vida que, ao serem mediadas, por mim, numa 

perspectiva de exercícios de projeção, guardaram a perspectiva de conferir se a experiência 

estética, acionada, havia contribuído para a ocorrência de reflexividade crítica; e além disso, 

se as partícipes davam indicativos de reconhecimentos de outros modos possíveis de ação, 

diferentes do passado, no decorrer e, após as experiências formativas. O que ficou claro, por 

ora, é que, na potência dos incrementos metodológicos utilizadaos, as reflexões apontaram 

para as próprias vivências constituindo-se como momentos nos quais elas deram indicativos, 

embora incipientes, de que estavam começando a repensar suas crenças, questionar alguns 

aspectos de seus trabalhos. 

A narrativa da professora-aluna, Mariana, diz um pouco disso:  

 

[...] a visão para a mudança não está mais naquele ritmo daquela carteirinha 

enfileirada, só aquele quadro [...] você hoje acata a própria experiência que o 

aluno já traz. [...] Eu ainda abraço o tradicional na minha visão, como a 

professora do filme [...] tem muita coisa que eu fazia do mesmo modo. Com 

tudo que a gente estudou nessa formação parece que não dá mais, mas muita 

coisa vai ficando e que não aboli totalmente [...]. (Mariana).  

 

 

Ao reportar-se ao contexto do filme a citada professora-aluna traz forças estáveis de 

representações quando se refere às ‘carteirinhas enfileiradas’ para falar do jeito tradicional da 

Escola, de seu próprio contexto profissional. Reconhece-se ainda numa postura semelhante à 

da ‘professora’ vista na película; ao mesmo tempo, menciona o que vem estudando, no 

processo formativo, parecendo incomodada com o modo tradicional de, ainda exercer a 

docência, ainda que não demonstre outra forma de pensar sobre o que faz. Sem se dizer 

defensora do ensino vinculado a uma concepção empirista, talvez por saber que não é um 

discurso de prestígio na universidade, diz que não aboliu totalmente o que vem realizando. 

Silva (2003, p. 40) escreve sobre isso: “A permanência é a identidade no tempo, a identidade 

ao longo do tempo [...] (traz consigo) a afirmação de sua impossibilidade.” 

A professora Juliana também escreve e diz do que vem sendo analisado; dá mostras de 

formações processuais de subjetividade na profissão que exerce: 
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[...] acho que por isso eu não fui boa no ensino fundamental, não procurava 

estudar, pesquisar, depois a gente faz o magistério e acha que ficar só 

naquilo ali está bom. A partir do momento que ingressei na faculdade [...] eu 

comecei a abrir os olhos, as coisas começaram a me incomodar, e agora a 

tendência é melhorar cada vez mais. Hoje parece que sou outra professora. 

(Juliana). 

 

 

Nádia, do mesmo modo que Juliana, traz reflexões sobre olhares e faz referências ao 

especial ato de narrar seus passos como professora: 

[...] Eu não me lembro de ter sentado com ninguém pra falar da minha 

trajetória profissional, da minha vida e do meu trabalho de hoje [...] eu olhei 

pra trás e vi o quanto eu pareço mudando [...] de olhar anos atrás o que eu 

fazia como professora e agora [...] aprendendo como pedagoga, vai 

chegando outro olhar, totalmente diferente. 

 

 

Nesse contexto, observa-se que as referidas docentes, ao agirem reflexivamente, 

acerca de fatos pedagógicos, demonstram estar adquirindo mais consciência de seus 

movimentos de professoralização – ao menos percebem que as coisas começaram a lhe 

incomodar nesse âmbito. Elas fornecem indicativos de que outras combinações, a partir de 

atividades acadêmicas parecem, precariamente, reverberar para novos campos de qualificação 

profissional, embora transpareçam fortes em ambas as narrativas, marcas de um estado 

identitário, de engessamentos de si.  sejam em seu discurso: Os modos dos verbos, ao 

marcarem itinerâncias passadas (fui, procurava, ingressei) ou presentes (sou) revelam 

produções de estados de imobilidade existenciais. Pereira (2013, p. 71) nos respalda na 

análise desses fenômenos:  

O passado, recuperado, atua como um dispositivo retentor [...] o presente 

adquire o status de imobilidade, de plenitude, como se a recuperação do 

passado trabalhasse no estabelecimento e na consolidação do presente, como 

se a matéria da memória definisse o estado presente de ser e o justificasse 

com o intento de preservá-lo. 

 

A ação desenvolvida nesse ateliê, ao objetivar a reavaliação de experiências que dá ao 

presente uma forma estável, cristalizada, viu transparecer, nas narrativas, sinais de 

permanência e fixidez do sujeito no passado, de acordo com os ditos acima: 

[...] até então a gente só trabalhava do mesmo jeito que aprendeu quando era 

aluno, naquele processo de tradicionalismo. Eu nunca imaginei a ludicidade, 

pra mim isso não existia, [...] eu não acredito que a criança aprende 

brincando, mas hoje eu encaro a ludicidade com outra visão. (Mariana). 
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Este fragmento de narrativa da professora-aluna Mariana traz manifestações de um 

passado armazenado numa espécie de memória linear, retentiva, a dar uma sustentação à 

profissão em representações de quando a professora era criança e aluna. Isso dá mostras de 

engessá-la em padrões. Porém, no decorrer da escrita de si ela se refere à ludicidade, talvez no 

intuito de justificar uma não-crença ‘de que a criança aprende brincando’ mas com isso parece 

acessar algum vestígio de enxergar-se em movimento ao dizer-se ‘com outra visão.’ Ao 

demonstrar sentidos, a experiência estética “[...] pode ser um caminho de abertura à alteridade 

que não é dado pela reflexão ou pelo pensamento conceitual”. (HERMANN, 2014 p.128). 

Assim, há considerações de que a experiência estética, vivenciada com o filme, poderá 

se dar em favor de possíveis movimentos de professoralização, à procura de outras formas de 

seguir construindo a profissão em outros tons, se permitindo afetar-se por outros modos de 

ser/sendo professora. O momento final desse ateliê foi dedicado às reflexões acerca das 

circunstâncias vivenciadas. A linguagem, nas narrativas, tomaram sentidos de comunicação 

(MACEDO, 2006), e enveredou pelas sensibilizações provocadas por experiências anteriores 

e atuais, retroalimentadas pelas narrativas e anotações realizadas. Armazenadas, nos 

portfólios, elas iriam ampliar perspectivas de mais conversações, individuais e coletivas, 

posteriormente. 

 

5.3 Estéticas docentes: reconhecimentos e diferenças 

 

Detalhamento da Ação 3 

Ação: Ateliê (Auto)biográfico III – “(Auto)biografia como saber e como invenção de 

si.” 

Período: Janeiro de 2015. 

Carga horária: 04 horas.   

Participantes: 04 das 05 professoras-alunas, partícipes voluntárias da Investigação-

formação em pauta.  

Local: Sala de aula – Polo do PARFOR/UNEB – Ubatã. 

Eixo temático: Experiências estéticas, saberes e formação docente.  

Objetivos: Produzir narrativas acerca de memórias e histórias de escolarização de 

professores em processo de formação; Provocar experiências estéticas; Analisar possíveis 

implicações e reações a partir de experiências estéticas; Avaliar produções de 

subjetividade, sentidos e singularidades da profissão docente.  

Metodologia: Experiências estéticas com imagens, das professoras-alunas em exercício 

docente, como estratégia de Investigação-formação.  

Recursos didáticos: Textos; Fotografias digitais; Slides; Projetor; Papéis; Canetas, lápis; 

Narrativas; Portfólios.  

Avaliação: Conversações/discussões: contribuições da experiência estética. Portfólio: 

ocorrência de escritas de si e da profissão; reflexividade crítica e produção de 

subjetividades na escrita (auto)biográfica. 
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As professoras-alunas partícipes voluntárias desta investigação-formação, estavam  

retornando das férias e era um momento em que eu concluía um processo de decodificação 

das narrativas  e conversaçãoes gravadas, além da efetivação das leituras densas de todas as 

recolhas realizadas, até então. Para este ateliê,  planejamos continuar a nossa abordagem sobre 

a estetização da docência acionada pela cultura imagética, desta vez, com apresentação dos 

slides como dispositivos: os ambientes específicos de docência foram retratados, por mim, no 

decorrer das disciplinas Estágio e Práxis em espaços e tempos diversos, também nas visitas 

feitas às classes, no cerne desta investigação-formação. 

 Assim, para o desenvolvimento desta ação, planejamos duas atividades: a primeira, 

acionada pelos diálogos epistemológicos em torno do texto ‘Interdisciplinaridade da pré-

escola: o convite num olhar.31 O sentido foi o de sensibilizar as partícipes acerca da formação 

docente e situações pedagógicas; como possibilidades de promover experiências estéticas, a 

partir das fotos dos espaços escolares das professoras-alunas que ali se encontravam. Assim, 

foram projetados diversos slides como provocações iniciais. Destes, no decorrer, 

selecionamos 5 slides conjuntamente, a partir de critérios aleatórios para olhá-los mais de 

perto. Antes de voltar a projetá-los, como um aperitivo e dispositivo inicial, o texto de Gabriel 

Junqueira Filho (1995 p. 25-26) foi oferecido e nos ajudou a convocar o olhar das 

professoras-alunas para suas próprias ações docentes e, com isso, narrar e escrever mais sobre 

suas itinerâncias. Cito-o aqui: 

  

Olhar interdisciplinarmente a escola requer, antes de mais nada que o 

observador comece a se olhar. Uma incursão estética por si mesmo é um 

bom começo: cor e corte de cabelos atuais? Cor de batom, de sombra para os 

olhos e esmalte de unhas? Ah, você tem um estilo mais naturalista que 

dispensa tais artifícios?! Que tipo de tecidos e estampas você prefere vestir? 

Voce gosta mais de saia e vestidos ou prefere bermudas e calças compridas? 

Blusas, camisões ou camisetas? Roupas de fazer ginástica, moletons? Bolsa, 

mochila, pasta executiva ou sacola de feira? Qual a altura do salto do seu 

sapato? Ah, você usa tênis ou sandalinha bem baixinha...! E os adereços: 

Joias, bijuterias ou artesanato Hippie? Tiara, lenço, brinco, colar, correntinha 

com pingente, anéis, pulseiras, fitinhas de Nosso Senhor do Bonfim no pulso 

ou no tornozelo, correntinha no tornozelo...Óculos ou lente de contato? Voce 

usa perfume? Ao vestir-se, você escolhe criteriosamente cada peça, 

buscando combinação entre elas, ou decide o estilo de acordo com seu 

estado de espírito naquele dia? Ah, você vai vestindo o que lhe aparece 

primeiro pela frente...! Voce é organizada ou é daquelas que levam horas 

revirando tudo atrás de algo que se lembram de ter visto em algum lugar? 

                                                           
31 In: Fazenda, Ivani (Org.) A Academia vai a escola. Campinas: Papirus, 1995. 
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Perde ou esquece coisas com facilidade? E seu jeito de andar, como é? Voce 

é daquelas que vivem com manchas rochas pelo corpo em virtude das 

trombadas com as quinas dos móveis? Tropeça e cai com facilidade? Olha 

por onde anda? É ligeira ou do tipo devagar e sempre? Segura as coisas com 

firmeza, ou é do tipo que faz os amigos tremerem quando se oferece para 

ajudar a lavar a louça? E sua maneira de falar e cumprimentar as pessoas? 

Sua voz é alta ou baixa, estridente ou grave? Você fala muito ou pouco? 

Traz algum sotaque? Fuma? Masca chiclete? Vive de Walkman para cima e 

para baixo? Existe algumas características suas que chama a atenção das 

pessoas? Essas são algumas pistas, caso você se decida a experimentar a 

articulação do olhar interdisciplinar. 

 

 

A leitura do texto feita pelas partícipes, forneceu indícios de provocar exercícios de 

produção de subjetividade, num sentido aristotélico de poiesis (SANTAELLA, 1998, p. 29-

30, apud PEREIRA, 2013, p. 86), “[...] de produção de algo novo”. A conversa passou então a 

enveredar-se no sentido da complexidade da incerteza humana  pelos conflitos e confrontos 

no cotidiano da escola e nos acontecimentos e experiências na sala de aula, emergentes de um 

quadro geral na/da educação, dos dilemas pedagógicos. (MORIN, 2003).  A professora-aluna 

Roberta, expõe no grupo alguns momentos vividos na sua prática docente: 

 

[...] quantas vezes a gente faz uma coisa, a gente diz vamos fazer essa 

experiência aqui [...] faz um jogo na sala de aula, pensando que vai ser um 

sucesso e quando vê é aquele fracasso... oh meu Deus, pensei que ia dar tão 

certo, e pela bagunça não dá em nada. [...] mas na hora que estamos fazendo, 

a gente tem que se auto avaliar.”(Roberta). 

 

 

Na leitura da professora-aluna sobre o citado texto, podemos notar as manifestações 

dos fenômenos humanos que, comumente fazem parte do cotidiano da escola e, da prática 

docente no geral, como os desafios maiores da prática pedagógica. Na citação de Roberta, ela 

demonstrou que uma experiência sempre vem atrelada ao risco de não dar em nada, de ser um 

fracasso pelo efeito da desarrumação que esta pode fazer, na não permanência de uma 

determinada disciplina. A conversa ao avançar conflue para questionamentos em torno do  

planejamento, como podemos ver nessa entrada, no diálogo, pela professora-aluna Maria: 

 

[...] Lá na escola a gente vê muito isso, por quê? Porque lá a gente planeja 

três atividades, eu mesma, já planejo quatro. Eu digo que sempre tenho um 

plano D. Um dia desses [...] já tinha planejado tudo, determinado tudo, eu 

cronometro tudo! [...] um desenho, aí o menino não quer, um jogo, e o 

menino não quer [...] aí tem que largar tudo e ir pra sala de artes. Aí 

abandonamos o plano da gente, nem que aplique outro dia, mas vai ter que 

inventar outra coisa pra fazer. (Maria). 
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Ao problematizar sobre o planejamento a professora Maria levanta uma importante 

discussão no grupo a envolver a racionalidade técnica na ação docente - nos diálogos em 

torno dos saberes docentes, pareceu querer compreender o planejamento e uso de 

determinados instrumentos didáticos como ações pedagógicas individuais.  Pareceu 

compreender que as decisões passam por um intergerenciamento de forças (FOUCAULT, 

1989) na qual a antiga racionalidade técnica deve estar flexível e implicada em movimentos 

dialéticos do previsível/imprevisível no contexto da escola, dos sujeitos e institucionalidades, 

atreladas não apenas a uma concepção de planejamento. Nos diálogos, foram levantadas 

algumas possibilidades de saídas para alguns impasses pedagógicos; uma delas, das 

professoras autoavaliarem frequentemente a sua prática, na utilização da  reflexividade crítica. 

Numa outra fala, transpareceu a concepção da Arte atreladas a aspectos estéticos na sala de 

aula, como uma alternativa pela aprendizagem significativa na vinculação a uma razão 

sensível, numa perspectiva de abertura para o novo. Em ambos os discursos mostraram-se 

aspectos movidos por uma professoralização, em novas possibilidades e aprendizagens 

entrelaçadas com a experiência estética. (PEREIRA, 2013; HERMANN, 2014).  

Após tais reflexões e diálogos das professoras-alunas produzidos a partir do texto de 

Junqueira Filho (1995), direcionamos o grupo para a nova sessão de apresentação dos slides 

selecionados. O recurso da máquina fotográfica ao ser utilizado, nessas circunstâncias, 

carregou consigo a finalidade de “[...] explicitar não só a imagem da escola, mas a seleção de 

seus ângulos relacionados com o cotidiano (no sentido de) [...] constituir estímulo para a 

verbalização dos significados da escola” (MACEDO, 2006, p. 124), em momentos que seriam 

outros. Sontag (2004) distingue entre o olhar singular do fotógrafo e o olhar deste como 

registrador objetivo e afirma: “Segundo a atitude estética, nada existe que não deva ser visto; 

segundo a atitude instrumental, nada existe que não deva ser registrado. (Idem, 2004, p. 

271).”  

Em momentos distintos foram feitas as fotos. Nestas, a apropriação dos cenários 

institucionais se deu na perspectiva de flagrar a dinamicidade espontânea dos ambientes, das 

conjunturas que emolduravam as realidades pedagógicas “[...] num sentido de eternidade que 

remete à experiência da obra de arte [...]” (PEREIRA, 2013, p. 79). Pretendíamos, com esta 

estratégia, promover uma experiência estética bem próxima aos contextos escolares delas, 

fora da linearidade temporal, como provocação de prováveis exercícios de produção de 

subjetividade. As imagens, agora em slides, se tornaram fontes documentais de memórias 
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pessoais/coletivas para os olhares das espectadoras/protagonistas. Estas, numa perspectiva 

relacional e de atribuição de sentidos, trouxeram acontecimentos escolares de suas realidades, 

inclusive nas conversações realizadas à parte. Pretendida num viés formativo, esta ação foi 

utilizada, também na perspectiva de funcionar como possível território desestabilizador de 

estruturas estáveis da docência, como caminhos para a construção de outras percepções e 

produções dos modelos de docência trazidos para as suas vidas.  

Na ação descrita, a leitura não verbal do acervo fotográfico, em slides, provocou fatos 

ocorridos, relações interpessoais, proporcionando visões retroativas das experiências; este 

processo interativo, além de trazer formas homogêneas que o cotidiano escolar assume nas 

coletividades, pareceu projetar possibilidades de outros acontecimentos: com os slides na 

pauta, a visualização de fotos foi mediada na direção de convidá-las a observar e a se 

expressar. Com isso, elas pareceram acordar para alguns modos de como veem a si mesmas, 

as colegas, como vêm sendo professoras. Algumas vezes seus gestos denotavam surpresa ao 

se defrontaram, nos ambientes fotografados, com imagens que revelavam cenários seus, cenas 

protagonizadas por elas, posturas de colegas semelhantes às suas. Registramos algumas 

expressões, durante a exibição das fotos, “[...] como vozes repercutindo em outras vozes [...]:” 

(BRAIT, 1997, p. 21).  

 

Slide 1: Aula na Educação Infantil 
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Foto digital da autora                                           
Fonte: Arquivo de observação do Estágio – PARFOR/UBATÃ 2014 

 

 

No slide 1 vê-se a professora-aluna em exercício, em sua classe, conversando com as 

crianças da Educação Infantil 2. A imagem foi capturada por mim, durante observações de 

ações relacionadas ao Estágio supervisionado. Abaixo, segue o comentário da professora-

aluna: 

 

[...] olha eu! [...] misericórdia! Oh, Senhor... deixa ver se me lembro... ah, 

nessa  dia que eu estava explicando um projeto do aniversário da cidade [...] 

lembro que eles gostavam muito de cantar o hino [...]. Até essa época eu 

nunca havia trabalhado com o público infantil [...] e foi uma experiência boa, 

porque, o carinho que eles têm pela gente é melhor e você vê o aprendizado 

do aluno, porque quando eles são maiores a gente percebe isso também, mas 

no infantil, até no segurar do lápis você percebe a diferença. Nesse período 

eles já estavam tirando o alfabeto de bastão do quadro e eles ficavam na 

maior felicidade por que já sabiam escrever. (Maria). 

 

 

Segundo Merleau-Ponty (1999, p. 24) para compreender um fenômeno perceptivo é 

preciso antes, perceber a relação de figura e fundo “[...] o algo perceptivo está sempre no 

meio de outra coisa, ele sempre faz parte de um campo.” Sendo assim, com o objetivo de 

chamar o olhar para a ação estética docente a partir de si em relação com o outro, o processo 

das observações das professoras revisitados por elas neste ateliê (auto)biográfico, como 

flashes instantâneos dos momentos capturados, deu possibilidades aos sujeitos ali presentes, 

de significar-se numa perspectiva de atualização do passado no momento provocativo de 

enunciações, durante o ateliê. O estranhamento da própria imagem a revelar-lhe o inesperado 

numa perspectiva histórica de si (GADAMER,1997; BARTHES, 1984), pareceu possibilitar 

à Maria um movimento de abertura a dar acesso ao outro (HERMANN, 2014); esta, ao 

assumir-se na posição de regente, deu mostras de que sua professoralidade vem sendo 

construída ao longo do processo formativo com base na experiência. O grupo tece alguns 

comentários, demonstrando nestes, a diversidade dos sentidos produzidos, como podemos 

ver nas citações em destaque, visto que, ao especularem sobre a imagem exibida do outro, as 

professoras se projetaram: 

 

[...] Percebe-se que o menino está prestando muita atenção nela, no que ela 

está falando, chega está viradinho...chamou a atenção deles. (Roberta). 

 

 

E a professora Mariana observa: 
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[...] mas o de lá do canto não está prestando atenção não, eu já conheço a 

peça quem é [...] esse menino aí é meu agora, ele está no 2º ano, se você ver 

a prova de matemática dele.... até multiplicação tem! (Mariana). 

 

 

 

Na ação investigativa durante as observações do estágio, fotografei um momento da 

professora Mariana ao interagir com os estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental. As 

crianças formando pequenos grupos de trabalho, deram ares de interesse durante a atividade, 

que ao ser mediada em forma de jogo, pareceu chamar pela atenção dos alunos e da 

professora também. A seguir, o slide 2 expõe o que foi descrito: 

 

 

Slide 2: Aula de leitura no 1º Ano Ensino Fundamental 

 

 
Foto digital da autora 

Fonte: Arquivo de observação de Estágio -  PARFOR/UBATÃ, 2014 

 

 

Olha eu ali sentada no chão com os meninos do 1º ano do Pacto32 

trabalhando a leitura, eu li para eles e depois fiz o texto fatiado e mandei que 

eles formassem o texto. [...] Formaram três grupos e cada um formava o 

texto  [...] é, tem até disputa, quem primeiro formasse, tinha um prêmio [...] 

foi muito bom trabalhar esse texto aí. (Mariana). 

 

 

                                                           
32 O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é uma política de formação de professores do governo 

Federal com os Estados e Municípios para assegurar a alfabetização de todas as crianças até os 8 anos de idade, 

ao final do terceiro ano do Ensino Fundamental. Ver em http://pacto.mec.gov.br/o-pacto 

http://pacto.mec.gov.br/o-pacto
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No comentário citado,  a professora-aluna dá mostras de que o contexto real da sua 

prática, naquele momento, adveio de um programa específico de formação de professores 

para a alfabetização; explicita, de algum modo,  que este propõe o emprego de atividades 

lúdicas como metodologia. E aqui podemos considerar, tanto na imagem projetada, quanto na 

retratada pelo discurso de Mariana, a permeabilidade da prática pedagógica a atravessar a 

formação docente: ao posicionar-se no chão, ao lado dos alunos, a professora dá mostras de 

assumir uma postura diferente do modo tradicional de ensino. Além disso, ao propor outra 

possibilidade de aprendizagem de leitura, através do jogo, parece acionar outras formas de 

abordar os conteúdos de ensino, pelo qual, supõe-se que as crianças possam construir 

aprendizagens de leitura.  

Ainda nesse contexto, continuando os diálogos, o grupo coloca questões sobre a 

formação continuada de professores,  demonstrando de várias formas as incompletudes que 

permeiam o campo da profissão docente, dos modos possíveis ainda da prática pedagógica, 

das novas exigências sociais e culturais na escola e do pouco importância dada à categoria. 

Nos diálogos elas não se cansam de questionar,  “[...] porque nossos dirigentes não dão 

continuidade ao que está dando certo?”  

 

Todo trabalho do Pacto ele é feito com música, dramatização, tem até os 

livros de história para a dramatização, toda aula é com arte, com jogos. [...] 

Mas a gente vai seguindo aquilo ali e construindo, tem coisas que eu até 

mudava, a depender da realidade deles eu até mudava. (Mariana). 

  

As professoras-alunas ao refletirem criticamente sobre o projeto do Pacto, o 

consideraram como importante iniciativa para a formação pedagógica dos professores de 

alfabetização, porém, questionam sobre as irregularidades de funcionamento deste na escola: 

a falta do material, de compromisso com o acompanhamento e a manutenção dessa prática 

docente orientada. Aproveitando as discussões problematizei e instiguei-as a falar sobre a 

formação docente, e no meio desta,‘como’ nos tornamos as professoras que estamos sendo’. 

Essa questão, ao anteceder o ‘como saber-fazer’, foi mobilizando o ateliê para os sentido da 

reflexividade biográfica dos movimentos de professoralização e gerando compreensões dos 

significados que estas atribuem si mesmas, às suas histórias na família, na instituição escolar, 

às experiências no processo de ensino e aprendizagem. Em outras fases, as reverberações das 

marcas históricas em suas ações e funções docentes: junto a seus alunos, às famílias destes, 

aos colegas. Este ateliê, de tão rico,  pareceu ampliar probabilidades de se pensar a revisão de 

modos de ação, de renovadas potências de vir a ser diferentes do que vinham sendo, de 

devires. Isto ficou explícito nas interações e reações diversas, através de verbalizações que, 
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embora as reconheçamos incipientes - foram dando mostras de “[...] acréscimos e 

modificações ao estado inicial das informações.” (MACEDO, 2006, p. 92).A exemplo disso, a 

professora-aluna Roberta narrou, parecendo acionar uma reflexão crítico-reflexiva: 

 

[...] quando iniciei, uma colega dizia assim, não adianta tu ir pra sala de aula 

com experiência [...] lá a realidade vai ser outra, [...] a gente pode enfeitar 

caixinhas, tudo bonitinho [...] e quando chegar lá, tu vai ver, o plano que vai 

levar não tem nada a ver com aquilo ali, com a realidade da sala. 

 

Ela relata as expectativas que são criadas em torno da docência e as realidades que, 

supostamente, serão encontradas; nisso, diz, de algum modo,  de objetos estéticos, construídos 

pela sensibilidade humana, no sentido de funcionarem como mediadores da produção de 

conhecimento. Passa pelo seu discurso, subjetividades que revelam desencanto com a 

educação, aliadas a concepções mecanicistas, fragmentadas, as quais resvalam para as visões 

de ensino, professores, escola e sociedade. Naquele momento, ela parece não compreender 

ainda os sentidos de estar na docência e prossegue regida por sistemas de representação, 

valores e crenças. No entanto, ao permitir-se à possibilidade de narrar-se e à sua formação em 

processo histórico, dá mostras de aproximar-se da abertura à experiência estética no sentido 

de atualizar-se e recompor-se, num movimento contínuo quando difere da mesmice de fixar-

se em padrões da formação identitária, os quais paralisam o andamento da formação 

profissional. A professora Roberta ao ver-se nas fotos abaixo (slides 3 e 4 ), surpreende-se.  

Suas colegas complementam suas palavras, fazem outras revelações:  

 

         Slide 3: Aula-passeio – Ensino Fundamental 

 

 

               Foto digital da autora 

             Fonte: Arquivo de observação de Estágio. PARFOR/UBATÃ, 2014 
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Eu? Nossa como eu estava magrinha! E esse vestido, eu já gostava! nem 

tenho mais ele. Nesse dia aí a coordenadora estava explicando sobre o dia da 

cidade, antes de ir para o pátio eu trabalhei o hino da cidade com eles, 

ressaltei o significado de palavras desconhecidas, eles gostaram. Levamos 

todos eles para visitarem a futura escola que está em construção. [...] É tenho 

saudade dos meus alunos. (Roberta)  

 

[...] vejo o cuidado da colega aí – uma bajulação com essa menina da frente 

pra não deixar nada torto, o cuidado com a aparência. (Mariana) 

 

 [...] o professor tem muito disso, proteção – Eu posso falar, mas ninguém 

fale do meu aluno, que o pau come – (pode falar) só a gente e a mãe, mais 

ninguém! (Maria). 

 

 

                         Slide 4: Aula de Literatura infantil -  Educação Infantil 1 

 

 

                              
Foto digital da autora 

Fonte: Arquivo de observação de Estágio -  PARFOR/UBATÃ 2014 

 

 

[...] olha eu ali, no dia em que eu estava contando história! Esse dia eu dei 

tanta risada [...] eu acho tão engraçado a forma como as crianças recontam a 

história, elas omitem algumas coisas, acrescentam outras, tudo da vivência 

deles – o que eles lembram ali na hora, é o que eles colocam – e o que eles 

gostam [...] cada um tem uma história diferente pra contar. Bom relembrar 

[...] uma surpresa me ver aí. (Roberta). 

 

                               

                 

Este slide suscitou muitos comentários acerca da utilização da leitura dramatizada em 

classe: as discussões diziam de como os alunos gostam e demonstram serem criativos quando 

são chamados a participar das atividades, especialmente aquelas que envolvem o acionamento 

da imaginação, a criatividade. O sentimento geral foi o de que elas precisavam investir mais 
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em momentos como aquele, retratado ali e, no entanto, num movimento de ativação da 

memória, reconheceram que metodologia prevalecente se encontrava mais próxima da Escola, 

de tradição empírica, que elas haviam frequentado ao longo da vida. Problemas relacionados 

ao processo educacional e as premências de constituição de singularidades, na vida e na ação 

docente, vieram fortemente à tona, na reflexão de que “o mundo de hoje não é mais aquele de 

outrora...” 

As imagens da docência pinçada, ao serem pensadas e desejadas em perspectivas de 

experiência estética se deu, nesse ateliê, como um exercício de produção de subjetividade, de 

acionamento de capacidades de desfamiliarização com a ordem habitual e possíveis 

intigadoras de atuações em vieses mais sensíveis. Tivemos como finalidade, também o 

aprofundamento de percepções, a promoção de interações, a provocação da linguagem. Como 

produtos, vimos que as experiências docentes a funcionarem como fontes de conversações e 

narrativas, fizeram valer momentos de reconstrução histórica da experiência; e a experiência 

estética, provocada pelas imagens das classes nas quais as professoras atuavam, trouxe para o 

grupo reflexões e abertura de conexões com a possibilidade de uma docência artista 

(LOPONTE, 2005) compreendida aqui não como um ensino de Arte em especial, mas seu 

emprego por aquela professora que “[...] que antes de pensar que técnica utilizar nas suas 

aulas, pondera de que maneira pode afetar seus alunos, se aproximar deles e que se pode 

permitir inventar e reinventar a partir de proposições já gastas do ambiente escolar [...].” 

(FORTE, 2013, p. 3). 

Mais um slide, mais conversções, mais intecionalidades de deslocar os sujeitos: 

 

                        Slide5: Atividade de escrita na Educação Infantil 

 
                                                  Foto digital da autora                        

                    Fonte: Arquivo de observação de Estágio – PARFOR/UBATÃ, 2014 
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A foto que compõe o slide 5 foi feita na observação das professoras-alunas em 

exercício nas classes da Educação Infantil, durante o período do Estágio Supervisionado V, 

ocorrido no segundo semestre de  2014. Nesta, podemos ver a figura da criança se destacando 

sobre o fundo da imagem em que se encontra a professora. Trata-se de uma atividade docente 

de lectoescrita, visando a aquisição inicial da leitura e escrita da criança. Nos diálogos das 

professoras-alunas, surgiram novas discussãoes sobre o ato de ensinar a ler e a escrever, 

modalidade de métodos alfabetizadores, atividades a serem propostas. Discutiu-se sobre os 

padrões rígidos destas, muitas vezes praticados, ainda. A professora-aluna Nádia se colocou: 

 

[...] a gente pode observar que não dá pra fazer uma atividade para cada um 

diferenciada, eu acho que não iria dar tão certo, mas na individualidade da 

pintura (pode) dar, apesar de ser uma tarefa igual pra todo mundo, mas você 

sente a diferença de cada um na pintura. 

 

Na fala de Nádia, ela parece constatar que o efeito das atividades padronizadas,  e 

repetitivas, geralmente empregadas na prática acadêmica da educação infantil,  são 

padronizadas nos exercícios propostos, das letras e dos numerais. No entanto, ela mesma 

demonstra uma abertura para a atenção que se deve ter na diferença dos jeitos de ser de cada 

criança. Nesse momento do ateliê, ela comentou sobre alguns trabalhos de escrita de seus 

alunos, nos quais, de alguma forma eles  registram, desde o início, as marcas da subjetividade 

de cada aluno, ao se constituírem na hibridização da escrita acadêmica. (SOUZA; 

DOURADO, 2014). 

Os flashes semânticos, trabalhados nas imagens dos slides, ao produziram efeitos 

interacionais significativos (MACEDO, 2006) deram mostras de sensibilizá-las a realizar 

diálogos entre discursos e contextos sócio-históricos (BAKHTIN, 2006). A partir dessas 

estratégias os registros deram mostras de fluir um pouco mais, juntamente com os processos 

de interpretação de vidas relacionadas a itinerâncias docentes. Os relatos anteriores, quase 

desprovidos de dinamicidade, prosseguiram e ganharam em qualidade, trazendo diversas 

marcas pedagógicas que, também diziam de memórias do passado, entretanto já 

demonstrando conexões com situações mobilizadoras, anunciadoras de ‘coisas que vêm 

mudando.’ O relato abaixo demonstra bem esta análise: 

 

 



101 

 

[...] eu tive dificuldade de falar do meu passado, e não sei, acho que estou 

no esquecimento, bem distante de mim, parece que eu nem passei por 

aquilo, eu não sei por que eu reprimi ou eu guardei e não consegui falar. 

[...] Hoje é diferente [...] acho que pelo menos para mim, o efeito foi me 

abrir. Naquele último encontro consegui falar um pouco da minha trajetória 

escolar e também do que tinha mudado, de lá para cá, tem alguma coisa 

assim mudando, (fazendo) uma diferença na minha vida. (Nádia). 

 

Aqui, podemos observar que o efeito ‘de se abrir’ ao diálogo trouxe à pauta um 

princípio vigotskiano: “[...] quanto mais formos capazes de dar conta, a nós mesmos e, aos 

outros, da experiência vivida, mais ela é vivida conscientemente.” (VYGOTSKY, 2002, p. 78. 

Tradução livre, nossa). Nessa dimensão, a professora citada diz-se mais atenta a si mesma, dá 

indicativos de que a complexa ação (auto)biográfica provocou-lhe movimentos emergentes de 

expressão reflexiva que parece dar notícias de uma processualidade em curso, como se fora 

“[...] um aumento de tensão na dobra-subjetividade (na qual) um sujeito é um indivíduo se 

desfazendo e se refazendo continuamente.” (PEREIRA, 2013, p. 43). 

 

5.4 A arte de si ao se  ver 

 

Detalhamento da ação 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

  

 

 

 

 

 

Ação: Ateliê (Auto)biográfico IV – “Entre experiências estéticas, narrativas 

(auto)biográficas e percursos de formação.” 

Período: Fevereiro de 2015. 

Carga horária: 04 horas.   

Participantes: 05 Professoras-alunas, partícipes voluntárias da Investigação-

formação.  

Local: Sala de aula – Polo do PARFOR/UNEB – Ubatã. 

Eixo temático: Formação, memória e experiências estéticas: interfaces 

metodológicas e formativas.  

Objetivos: Analisar a experiência estética em contextos formativos; 

Compreender a (auto)biografia como potencial formador; Avaliar a singularidade 

dos movimentos de professoralização no contexto deste estudo.  

Metodologia: Recolhas das fontes e condições de produção; Cartografia: 

problematização e multiplicação de formas de conexão, de linguagens, de 

abordagens.  

 Recursos didáticos: Portfólios – narrativas (auto)biográficas como suportes de 

investigação e de formação.   

Avaliação: Produção de subjetividades na escrita (auto)biográfica: diferentes 

modalidades de registros; Movimentos de produção crítico-reflexiva da 

experiência estética; Compreensão: indicativos de reconhecimento para outros 

modos de ação docente. Produção de portfólios no processo. 

 



102 

 

O quarto ateliê aconteceu vinculado a uma sintonia mais fina com a problemática de 

investigação com a retomada do processo de formação (auto)biográfica; ocorreu como uma 

ação cartográfica mais atenta, posta na localização de pistas de processualidade, no 

acompanhamento de possíveis mudanças de posição. Deu-se com intenções de aberturas ao 

inusitado, sem, no entanto, abrir mão “[...] da vigilância epistemológica que o rigor científico 

nos recomenda.” (MACEDO, 2006, p. 120).  Desta vez, para a mediação de experiências 

estéticas, decidimos trabalhar com os portfólios, a fim de, especificamente, compreendermos 

os sentidos dados pelo sujeito ao rever o processo formativo (auto)biográfico. Tivemos como 

objetivos averiguar a presença/ausência da Arte e da estética na formação, na docência, na 

escola, nos alunos; analisar a perspectiva de novos movimentos de professoralização.  

Assim, com o fim de situá-las ao contexto em que nos encontrávamos com relação a 

pesquisa, apresentei o planejamento inicial do ateliê, e, em seguida, num clima de interação e 

conversação entre sujeitos, os portfólios foram sendo revisitados e comentados por elas. Com 

isso, houve uma intenção de abrir perspectivas para apreensões mais próximas aos 

significados que as professoras-alunas davam às situações vividas. Como “dispositivo de 

projeção” (MACEDO, 2006 p. 120) iniciamos o processo com um Vídeo-poema de Antônio 

Cícero33 o qual foi apresentado como uma provocação para um ambiente propício a conversas 

sobre si: 

 

Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la.  

Em cofre não se guarda coisa alguma.  

Em cofre perde-se a coisa à vista. 

Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la 

por ser por ela iluminado. 

Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, 

isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. 

Por isso melhor se guarda um voo de um pássaro, do que um pássaro sem 

voos. 

Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e 

declama um poema.  

Para guardá-lo. 

Para que ele por sua vez, guarde o que guarda,  

guarde o que quer que guarda um poema. 

Por isso o lance do poema, o guardar-se o que se quer guardar. 

 

Este poema foi bastante explorado em vários sentidos que nos remeteram às escritas, 

por ora guardadas nos portfólios; a produção de algo que foi construído em variadas 

                                                           
33GUARDAR, um poema de Antônio Cícero na voz do autor. Direção Jiddu Saldanha. Ator convidado, 

Produção e direção de fotografia Fernando Chagas. Projeto Cinema do possível. Cabo Frio, RJ: Ateliê 

D’Aroeira, 2008. 
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circunstâncias trouxe de volta a dinamicidade do real: os materiais, ali armazenados, ao 

encontrarem-se atravessados pelos registros dos encontros, pela poética dos memoriais: 

 

[...] procurando uma foto de quando tinha dez anos e não encontrei, saí 

procurando nas minhas irmãs, nos meus parentes, primos, ninguém tinha 

uma foto minha, e a dificuldade maior é que até hoje eu não sou muito 

chegada a tirar foto [...]. Hoje quando me vejo aqui nessa foto me sinto 

realizada porque foram tantas dificuldades que nós passamos, tanta batalha, 

tanta luta pra chegar até aqui e esse portfólio significa uma etapa uma vitória 

e que não fiquemos só por aqui [...] (Juliana). 

 

 

Assim, fotografias e histórias de vida vieram para o centro da atividade em vieses 

sensíveis a provocarem fluxos de conversações no grupo, polifonias, convocaram um 

enriquecedor processo de interpretação de fenômenos. Ao rever a trajetória, a professora-

aluna conta como foi:  [...] como fazer a capa? Se é para contar a história da vida... já sei vou 

colocar as fotos, até do Parfor tem [...].  O fato é que, o entusiasmo com elaborações próximas 

de seus universos de significação,  deixou-as eufóricas e satisfeitas em realizar a elaboração 

de suas pastas. 

Abaixo, a imagem dos 5 portfólios: 

 

                     Foto 1: Capas dos Portfólios das Professoras-alunas (2014) 

 

 

                                                                 Foto digital da autora                                     

                                        Fonte: Portfólios das professoras-alunas (2014) 
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Personalizados de forma artesanal, como um instrumento apropriado de recolhas 

variadas e complexas, através das suas capacidades criadoras e artísticas (MIDLEJ; 

NOGUEIRA, 2013), o portfólio foi utilizado como um recurso de sistematização para estudos 

e deu suporte às escritas, imagens e fotografias: “[...] ver-se a si mesmo (e não em um 

espelho) na escala da história” (BARTHES, 1984 p. 22), possibilitou a cada uma tecer novas 

texturas de temporalidades não-lineares de narrativas e a compor seus discursos: “[...] Ser 

professor é ser palavra dita e escrita [...].” (Autor desconhecido, citado por pela professora-

aluna Roberta, em seu memorial). 

 

[...] apesar de diferentes somos todos iguais [...] aqui que começou toda a 

história do portfólio [...]. Hoje eu me emociono porque essa mensagem nos 

traz uma grande verdade, somos diferentes mas temos que nos permitir 

sermos costurados um ao outro e aceitar é um ajudar o outro. (Nádia). 

 

 

O quadro abaixo expõe os títulos da escrita (auto)biográfica desenvolvida nos 

memoriais de formação durante todo o percurso, e, revisitado nesse ateliê:  

  

 

Professoras-alunas 

 

Títulos abordados no Memorial (Auto)biográfico 

 

 

Maria 

 

Perfil; Mensagem; Minha História de Vida; Minha Carreira 

Profissional; Relato de Experiências; Relato das atividades. 

 

 

 

Juliana 

 

Perfil; Agradecimento; Dedicatória; Citação; Mensagem; História 

de Vida; Contexto Histórico; Formação Profissional; Filme 

Nenhum a menos; Relatos de Experiências. 

 

 

 

 

Mariana 

 

Perfil; Relato de Educando e Educador; História de vida 

Contexto Histórico Político; Perfil do Meu Primeiro Professor; 

Relatos do Profissionalismo; Compreensões dos textos; Filme 

Nenhum a Menos. Anexos: Fotografias da Formatura; do Estágio; 

Nas Escolas com os Alunos. 

 

 

Nádia 

 

Perfil; Minha vida escolar; Filme Nenhum a menos; Resumos dos 

textos estudados; Relatos de Experiências. 
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Roberta 

 

Relato Memorial Sobre a minha Educação; Relato memorial sobre 

a minha Profissão.; Filme Nenhum a Menos; Fotografias da 

Família; Fotografias do Estágio, 1998; A cidade em que nasci; O 

que estava acontecendo quando eu nasci?; Lembranças da Infância; 

Relato das Experiências. 

 

 

Durante todo o percurso dessa ação investigativa, consideramos os memoriais de 

formação, tanto na perspectiva qualitativa, inscrita “[...] sobre os processos de biografização e 

o testemunho de indivíduos concretos e de ações concretas de grupos sócio-historicamente 

situados”  (CÂMARA; PASSEGI, 2013, p. 32); quanto formativa, do memorial a partir da 

escrita (auto)biográfica “[...] como um gênero (discursivo) híbrido, intercalado por outros 

gêneros [...]” recheados de “[...] músicas, cantigas de roda, trechos bíblicos e literários e um 

diálogo com outros gêneros que circulam na esfera acadêmica, como o artigo e o relatório 

[...].” (SOUZA; DOURADO, 2014 p. 46). 

Alguns recortes retirados, de modo aleatório, revelam-nas: 

 

“[...] se me esqueço, me recordas; se não sei, me ensinas; e, se perco a 

direção, vens me encontrar [...].”  

Pe. Fábio de Melo (Recorte da música citada por Juliana, em seu memorial). 

 

 

 “Não importa onde você parou... 

 Em que momento da vida você cansou... 

 O que importa é que é sempre possível recomeçar. 

 Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo... 

 É renovar as esperanças na vida e, o mais importante... 

Acreditar em voce de novo [...] porque sou do tamanho daquilo que vejo e  

não do tamanho da minha altura. [...].” 

Carlos Drummond de Andrade  (Recorte do poema citado por Mariana em 

seu memorial).  

 

 

Ao fazer parte desse acervo biográfico, a produção de subjetividades, particularmente 

a este ateliê, deu um sentido estético de formação e constituição de sujeitos atravessados por 

um “[...] potencial de alteridade [...] que está além de todo senso comum”; dando sustentação 

à diversidade de sentidos trazidos por esta experiência estética:  o reconhecimento de si, a 

partir da diferença e da alteridade. Visto que, “[...] o que se manifesta na linguagem não é a 

mera fixação de um sentido pretendido, mas um intento em constante mudança [...] uma 

tentativa de deixar-se tomar por algo e com alguém [...] significa expor-se.” (GADAMER, 
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1997, vol. 2 p. 387). Aqui, trago alguns trechos semânticos extraídos das conversas no ateliê, 

dando mostras dos sentidos compreendidos a partir deste diálogo a seguir: 

 

- [...] falar da experiência é bom...acredito que aprendemos mais [...] as 

vezes eu penso tal coisa aconteceu só comigo, mas escutando as colegas eu 

vejo que não é só eu que estou vendo assim. (Roberta). 

 

- [...] até errar em determinada área, como Roberta fala, ‘aconteceu só 

comigo’ aí outra vai e conta assim aconteceu isso comigo. (Maria). 

 

- [...] é prazeroso até pelo fato de você se expressar, compartilhar e aprender 

mais e mais, porque fortalecendo as nossas ideias, surgem novas ideias, aí 

você fica se sentindo mais segura. [...] eu mesmo estava vendo só as 

dificuldades, mas eu sei que vai aparecer dificuldades durante todo o 

percurso [...] tenho que ter forças, me preparar para enfrentar. [...]. (Nádia). 

 

 

Neste diálogo, entre as citadas professoras-alunas elas destacaram o acontecimento 

cotidiano da sala de aula no qual o sujeito aparece constituindo-se em movimento, abrindo-se 

para experiências inovadoras. Nos diz Pereira (2013, p. 78) “que [...] percebemos esse 

período na autonarrativa como uma espécie de troca de pele. É o tempo de descarte de certos 

hábitos e de desenvolvimento de outros.”  Analisamos que ao narrar e refletir sobre o lugar 

comum de suas classes, aqui elas dão indícios de vivenciar novas figuras existenciais, dando a 

impressão de que os hábitos docentes, como arranjos de forças prescritivas e ordenadoras de 

condutas socialmente esperadas, começam a se abrir para outras possibilidades. O que 

acontece ao sujeito, nesse sentido, advém do conteúdo da memória projetiva cuja natureza é a 

busca do novo. (PEREIRA, 2013), como podemos perceber no trecho destacado abaixo, 

pinçado do desenrolar de conversações: 

  

[...] o que me marcou muito e me fez refletir bastante foi o primeiro ateliê, 

que cada um falou de si. Naquele momento, foi pra mim o começo em que 

me revi, me redescobri [...] acabei descobrindo que eu fiz a formação mas 

não é a minha área, não é o que quero [..] eu me redescobri com o trabalho 

da educação especial, não me vejo mais fazendo outro trabalho, é cansativo, 

puxado, mas eu não me vejo mais fazendo outra coisa [...] é educação? Sim, 

mas é outro ramo da educação, diferente da sala de aula. (Maria). 

 

De acordo com o seu memorial de formação, Maria fez “[...] o Magistério mesmo foi 

por falta de opção [...]”, a profissão de professora, à época, não foi uma escolha voluntária; 

depois, houve oportunidade e decidiu sair da educação para uma formação técnica na área de 

saúde, como auxiliar de enfermagem, trabalhando por cinco anos. Para ela “[...] foi um alívio, 

porque (fazer) enfermagem sempre foi meu sonho [...].” Apesar disso, retornou para a 
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docência, dedicou-se à educação básica, adquiriu experiência em todas as modalidades de 

ensino, até passar para a educação especial; nesse período pode perceber a 

interdisciplinaridade dos saberes adquiridos da experiência, o que lhe deu um bom suporte na 

prática docente com a educação especial: “[...] eu não tive tanta dificuldade eu acho que por 

conta disso, [...] deu certo com a enfermagem porque tem muita coisa a ver.” Aqui podemos 

perceber “[...] as historicidades e suas fontes inesgotáveis de sentido” (GADAMER, 1997, 

vol. 2, p. 53) a partir da memória narrada, da construção de modos próprios de formação e das 

práticas de construção da profissão. Assim, consideramos que as ressonâncias evocativas 

conduziram a uma atitude de disponibilidade do sujeito - e ao mesmo tempo do professor – 

pois, ao tentar criar sentido para a sua formação/profissão/existência, pareceu atualizar-se em 

plenos movimentos de professoralização e constituição da professoralidade. (PEREIRA, 2010 

a, b; 2013). 

Nas conversações gravadas, nesse ateliê e, registradas, a seguir, dá para notar alguns 

traços narrativos trazidos pela autorreflexão a demonstrarem inquietações pedagógicas o que 

parece levá-las a observar traços e aspectos que dizem de alternância, de desfazimento de si e 

composição de um processo interminável de reinvenção, de criação de novos movimentos de 

professoralização: 

 

[...] Muitas pessoas podem achar (o que vou dizer) simples, mas pra quem 

carrega isso, é um tormento, chegar em sala de aula por exemplo e ser 

rejeitada pelos alunos [...] hoje, com mais experiência é que eu vejo que não 

poderia exigir tanto daquele aluno [...] quando eu comecei como professora 

eu não via isso. E hoje eu me olho de novo, me coloco no lugar do aluno e 

valorizo muito mais a experiência deles, é diferente ver assim. (Roberta). 

 

 

A trajetória docente, a manifestar-se em constante reorganização, como fluxos 

existenciais, potencializa o sujeito em relação a si próprio. (MIDLEJ, 2014) . No discurso da 

professora-aluna Roberta, o ambiente vivo das experiências didáticas demonstra sua força 

provocativa de rupturas e rearranjos de possibilidades “[...] de acolhimento dos múltiplos que 

vivem em nós [...].” (Idem, p. 320). Parece confirmar que a pressão dos acontecimentos de 

desfiguração e reconfiguração da professoralidade instaura rugosidades e sinuosidades nos 

movimentos de professoralização. (MIDLEJ; PEREIRA, 2014).  

Do mesmo modo, a professora-aluna Maria discorre sobre suas experiências e, 

demonstra, no acesso (auto)biográfico “[...] que a inquietude necessitava ser transformada em 

fatos históricos [...] a revelar um transbordamento de subjetividade [...]” (MIDLEJ, 2007, p. 

24).  Ela relata este fluxo, abaixo, ao enunciar novas possibilidades de movimentos de 
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professoralização através dos quais, assume uma atitude de busca e conhecimento do outro, 

acaba por descobrir a si mesma. Hermann (2014, p. 131) nos ajuda a compreender que “[...] o 

estranhamento promovido pela experiência estética tem condições de estimular o 

reconhecimento da alteridade.” O acolhimento, como ética, ao aparecer “[...] no encontro com 

o rosto do outro” (Idem, p. 114), parece conduzir a uma desconstrução das categorias 

clássicas do pensamento pedagógico levando-a a reconhecer, com sensibilidade, as 

influências do passado e a plena vivência do novo que se anuncia. Seu registro diz mais:  

 

 

Eu tenho um aluno que tem uma deficiência e no decorrer do atendimento 

dele eu uso instrumentos musicais, areia [...] um dia desses coloquei os pés 

dele [...] dentro da caixa cheia de grãos de arroz colorido, o menino vibrava, 

então a sensação era de que tudo pra ele era novo ali. Eu parei: meu Deus 

olha pra isso, estou conhecendo as reações dele, [...] estou aprendendo que 

pra ser professora você tem que buscar conhecer, que estar ligada. [...] você 

tem que estar descobrindo o tempo todo e procurando inovar o tempo todo. 

(Maria). 

 

 

Ao diferir-se do que vinha sendo antes, pelo viés do conhecimento de como se tornou 

quem vem sendo e da experiência da formação, Maria parece produzir  uma arte de si mesma: 

a buscar o novo, ao abrir-se para o conhecimento do outro. 

Abaixo resgatamos alguns fragmentos de conversação entre as partícipes, nos quais 

elas ressaltam opiniões e sentimentos acerca da Arte, especificamente da linguagem musical, 

no ambiente pedagógico. Em suas falas, elementos da vida social, da cultura cotidiana, entram 

em relação e, ao aparecerem revestidos de subjetividades trazem marcas de experiências 

estéticas para a docência:  

- Estou vendo que a Arte precisa ser o foco na aula porque facilita, toca os 

sentidos e o nosso aluno do fundamental dá a impressão de ficar mais 

consciente por conseguir falar, se movimentar [...] eu vou aprendendo que 

trabalhar assim facilita o aprender. (Mariana). 

 

- [...] Eles fizeram uma atividade toda cantando uma música que fala de 

numerais, de cores, de seres vivos. Quando não tem o recurso audiovisual, a 

gente canta e através da música, ensinamos. [...] A música ajuda a manifestar 

os diversos afetos de nossa alma [...] Tenho um menino lá na escola que não 

aguenta ouvir uma música daquele tipo de Kenny G, aquele som clássico, 

não aguenta, o menino chora, chora, chora, ele não aguenta ouvir [...]. Isso 

está fora de nosso planejamento, a gente lidar com esse tipo de coisa na 

escola. (Roberta). 

 

- [...] Eu trabalho muito com música, através da música eu dou minha aula 

toda, trabalhando com historinhas. (Juliana). 
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- [...] Eu acredito que mesmo que a gente faça coisas que podem não ser Arte 

[...] a gente tem a arte de lidar com diversos tipos de crianças, de famílias 

diferentes [...]. (Roberta). 

 

 

Através dessas narrativas fica claro que elas demonstram que “[...] o juízo estético é, 

ao mesmo tempo, subjetivo e universal [...] (constituindo-se) numa via possível entre o sentir 

e o pensar.” (PEREIRA, 2013, p. 95-98); no que complementamos, com as observações 

realizadas: e o agir.  A fala de Mariana traz elementos indicativos de crença em mediações 

sensíveis no processo de ensino e aprendizagem, trazendo, com a experiência possibilidades 

de (re)criação de si, de novos fluxos de professoralização.  A fala de Roberta leva-nos a uma 

compreensão de que “[...] entre a filosofia e a poesia há uma enigmática aproximação [...]” 

(HERMANN, 2014, p. 54). Remete-nos a entendimentos de que a ressonância da arte, na 

experiência estética, pode criar possibilidades de abertura de brechas para outras fontes de 

sentidos, inquietações e atravessamentos existenciais potencializadores de subjetividades, de 

estados de singularidade. Roberta parece se desassossegar ao perceber que ‘esse tipo de coisa 

na escola’ foge de uma ação planejada; advem daí a necessidade de improvisar, de criar novas 

possibilidades. Acerca disso, Hermann (2014, p. 131) vem em nosso auxílio, a esclarecer que 

“[...] o estranhamento atua decisivamente contra os aspectos restritivos da normalização 

moral, forçando a rever novas crenças e o respeito exacerbado pelas convenções.” Ela afirma 

tais questões como se dissesse que só transgride bem quem sabe, quem tem experiência.  

Em tais sentidos, a forma estética da memória é projetiva e, ao deixar marcas criativas, 

persiste em produzir ressonâncias, e ondas processuais que parecem compor movimentos de 

fazê-las seguir na profissão - ao menos incomodadas com os lugares-comuns, diferentes do 

que vinham sendo. (PEREIRA, 2013; ROLNIK, 1994). 

Nesse ponto, registramos que as experiências desenvolvidas em especial, neste último 

ateliê, demonstraram diversas nuanças autopoiéticas, nas docências conducentes à experiência 

estética. Mostraram-nos, inclusive, que é preciso não confundi-la com ludicidade pura e 

simples, é preciso reconhecê-las a partir do prazer embora esta possa desencadear aquela, a 

partir do prazer das singularidades. Uma experiência estética, ao não ter por objetivo reforçar 

a capacidade de atenção, passa por recompor, reativar, reinventar ritmos, “[...] ativar campos 

interativos [...] que atravessam a ordem constituída do vivido.” (PEREIRA, 2013, p. 124). 

As experiências estéticas, de algum modo desencadeadas por esta ação, demonstraram 

que as intensidades dos acontecimentos, ao preparar encontros com a virtualidade que nos 

habita, com a arte gerada pela vida, amplia horizontes aos inéditos de nós mesmos e fazem-

nos acontecer diferentes do que vínhamos sendo. Tais movimentos, ao reverberarem interna e 
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externamente, revelam possibilidades de aprendizagens em ritmos atencionais mais intensos e 

diferentes daqueles produzidos anteriormente. Assim ocorrendo a experiência estética, sem 

intencionalidade prevista, ou não, aciona aberturas e outros olhares que vislumbram mundos 

desconhecidos a proporcionarem produção de subjetividades criativas. (KASTRUP, 2012). 

Em tais sentidos, todo o processo a envolver articulação de memórias, narrativas, 

diversos registros escritos e conversações - produziram forças históricas que deram mostras 

de constituir os sujeitos-em-prática. Estas energias, ao serem acionadas, promoveram a 

recriação de informações na sintonia das escutas do tempo em curso, de genealogias 

deflagradoras de experiências intensivas, parecendo compor, na professoralidade das docentes 

partícipes, atividades docentes mais significativas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Observatório central  

 

Teimamos  

          em observar 

o que as lunetas 

nos oferecem. 

 

O céu  

não é só isto 

e nossos olhos 

não são só estes. 

 

Damário Dacruz, 2014 

 
   

O interesse pela dimensão estética da ação docente fez-se potência em mim, produziu 

gostos e rastreios, promoveu encontros, abalou territórios estabelecidos, constituiu-se em 

impulsos a me levar ao encontro de perspectivas. Ao interessar-me pela dimensão estética da 

ação docente investi, a partir desta, em identificar trilhas para uma ação investigativa que não 

fosse um caminho linear para atingir um fim. Criadas as possibilidades da docência no ensino 

superior, e esta, relacionada a um campo empírico, (re)nasceram parcerias e ampliação de 

quadros de referência; com elas, a problematização, relembrada aqui: ‘de que modos a 

experiência estética poderá contribuir para a produção de renovados movimentos de 

professoralização, em especial aqueles que abranjam atos de articulação da dimensão humana 

sensível, de cultivo de singularidade e diferença?’ 

Este processo, ao revestir-se de características formativas, para mim, foi valioso sob 

variados aspectos: em particular, constituiu-se como propulsor de aberturas para uma intensa 

produção pessoal e profissional, com questionamentos do pensamento identitário, fixo, 

estável.  As aprendizagens, diversas, se deram em vieses de interatividade que abrangeram 

atos de articulação da dimensão humana sensível e historicizada. 

Em tais sentidos, as idas e vindas ao campo empírico, seguidas de registros e 

apreensões de significados - complementados com os retornos ao ambiente acadêmico - 

ampliaram-me a compreensão acerca de modelos padronizados de docência, a seguirem em 

padrões vistos como obsoletos. A prevalecer e a reinar, naquele ambiente, coisas que eu via 

em minha infância e presentificavam, ainda, desde as primeiras linhas e entrelinhas dos 

registros realizados - por mim e pelas professoras-alunas. Espantos meus, segui a interpretar e 

produzir sensibilidades na lida acadêmica - ao menos em sentidos inventivos de criação de 

aulas-encontro, na atenção aos inesperados da relação professor-aluno, nos entrelaces de 
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recursos metodológicos, nas vigilâncias à prática investigativa que se iniciava. No meio disso 

meus sentidos, em atividades poéticas e em atitudes atencionais de ativa receptividade 

(KASTRUP, 2007), se entregavam à localização de outros territórios nas itinerâncias humanas 

e estas relacionadas, em particular, à profissão docente. 

Ao lado disso, a firmada parceria de orientanda/orientadora emprestou-lhe crescente 

(v)rigor acadêmico enlaçado com a imprevisibilidade da produção do conhecimento. Durante 

todo o processo gerou subsídios e sinais de quatro mãos, significados novos, inéditos, 

entremeados pela subjetividade e as singularidades de pessoas que estudam um 

objeto/pesquisa semelhante. No acionamento de sintonias e circuitos cuidamos de ressaltar, 

em nossas amiúdes conversações, elementos de perspectiva foucaultiana acerca das relações 

de poder: sabíamos da necessidade de dar conta de pequenas lutas, em especial por imposição 

de sentidos, das lutas pelo poder da palavra, presentes nas parcerias. (FOUCAULT, 1989). A 

trama real, discursiva, puxou a prosa para o cultivo do cuidado intersubjetivo e levou-nos à 

tarefa de fazer justiça à singularidade do outro, numa prática política de alteridade, de 

solidariedade, sabendo-as investidas em tensões entre adaptação e transformação. 

(HERMANN, 2014). Definidas tais compreensões agimos, a partir das relações entre nossas 

forças, em sentido de efetivar os fluxos investigativos, no bojo de um pluralismo 

metodológico, no qual a linguagem fenomenológica, supostamente, facilitaria o acesso a 

questões subjetivas e, estas, interligadas ao método biográfico. Num tempo veloz e fugaz, a 

ação cartográfica nos convocou à etimologia latina de invenção – invenire – e instigou-nos a 

compor, com restos arqueológicos, a humanidade desta ação. Inventar, como garimpar algo 

que poderia se revelar como já estando lá. (KASTRUP, 2005). 

A presente itinerância investigativo-formativa, ao ganhar nuanças de surpresas e 

regularidades, prosseguiu em enlaces histórico-reflexivos, a partir dos vários territórios de 

compartilhamento de experiências, de memórias, em suas expressões, tanto individuais, 

quanto coletivas. E, assim, numa textura crescentemente detalhada e aprofundada, o processo 

engendrou-se numa produção e escuta de práticas pedagógicas cotidianas, demonstrou forças 

epistemológica e metodológica em incessante movimento: a mediação da linguagem, em 

festas de ressurreição da historicidade (BAKHTIN, 2006), propiciou conversações, fluxos de 

singularidades, resgates e interpretações de fragmentos (auto)biográficos, demonstrando que a 

agregação de conhecimentos, produzidos em vínculos contextuais particulares, de ação, incita 

as reflexões acerca de si, traz olhares para a própria experiência ao falar da transição entre um 

acontecimento e outro. (BAUER; GASKELL, 2002). Nas polifonias de linguagem, em 

especial das professoras-alunas, a prevalência e a reverberação do aparato de controle - que a 
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sociedade tem exercido sobre o sujeito - apareceu sob a forma de marcas conservadoras 

(ROLNIK, 1993) em suas concepções de formação, escola, docência, alunos, processo 

ensino/aprendizagem. Estas, ao apontar para a lógica identitária homogeneizante, coesa e 

estável, relacionada a modelos, trouxe a permanência como um sinal de identidade: ela se 

encontrava latente, nos discursos. Nesse ínterim, as mediações se processaram refletidas e 

mobilizadas pela criticidade e trouxeram, para as cenas, a multiplicidade do eu e do sujeito 

(SILVA, 2003); os desdobramentos de suas experiências e influências sociais, as complexas 

relações entre sujeito e cultura. Em tais dimensões, ao serem interpelados pelos processos de 

prática (ou cuidado) de si, de subjetivação, deram indicativos de produzir uma contra-

memória (FOUCAULT, 1985) como provável ampliação de consciência e resistência a 

padrões. (RABELO, 2007).  

Ao não se restringir ao campo da Arte, a estética, ao entrar em cena como ciência do 

conhecimento sensível, abriu acessos de desconstrução com a ordem habitual das certezas 

confiáveis e afetou-se com estranhamentos conectados a aspectos formativos, desconsiderados 

pela tradição racionalista. Os ateliês (auto)biográficos, focados em procedimentos 

metodológicos vinculados à realização de contrapontos às convenções pedagógicas, à 

recuperação de certo humanismo do outro (HERMANN, 2014), geraram inquietações: 

realizados como lugares de produção, de revolvimentos - como devir, especialmente pautados 

em leituras de textos literários, outros de cunho filosófico e linguagens não verbais - fizeram 

entrar em jogo potências sensíveis que acionaram discursos provocadores de deslocamentos 

de sentidos, de criação de renovados valores “[...] numa viagem que leva da identidade à 

multiplicidade.” (DOEL, 2001, p. 92). As narrativas trouxeram, com isso, marcas de 

inquietação com a percepção de rupturas provocadas pela descontinuidade dos 

acontecimentos, pelas novas relações que se estabelecia com as palavras, pela 

imprevisibilidade das emoções - como aspectos determinantes da experiência humana. 

Aprendemos muito, no processo; especialmente que as ansiedades externadas advinham do 

campo de experimentação das substâncias presentes na memória projetiva, cuja natureza, ao 

se desassociar do caráter cognitivo da aprendizagem e se configurar como rupturas, 

prosseguia a provocar abalos radicais nos modos como se enxergava o mundo, como se vinha 

sendo. (PEREIRA, 2013). 

O processo prosseguiu, complexo, a entrelaçar temas, relações e foi encaminhado a 

partir de dispositivos e acontecimentos empregados como instâncias de criação; aos poucos 

foi evidenciando outras frequências e novos timbres dialógicos – que chegaram aos vieses 

investigativos em anúncios de recomeços, de desfamiliarização com antigos modos de pensar, 
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em especial, atos pedagógicos. Afinal, não é este um dos sonhos do pensamento educacional – 

insuflar a vida que habita seus espaços pedagógicos? (OLIVEIRA, T. R. M.; PARAÍSO, 

2012). 

Nessas ditas potencializações, a “[...] exploração assimétrica do território, regida [...] 

por sensações diretas, por ações de forças como pressão, estiramento, dilatação e contração, 

[...]” (OLIVEIRA, T. R. M.; PARAÍSO, 2012, p. 171), algumas rugosidades foram 

produzidas e revelaram-se como valiosas experiências estéticas, a abrir acessos de ruptura 

com a ordem habitual. As atividades investigativo-formativas desenvolvidas, no processo, 

foram afetando-as com estranhamentos e novos olhares para as ações pedagógicas 

desconsideradas pela tradição racionalista e, até então, por elas. Isso foi constatado nos 

anunciados embates interiores - amiúde socializados – nos quais as elas foram dando indícios 

de dilatação de suas percepções da realidade pedagógica e, ao mesmo tempo, de renovadas 

possibilidades de atuação em suas classes. Podemos afirmar que, em seus discursos e nas 

ações observadas, apareceram marcas de que estas começaram, paulatinamente - nos 

entremeios da ação - a pensar/realizar a professoralidade noutras perspectivas, agora mais 

abertas às experiências estéticas a abrangerem atos de articulação em dimensões humanas 

mais sensíveis, de variados modos e diferentes das que vinham ocorrendo.  

Essas percebidas aberturas para outros dinamismos e incipientes permissões internas 

para a realização de outras tramas pedagógicas demonstraram gerar embrionárias atividades 

docentes mais significativas, mais conscientes: em seus movimentos de professoralização, 

foram detectatos, sim, indícios de outras potências, de atos educacionais esteticamente mais 

intensos, muito embora, voltamos a afirmar, ainda tímidos. O fato é que foram percebidas 

incipientes possibilidades de renovadas sensibilidades; elas deram de olhar, mais detidamente, 

para si mesmas e suas práticas. Consideramos, do mesmo modo, que as possibilidades abertas 

pela experiência realizada constituíram-se em valioso território de renovadas aprendizagens, 

para nós, pesquisadoras-professoras: ao nos render às afecções trazidas pelo presente objeto-

pesquisa, novas figuras existenciais também se fizeram, em nós, em vastas produções de 

subjetividade. (ROLNIK, 1993).  

Bem próximo dos descritos passos, a complexidade dos trajetos, neste território da 

educação, permeou-se de subjetivação e devires – que são indóceis, não sabem respeitar a 

ordem e o jeito das coisas, nem conformar-se a um modelo de justiça ou de verdade. 

(DELEUZE; PARNET, 1998). Assim, nos momentos de travessias, as aberturas, a produção 

de novos conhecimentos na temporalidade histórica de processos formativos, se deu 

principalmente vinculados ao acolhimento de inesperados. Nesse sentido, a fotografia ao ser 
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acionada como arte estetizou o olhar para as coisas, formas e conteúdos, despertou a 

percepção de si e do outro. Ao expandir perspectivas, pareceu acordar mais a memória, 

ajudando-as a registrar histórias, suas e desse percurso.  

Por fim, na consideração de que, as forças históricas nos constituem e operam com 

sentidos que já se encontram na linguagem (BRAIT, 1997), há, na presente investigação-

formação, fortes indícios de que a experiência estética, ao promover a revisão das escutas do 

tempo que prossegue, convocou-nos, a todas, a um sucessivo jogo de interpretação e recriação 

da vida. Com isso, deu indícios de desestabilizar concepções rígidas e produzir dinamismos e 

diferenças em tramas professorais. Nesse sentido, como deflagradoras de experimentos 

subjetivos, individuais, coletivos e intensificados, trouxe perspectivas de mais discernimento, 

de maior compreensão do que se passa, de perspectivas de reflexão entre o que se acreditava e 

o que se vai compondo de novo. Nessa instituição de diferentes ordens houve sinais de 

traçados de devires de outra professoralidade, de instauração de outros movimentos de 

professoralização. (PEREIRA, 2012).   

Enquanto isso, de nossa parte, prosseguimos à cata e à espera de novos 

acontecimentos: esse tempo crísico de agora (MORIN, 1984) - de transição - nos encontra 

com uma percepção de insuficiência, mas com mais disposição de produzir outros devires, 

provocar interações, resistir às opacidades do mundo. Afinal, já sabemos, a exemplo de 

Dacruz (2014), que nossos olhos não são só estes. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, Conselho Nacional de Saúde. 

 

                          

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado/a professor/a,  

Eu, Maria Emérita Jaqueira Fernandes, na condição de mestranda em Educação estou 

em vias de realizar um estudo intitulado “Movimentos de professoralização: enlaces com a 

experiência estética” sob a orientação da professora Dr.ª Jussara Almeida Midlej Silva, do 

Departamento de Ciências Humanas e Letras da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), Campus de Jequié.   

Convido-o/a a participar desta denominada investigação/formação, a qual se dará 

numa abordagem qualitativa, a partir de um enfoque (auto)biográfico. Tem objetivo geral: 

investigar, no campo docente, a formação e a experiência de professores; nesse processo, 

analisará a construção da professoralidade e suas possibilidades de acionamento de 

movimentos de transformação pessoais e profissionais.  

O contexto desta investigação, que se quer também formação, é um Curso de 

Licenciatura em Pedagogia, vinculado ao Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica – Plataforma Freire (PARFOR) em convênio com a Universidade Estadual 

da Bahia, campus de Ipiaú – no qual você se encontra matriculado/a e para o qual fui 

convidada a atuar como docente no componente curricular “Fundamentos da Prática 

Pedagógica e Estágio Curricular Supervisionado.” Nesse sentido, a produção de informações 

se dará, processualmente, através de estratégias metodológicas planejadas para ocorrerem 

entre o individual e o coletivo, com focos nas histórias de vida, relacionadas à discência e à 

docência, a partir da operacionalização de denominados ateliês (auto)biográficos, os quais se 

constituirão como principal estratégia metodológica da presente ação investigativa formativa.   

Ao longo do processo, como metodologia de formação, as narrativas de si e da 

profissão docente, serão compostas como instrumentos de recolha de informações e 

compreensões a partir de denominados memoriais de formação docente. Estes se constituirão, 

em todas as instâncias nas principais fontes de coleta desta ação. Há a pretensão de negociar 

com os sujeitos partícipes do processo acadêmico a operacionalização de tais instrumentos, 

tanto no ambiente acadêmico, quanto nos intervalos dos módulos. Além disto, as visitas 

regulares aos campos de realização do Estágio Curricular Supervisionado comporão as ações 

de recolha, através de atos de observação das ações docentes, descrição, análise e 
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compreensão individual e conjunta da realidade. Estão previstos momentos simultâneos de 

conversações particulares com estes. 

De acordo com a Resolução 466/2012, toda pesquisa envolvendo seres humanos pode 

causar riscos e/ou desconfortos. Nesta, prevejo que os possíveis riscos, a envolver danos 

morais, serão prevenidos por variados meios, em especial aqueles relacionados ao cuidado 

ético com as informações recolhidas: no cuidado com a fidedignidade aos ditos e escritos, nas 

análises e divulgação dos resultados. Prevejo um processo contínuo de negociações com os 

membros do grupo no sentido de garantir o sigilo, em especial nas questões em que não se 

desejar a divulgação.  

Os desconfortos possíveis relacionam-se à possível exposição ao olhar 

crítico/reflexivo da pesquisadora e dos colegas, no decorrer desta ação. Igualmente nas 

conversações, nas observações e anotações das ações de estágio, na expressão de suas 

necessidades como profissional que já atua na educação básica. Há possibilidades, no entanto, 

de benefícios desta investigação/formação na medida em que, presumivelmente, ampliará 

perspectivas de aprendizagem da docência.    

Se houver quaisquer dúvidas, em seu decorrer, coloco-me à disposição para prestar 

eventuais esclarecimentos e autorizo ser contatada na eventualidade de danos relacionados a 

este processo. Inclusive, você poderá deixar de participar desta ação, a qualquer tempo, sem 

penalização alguma e sem prejuízo ao seu exercício discente e/ou profissional.  

Afora todas as questões tratadas, esclareço que você não receberá qualquer valor em 

dinheiro, mas terá a garantia de que todas as eventuais despesas necessárias para a sua 

realização não serão de sua responsabilidade. Também não arcará com quaisquer despesas 

para participar deste processo.  

De acordo com Resolução 466/2012, este TCLE foi elaborado em duas vias e uma 

destas ficará com você; a outra será arquivada por mim, pesquisadora responsável, por cinco 

anos. Em caso de dúvida em relação a esse documento, voce poderá procurar o Comitê de 

Ética em pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

 

 

 

Assinatura da pesquisadora 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, Conselho Nacional de Saúde 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

 

 

Eu ____________________________, CPF ____________, RG_______________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da 

pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento, 

especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do 

presente termo, os pesquisadores Maria Emérita Jaqueira Fernandes e Jussara Midlej do projeto de 

pesquisa intitulado “Movimentos de Professoralização: Enlaces com a experiência estética”, a realizar 

as fotos que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a 

nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou depoimentos para 

fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor dos pesquisadores da 

pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos 

das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos 

idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 

3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

Vitória da Conquista - BA, _____/_____de 2014. 

 

_______________________                             ______________________________ 

Participante da pesquisa                                   Pesquisador responsável pelo projeto 
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NARRATIVAS DE FORMAÇÃO DE MARIANA 

RECORTE DA CONVERSAÇÃO REALIZADA EM JANEIRO, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“[...] no início pra mim foi muito trabalhoso e a minha mãe 

foi quem me ajudou a chegar nesse processo. Só que pra mim 

foi gratificante porque assim que terminei o magistério eu 

comecei a trabalhar, assim mesmo por influência política, não 

tinha concurso, não tinha nada até então depois da formação. 

[...]. Sofri, chorava muito achando que não ia dar conta do que 

tinha que exercer e fui levando. Aí apareceram alguns cursos, 

o Alfalit mesmo, hoje não se fala mais, acho que nem existe 

mais -  foi sendo substituído por outros cursos [...]. No 

decorrer desse tempo fui fazendo cursos e superando as 

dificuldades. Hoje as dificuldades são em lidar com alunos 

com a personalidade diferente, porque da alfabetização até o 

5º ano eu sinto dificuldade em lidar com a personalidade dos 

alunos e até na minha prática também, não vamos dizer que 

não sente porque todo mundo sente [...] mas graças a Deus, 

até o momento tenho muitas realizações também, desafios, 

ultimamente mesmo eu trabalhei com o projeto Airton Sena 

2013.  

[...] até então eu não era muito aberta assim, porque voce sabe 

que a cada tempo há mudanças, e nós temos que aceitar as 

mudanças, e pra mim, foi a partir do momento que eu 

comecei  a fazer a faculdade, porque...é...muita coisa eu não 

sabia, e, como eu coloquei mesmo no meu memorial, que esse 

seu trabalho me iluminou muito, me ajudou bastante nesse 

processo, não só voce como os outros, e foi a partir desse 

momento que eu passei me sentir segura, porque eu era muito 

insegura. 
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MEMORIAL DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 
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NARRATIVAS DE FORMAÇÃO DE JULIANA 

 RECORTES DA CONVERSAÇÃO REALIZADA EM  JANEIRO 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A gente se torna professora na experiência, na vivência, no dia a dia. Quando voce 

passa a gostar do que voce faz, voce muda. Procura cada vez mais crescer e eu hoje 

estou podendo fazer o que eu quero.” 

“[...]Sempre estou pesquisando, procurando, pesquisar mesmo. Também eu já estou 

fazendo um curso de aperfeiçoamento para professor da educação infantil, ano 

passado foi de linguagem, esse ano já vai ser de matemática, vai ser só pra trabalhar 

com jogos. O curso é do Estado. Trabalhei com ludicidade, ótimo, pra mim caiu 

como uma luva, porque meu TCC foi ludicidade na educação infantil, ludicidade e 

aprendizagem já ajudaram muito também, e ajudou na prática.” 

“[...] eu sou de pegar as crianças, conversar, abraçar, beijar, de brincar, de dançar, 

com eles, de pular, participar das brincadeiras, sempre estou perto deles, é assim. 

Na hora de chamar a atenção eu não vou logo dando grito, não, olha não pode fazer 

isso por causa disso e disso, a pró vai ficar zangada, se tá batendo no coleguinha, 

não pode machucar o coleguinha, então é dessa forma, quando eu trabalhei com o 

meio ambiente aí eu expliquei pra eles, não pode jogar lixo no chão, se tiver na rua 

comendo um doce e não tiver lixo voce vai colocar aonde, no bolso, e quando 

chegar em casa joga no lixo, fala com mamãe em casa que não pode deixar sujeira 

no canto da casa, e ssim eles aprenderam e deram lição aos pais em casa, quando 

vai escovar os dentes não pode deixara torneira aberta,  quando usar o vaso depois 

tem que dar descarga, lavar as maõs, tudo isso, até brincando a gente ensina, a 

criança quando fala um palavrão, a gente pergunta se ele ouve a pró xingar, ensino 

que é feio xingar fica coma boca suja, aí ela já não faz mais, mas se for reclamar, 

dizer que tá errado, brigar, ele aí é que pirraça, porque criança gosta de pirraçar.” 

“[...] falar da gente é tão difícil, eu acho que eu sou amiga de todos, sabe, agora 

dentro do limite, né, eu gosto muito de saber a hora certa de tudo, dentro do limite, 

hora de brincar, de lavar as mãos, de merendar, tudo isso a gente tem que separar 

para que eles não misturem tudo.” 
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NARRATIVAS DE FORMAÇÃO DE ROBERTA  

RECORTE DA CONVERSAÇÃO REALIZADA EM  JANEIRO 2015 

 

 

 

 

“[...] vejo acontecer fatos, eu estou  ali dando uma aula e o aluno está ali longe, minha 

estratégia é essa, quando todo mundo sai do recreio eu peço pra o aluno ficar, aí ele fica 

e eu pergunto, aí ele conta o que aconteceu e começa a chorar. Aconteceu isso e isso, a 

polícia teve lá na minha casa. Toda a cena entendeu? Se eu perguntasse na frente de todo 

mundo talvez ele não me respondesse. Eu tiro por mim, primeiro eu olho assim, se o 

professor fizesse isso comigo? Eu me coloco no lugar. Nunca me decepcionei em ter 

feito assim, sempre dá certo. Eu primeiro me coloco no lugar do aluno. Quando eu 

comecei como professora eu não tinha isso. Por isso me coloco no lugar do aluno porque 

já aconteceram muitas coisas comigo, no ensino médio mesmo, de professor não 

respeitar, e eu falar, jamais vou fazer isso com um aluno meu, e minha vontade mesmo 

de ser professora, desde pequena, minha vocação do ensino fundamental , quando eu via 

assim professor ensinando, falava assim, eu vou ser professora. Uma professora que eu 

tive que até hoje eu me recordo dela, foi com quem eu aprendi a ler, tem pessoas que 

marcam. E depois disso tem coisas negativas que eu até falei lá na autobiografia, de 

tratamento, que hoje se considera bulling, que antes ninguém sabia disso, e aí eu passei 

por isso e eu digo aonde que eu vou fazer isso, hoje na condição de professora eu vou 

fazer isso aí com aluno? Jamais, eu tenho consciência.  
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[...] pelo que eu já andei pesquisando, todas as síndromes, que 

passam por lá, eu tenho que ter segurança nem só do trabalho em si, 

mas das leis também. Tanto que agora eu estou querendo fazer um 

curso que envolva alguma coisa do...psicomotor, da motricidade, 

alguma coisa nessa área, da neurologia, eu quero fazer um curso, 

um estudo, alguma coisa nesse sentido, que é pra poder entender. 

Uma formação, porque eu quero em educação especial, mas dentro 

da educação especial tem outros cursos que já vi, tem essa área da 

motricidade, de como trabalhar, da parte de como é que a criança 

reage a muitas coisas, os estímulos no campo da visão, no campo 

da fala. Então eu acho que para trabalhar hoje, pelo o que já 

pesquisei, diretamente com educação especial, voce tem que ter 

mais, não é somente a pós e acabou, a pós vai te dar uma boa base, 

por que é muita coisa, muita coisa...e casou com a enfermagem 

porque tem muita coisa a ver. 
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“ Eu já tinha a prática, eu trabalhava as letras soltas, então, uma 

professora amiga minha, me ensinou a trabalhar palavras, com frases e 

não com as sílabas ou as letras soltas. Então no decorrer da prática a 

gente vai aprendendo. Uma professora antigamente não saberia que 

com as palavras a criança também aprende, sem ser com as sílabas. 

Então com o conhecimento você vai trabalhando e sabe que ele pode 

aprender com música, textos. É isso que eu te digo, se a pessoa passou 

pelo conhecimento, automaticamente muda. Por exemplo o dia do 

Índio, é histórico, estudamos o costume as casas mas essa coisa de se 

fantasiar já não trabalhamos mais, mas apesar de nós termos aprendido 

isso lá na faculdade, algumas professoras continuam fazendo, mas eu 

vi que foi com profissionais que não tinham passado pelo 

conhecimento. [...]. ”  

(Nádia, 2015). 
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