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[...] Parce que nous sommes monde et que nous sommes affectés par des situations, 
nous essayons de nous y orienter par le biais de la compréhension et nous avons 
quelque chose à dire, une expérience à apporter au langage et à partager.  
Telle est la présupposition ontologique de la référence, à la présupposition réfléchie 
à l’intérieur du propre langage comme un postulat destitué dans la justification 
immanente. Le langage est en soi-même de l’ordre du Même ; le monde est son 
Autre. L’attestation de cette altérité appartient à la réflexivité du langage sur soi-
même, que l’on sait ainsi sur l’être pour se référer à l’être. (RICOEUR, 1994, p. 
120). 

 
 
 
As motivações para trabalhar com a abordagem autobiográfica e intercultural 

 

Rugira e Bois, ao tratarem do tema “Relação com o corpo e narrativa de vida” citam o 

filósofo francês Maine de Biran, do século 19, “como um dos precursores da narrativa de vida” que 

experimentou “uma espécie de conhecimento íntimo do seu corpo graças ao que apelidou de 

‘atenção à vida’”. Os autores explicam que a atenção à vida “trata-se da consciência de si, tornada 

reflexiva, na qual o sujeito se reflecte a si mesmo” (RUGIRA e BOIS, 2006, p. 31).  

       As minhas ações refletidas pelo distanciamento que a escrita narrativa exige têm sido de 

fundamental importância para a minha constituição docente, à medida que tenho a chance de 

recapitular, ressignificar e projetar minhas ações educativas em um movimento contínuo e 

instigante em função da escola pública de qualidade.  

O conhecimento adquirido na escola representava, para meus pais e, principalmente, para 

minha mãe, que estudou apenas as primeiras séries do primário, segundo seu próprio depoimento, o 

saber mais importante para uma pessoa mover-se no mundo. Ela afirmava que sentia muita angústia 

por mal saber ler e escrever. Isso a levou a nos colocar em escolas particulares, desde os três anos 

de idade. Já meu pai, que fez o primário completo, sonhava em ver seus filhos formados. O sonho 

do meu pai era que as filhas se tornassem professoras. 

Segundo Gimeno Sacristán, “as desigualdades em relação à educação têm, hoje, 

consequências, além de causar diferenças sobre as oportunidades que se possa ter” (2001, p. 65). A 
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falta de oportunidade para exercer a cidadania, percebida/sentida pelos meus pais, foi o motor que 

os impulsionou para se preocuparem com nossa escolarização/educação.   

Em casa, a situação era difícil, devido ao agravamento de nossa condição socioeconômica, 

à precária saúde de minha mãe, ao desemprego enfrentado por alguns irmãos e à migração de outros. 

Devido a essa situação, na fase da adolescência, aos dezesseis anos, resolvi registrar por 

escrito as minhas confusões e perplexidades. Como referi anteriormente, a ruptura com minhas 

colegas de curso e com as professoras, e as vivências significativas durante o dia no curso de 

Magistério, foram substituídas por responsabilidades incompatíveis para minha faixa etária, naquele 

momento. Foi o sentimento de solidão, que se instalou em meu ser, que me conduziu a endereçar as 

cartas que fazia para Jesus. Esses exercícios de escrita serviam para acalmar meu ser e organizar 

minha vida, à medida que eu procurava encontrar uma solução para o meu/nosso problema 

socioeconômico. Nessa atividade é possível sublinhar que eu exercitava a minha fé e a minha 

esperança fundada nos princípios cristãos, pois trazia à memória as promessas bíblicas que são 

referências para minha vida. Ainda nessa atividade, aos dezesseis anos a escrita possibilitou-me a 

formação de conceitos que segundo Vygotsky, se configura nessa faixa etária, para o autor, 

 

[...] o desenvolvimento dos processos que finalmente resultam na fase mais 
precoce da infância, mas as funções intelectuais que, numa combinação específica, 
formam a base psicológica do processo da formação de conceitos amadurece, se 
configura e se desenvolve somente na puberdade [...] (VYGOTSKY, 2005, p. 72).  
 

O autor acrescenta que é por meio da palavra que “[...] conduzimos as nossas operações 

mentais, controlamos o seu curso e as canalizamos em direção à solução do problema que 

enfrentamos [...]” (Id., ibid., p. 73).  

No segundo ano do curso de Pedagogia, o professor de Psicologia solicitou uma atividade 

acadêmica a meu grupo, uma discussão sobre o trabalho infantil. Daí, ofereci-me para contar minha 

história, tendo em vista que havia começado a ajudar meus pais, nas feiras livres, aos sete anos de 

idade. Os questionamentos dos colegas, como, por exemplo, “em que horário você estudava?”; 

“quem lhe auxiliava nas atividades escolares?”; “você sofreu algum tipo de assédio sexual?”, 

contribuíram, mais uma vez, para meu processo de conscientização sobre minha condição 

socioeconômica.  

Ao olhar para trás, contando minha história de criança-trabalhadora para meus colegas de 

classe, consigo relembrar o prazer que senti em falar de mim mesma. Percebo, hoje, que foram raros 

mas importantes os momentos, na universidade, em que pude expressar-me falando de minha 
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história de vida. 

Gimeno Sacristán em um de seus livros, A Educação Obrigatória: seu sentido educativo e 

social, defende que 

[...] o potencial mais significativo que a educação desempenha hoje para todos é o 
da inclusão [...].  A educação socializa não só reproduzindo, quando transmite 
conhecimentos, valores e normas de conduta, mas também produzindo laços com o 
mundo na medida em que habilita para ser e considerar-se um membro deste 
(SACRISTÁN, 2001, p. 66) 

Para o autor, a capacidade de inclusão pode viabilizar-se por meio de três aspectos 

essenciais: a) inserção nas atividades produtivas, através de uma formação cosmopolita; b) 

preparação para o entendimento do mundo, através de escolarização, atingindo os níveis mais 

elevados; c) numa vertente de cunho emocional, a promoção de situações educativas que conduzam 

o aluno a tornar-se sujeito/cidadão, capaz de intervir em seu meio para transformá-lo. Acredito que 

minha formação envolveu/envolve todos esses aspectos e a escrita narrativa, em especial, capacitou-

me na análise crítica dos processos constitutivos de minha formação por meio da ação-reflexão-

ação. 

Lembro-me de que, quando ingressei no curso de especialização, fui convidada a 

identificar um objeto de investigação, mas não tinha a clareza que tenho hoje, após várias re-escritas 

de minha história de vida e formação, de que o meu objeto de investigação, a prática educativa de 

professores, foi gestado muito antes de tornar-me professora, na minha infância, enquanto convivia 

com meus pais analfabetos funcionais, meus irmãos e meus colegas de escola e de feira, que 

repetiam as séries escolares e/ou se evadiam da escola precocemente, engrossando a fileira dos 

desempregados ou trabalhadores do mercado informal; sem falar naqueles que se tornaram 

indigentes.  

Com essas experiências formadoras do conhecimento de mim mesma, apoio-me em 

Ricoeur  para dizer que com a re-narração de minha vida “lendo o fim no começo e o começo no 

fim [aprendi] também a ler o próprio tempo às avessas, como a recapitulação das condições iniciais 

de um curso de ação nas suas conseqüências terminais” (1994, p. 106). 

 No período do mestrado em Educação, na Universidade do Amazonas aproximei-me dos 

estudos teóricos e metodológicos sobre a narrativa autobiográfica. Em 2001, defendi a dissertação 

intitulada Trajetória de vida e percurso profissional: compreendendo a prática educativa de uma 

professora-investigadora na escola pública. Nesse trabalho, faço uma reflexão sobre a reflexão na 

ação interpretando, analisando e construindo epistemologicamente minha prática educativa. Para 

esse processo, utilizei-me da abordagem biográfica a qual me ajudou a identificar em minha 

trajetória pessoal/profissional as influências sociais e experiências-referências que contribuíram 
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para uma prática educativa investigativa; as competências e habilidades; os limites e as 

possibilidades presentes na prática educativa; e de onde eles são provenientes. Esse trabalho revelou 

para mim os saberes da docência, a construção de sentido em cada atividade prática, a elaboração e 

sistematização dos conhecimentos escolares e profissionais e a ressignificação dos momentos 

vividos como professora.  

Desse modo, ao concluir o mestrado em Educação, elaborei alguns questionamentos 

quanto à importância da utilização da narrativa autobiográfica como contribuição teórica e 

metodológica para a formação de professores: Considerando a riqueza da autobiografia para a 

formação, como possibilitar o aflorar da expressão e das múltiplas vozes que compõem esse 

complexo e diversificado mosaico cultural existente no curso de Pedagogia da UFRR? Quais os 

caminhos teórico-metodológicos que propiciarão a formação do professor? Como promover a 

formação de professores considerando os diferentes contextos e espaços educativos, momentos 

históricos e a história de vida de cada um? O que permitirá a nova apreensão dos limites e das 

possibilidades para a formação do professor ao retornar à UFRR? 

        A partir desses questionamentos, decidi introduzir nas disciplinas que lecionei – História 

da Educação I, Didática Geral, Metodologia da Educação do Ensino Fundamental e Metodologia da 

Matemática – atividades pedagógicas tendo a abordagem biográfica como referência. Nesse sentido, 

solicitei que os alunos escrevessem suas narrativas autobiográficas, relatos de experiências da 

própria prática educativa e observassem as aulas de outros professores. Essas atividades 

oportunizaram aos alunos-professores e aos futuros professores uma formação que lhes possibilitou 

o reconhecimento da riqueza que seu patrimônio vivencial e experiencial pôde proporcionar-

lhe/conferir-lhe e, sobretudo, a assunção de sua aprendizagem profissional. Para Josso (1988, p. 50), 

“o ser em formação só se torna sujeito no momento em que a sua intencionalidade é explicitada no 

acto de aprender e em que é capaz de intervir no seu processo de aprendizagem e formação para o 

favorecer e para o reorientar”. 

A cada semestre, essas atividades iam revelando que a construção de possíveis alternativas 

pedagógicas se dá no cotidiano da prática educativa, reunindo diferentes personagens, cenários e 

condições sociais de trabalho. Os registros realizados pelos alunos demonstraram que, à medida que 

eles se conscientizavam das diferentes práticas educativas que estavam presentes nas escolas 

visitadas, indicavam também a opção teórico-metodológica em relação ao seu fazer pedagógico, ou 

seja, ao compreender o presente se lançavam para o futuro numa perspectiva construtiva. Esses 

resultados me levaram a compreender o currículo como um conjunto de narrativas e como produção 

de identidades conforme esclarece Silva: 
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Reconhecer o currículo como narrativa e reconhecer o currículo como constituído 
de múltiplas narrativas significa colocar a possibilidade de desconstruí-las como 
narrativas preferidas, como narrativas dominantes. Significa poder romper a trama 
que liga as narrativas dominantes, as formas dominantes de contar histórias, à 
produção de identidades e subjetividades sociais hegemônicas. As narrativas do 
currículo devem ser desconstruídas como estruturas que fecham possibilidades 
alternativas de leitura, que fecham as possibilidades de construção de alternativas. 
Mas as narrativas podem também ser vistas como textos abertos, como histórias 
que podem ser invertidas, subvertidas, parodiadas, para contar histórias diferentes, 
plurais, múltiplas, histórias que se abram para a produção de identidades e 
subjetividades contra-hegemônicas, de oposição (SILVA, 1996, p. 177). 

 

A tomada de consciência de que o currículo agrega um conjunto de narrativas e o 

reconhecimento da produção de identidades no processo de formação de professores fez-me tomar a 

decisão de continuar trabalhando com a narrativa autobiográfica. Desse modo, em 2004, ao 

ingressar no doutorado em Educação, na UFRN, convidei algumas professoras do grupo de 

pesquisa Formação de Professores no Estado de Roraima, que eu coordenava na universidade, e 

algumas ex-alunas do curso de Pedagogia para participarem da pesquisa. 

Pineau, num denso e profícuo texto sobre as Temporalidades da formação afirma que, no 

processo de formação, ao longo da vida, existem os momentos formais e os momentos experienciais. 

Assim o autor define a formação: 

 

A formação ao longo da vida é então o produto de transações complexas entre 
pólos materiais, sociais e orgânicos, alternando momentos formais, racionais, 
nítidos, distintos, com momentos experenciais, sensíveis mas opacos, confusos. 
Estas transações formativas são permanentes, significando que elas se desenrolam 
tanto quanto ao longo da vida. Dar-lhe nomes supõe encontrar uma fórmula 
bastante complexa para juntá-los, ao mesmo tempo, em sua instantaneidade e em 
sua permanência (PINEAU, 2004, p. 162). 

 

A formação ao longo da vida agrega um conjunto de experiências-referências que 

norteiam nossas ações. Desse modo, a escrita narrativa permite configurar essas experiências e 

assim, ao governar a totalidade de nossa vida empreendemos a passagem de nossa “condição 

histórica” para a “consciência histórica” (RICOEUR, 1997) ao compreendermos e reconhecermos 

nossa responsabilidade implicada nessa “consciência reflexiva” (Id. 2006).  

 

Os aspectos teóricos e metodológicos que nortearam o trabalho biográfico 

 

Ricoeur ao construir sentido em torno do tempo e da narrativa, nos revela “[...] que o 

tempo torna-se tempo humano na medida em que é articulado de um modo narrativo, e que a 
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narrativa atinge seu pleno significado quando se torna uma condição da existência temporal” (1997, 

p. 139). Desse modo, ao interpretar a Poética de Aristóteles, ele nos apresenta a teoria da mediação 

entre o tempo e a narrativa, que denominou de mimese I, mimese II, mimese III: 

Segundo o autor, em mimese I, a imitação, ou a representação da ação, corresponde à pré-

compreensão do que ocorre com o agir humano. Desse modo, o tempo prefigurado é o 

desdobramento da ação narrativa, o ato evocativo da narração de si. Em mimese II, é o ato de ler 

que acompanha a configuração da narrativa e atualiza sua capacidade de ser seguida. Seguir uma 

história é atualizá-la na leitura. O tempo configurado da narrativa diz respeito ao processo de 

reflexão sobre si mesmo, possibilitado pela ação de se “re-narrar”, que, por conseguinte, permite ao 

sujeito que se narra e se re-narra analisar criticamente suas ações, seu percurso de vida. Em mimese 

III, a narrativa tem seu sentido pleno quando é restituída ao tempo do agir humano, porque, diz o 

autor, “é bem no ouvinte ou no leitor que se conclui o percurso da mimese” (RICOEUR, 1994, p. 

110).  

Aqui quero explicitar minha leitura do texto do autor para assim, adaptar ao contexto deste 

trabalho. Mimese II marca a intersecção entre a narrativa autobiográfica e o eu pessoal e 

profissional. A intersecção, pois, da formação configurada pela narrativa do eu pessoal e 

profissional no qual a ação efetiva exibe sua temporalidade específica com a atualização do “si 

mesmo”. Para o autor, 

 

 

[...] O acontecimento completo é não apenas que alguém tome a palavra e dirija-se 
a um interlocutor, é também que ambicione levar à linguagem e partilhar com outro 
uma nova experiência. É essa experiência que, por sua vez, tem o mundo como 
horizonte (Id., ibid, p. 119-120). 

 

Desse modo, o tempo, refigurado em mimese III, é a atualização de si, a construção de um 

perfil profissional (ANA BEATRIZ, 2005) por meio do reconhecimento de si e do outro, na 

constituição identitária que permite perceber um mundo como horizonte em um movimento 

contínuo de escrita e reescrita de si em grupos-referência, envolvendo a dimensão “pessoal, social, 

profissional e institucional” (EUCI, 2008) na constituição da “identidade pessoal” (RICOEUR, 

2006), que ao ser “considerada em sua duração, pode ser definida como identidade narrativa [...]” 

(Id., 2006, p. 116). 

        Quem sou eu? O que eu faço? O que eu sei fazer? Para quem eu faço? Por que eu faço? – 

são questionamentos com base nos quais o trabalho biográfico pautado na mimese de Ricoeur (1994) 

– prefiguração, configuração e refiguração – permitiu ajudar as professoras a resgatarem suas auto-

identidades. Esse trabalho visou propiciar a tomada de consciência das professoras sobre si mesmas, 
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por meio de uma reflexão-sobre-a-ação, e teve como foco o reconhecimento da constituição 

identitária docente, visando à restituição do projeto de vida e à projeção da professora. Para,  

 

[...] às questões que podem ser classificadas em questões sobre ‘o que’, o ‘por que’, 
o ‘quem’, o ‘como’, o ‘com’ ou o ‘contra quem’ da ação. Mas o fato decisivo é que 
empregar de modo significativo um ou outro desses termos, numa situação de 
questão e resposta, é ser capaz de ligá-los a qualquer outro membro do mesmo 
conjunto. Nesse sentido, todos os membros do conjunto estão numa relação de 
intersignificação. Dominar a trama conceitual no seu conjunto, e cada termo na 
qualidade de membro do conjunto, é ter competência que se pode chamar de 
compreensão prática (RICOEUR, 1994, p. 89). 
 

Desse modo, refletir sobre a influência que os grupos-referência, notadamente o grupo 

familiar, o grupo comunitário, o grupo religioso, o grupo escolar, o grupo profissional, o grupo 

acadêmico, inclusive o grupo reflexivo, exercem na constituição da identidade docente se tornou 

uma exigência de primeira ordem na constituição da identidade docente das professoras pesquisadas.  

 

        Assim, formulei o seguinte questionamento:  

 

 Quais as influências que os grupos-referência exerceram/exercem na constituição 

identitária docente das professoras da pesquisa que têm implicações em seu fazer 

pedagógico?  

Com as narrativas autobiográficas de professoras, depreendi que a “identidade pessoal” 

destas se configura como uma “identidade narrativa” (RICOEUR, 2006), porque ao narrarem e re-

narrarem suas histórias de vida, elas apresentaram os grupos-referência que contribuíram como 

profissionais ao longo de suas trajetórias de vida. Entendo por grupos-referência2 os grupos a que 

                                                 
2  Neste livro, utilizo o conceito em construção grupos-referência. Termo próximo de “grupo de referência”, já 
consagrado na Sociologia (Merton, 1970). O conceito aqui apresentado é resultado de análises empreendidas sobre as 
práticas educativas de seis professoras que participaram da pesquisa e de inferências sobre minha própria experiência 
pessoal e profissional. Vale ressaltar que se para Merton, a noção de grupos de referência concerne a ação dos homens 
“numa estrutura social, suprida pelos grupos dos quais fazem parte”, e seu interesse reside no “[...] fato ulterior de que 
os homens frequentemente se orientam por grupos outros que não os próprios [...]” (p. 314, grifo do autor), o conceito 
dos grupos-referência tem o propósito de chamar a atenção para as experiências desafiadoras conforme referi-me no 
capitulo 3 e que aqui reafirmo. As experiências desafiadoras são as experiências para as quais não obtivemos formação 
no âmbito dos processos de aprendizagem formal e/ou no não formal, no contexto dos grupos-referência. Nas 
experiências desafiadoras, mobilizamos nossos referentes provenientes desses grupos-referência, mas precisamos 
“buscar novas alternativas”; precisamos lançar um “olhar um pouco mais afastado” para o problema e fazermos “uma 
reflexão”  visando atender as exigências impostas pelo problema que nos afronta, provoca e solicita respostas criativas, 
inovadoras e inclusivas, ou seja, “uma intervenção mais consciente”. Desse modo, é com base em Ricoeur (1994) que 
refletimos sobre experiências desafiadoras. Ora se é na experiência-referência que encontramos o sentido das ações 
humanas, podemos inferir que o sujeito histórico-social transcende as experiências-referências de seus grupos-
referência ao permitir-se a reflexividade sobre as experiências desafiadoras o que, por conseguinte, torna-o referência 
nas múltiplas situações do contexto social. 
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pertencemos desde a mais tenra idade, como a família, a escola, a comunidade, a igreja dentre 

outros. Esses grupos estruturam nossa forma de ser, de pensar e de agir e são referências em nossas 

vidas para as múltiplas situações com que deparamos no contexto social. Quando estamos diante de 

um problema, acionamos um dos referentes que possuímos e tomamos decisões fundadas, 

naturalmente, em um dos referentes dos grupos de pertença a que estamos afiliados. Segundo 

Ricoeur, 

 
 

Toda referência é correferência, referência dialógica ou dialogal. Não se trata, pois, 
de escolher entre uma estética da recepção e uma ontologia da obra de arte. O que 
um leitor recebe é não somente o sentido da obra mas, por meio de seu sentido, sua 
referência, ou seja, a experiência que ela faz chegar à linguagem e, em última 
análise, o mundo e sua temporalidade, que ela exibe diante de si (RICOEUR, 1994, 
p. 120). 
 
[...] O papel da hermenêutica é acompanhar a atividade estruturante que parte do 
pleno da vida, investe-se no texto e, graças à leitura privada e à recepção pública, 
retorna à vida. Uma estética da recepção é incapaz de tratar exclusivamente do 
problema da comunicação, sem englobar o da referência (2006, p. 129).  

 

O número dos sujeitos totaliza seis professoras: três alunas-professoras e três professoras. 

A faixa etária das professoras varia entre 29 e 47 anos.  

As professoras estudaram em escolas públicas, e a aluna-professora Ana Luíza e as 

professoras Ana Queiroz e Euci estudaram em sala multiseriada. Todas receberam influência da 

família em sua inserção escolar e no processo de escolarização. A influência religiosa também se fez 

presente na vida de todas, conferindo-lhes “valores eternos” (ANA LUÍZA, 2005). Todas 

participaram da comunidade onde desenvolveram o “espírito de companheirismo”. Em sua 

totalidade (100%), elas afirmam ter-se defrontado com experiências desafiadoras em sua trajetória 

profissional. As experiências desafiadoras são as experiências para as quais não obtivemos 

formação no âmbito dos processos de aprendizagem formal e/ou no não formal (ALHEIT e 

DAUSIEN, 2006), no contexto dos grupos-referência. Nas experiências desafiadoras, mobilizamos 

nossos referentes provenientes desses grupos-referência, mas precisamos “buscar novas 

alternativas” (ANA BEATRIZ, 2005); precisamos lançar um “olhar um pouco mais afastado” 

(EUCI, 2008) para o problema e fazermos “uma reflexão” (EUCI, 2008) visando atender as 

exigências impostas pelo problema que nos afronta, provoca e solicita respostas criativas, 

inovadoras e inclusivas; ou seja, “uma intervenção mais consciente” (ANA LUÍZA, 2005). Esse 

entendimento sobre as experiências desafiadoras me remeteu ao que Vygotsky, diz sobre o 

desenvolvimento da criança que aqui faço uma adaptação para as experiências desafiadoras 
                                                                                                                                                                  

 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



9 

 

enfrentadas pelas professoras da pesquisa. Para o autor,  

 

[...] O nível do desenvolvimento da [professora] não deve ser avaliado por aquilo 
que ela aprendeu através da instrução, mas sim pelo modo como ela pensa sobre 
assuntos a respeito dos quais nada lhe foi ensinado [...] (VYGOTSKY, 2005, p. 
119). 

 

Dessa forma, nessa pesquisa a revelação dos grupos-referência foi se evidenciando no 

grupo reflexivo por meio das análises de: 

 

a) 06 (seis) narrativas autobiográficas; 

b) 06 (seis) relatos de experiências bem-sucedidas; 

c) 01 (uma) análise do grupo reflexivo sobre o trabalho biográfico; 

d) 01 (uma) análise individual (da aluna-professora Jocélia) sobre o trabalho biográfico; 

e) 06 (seis) depoimentos sobre a repercussão das “escritas de si” videogravados (o 

depoimento da aluna-professora Jocélia também foi elaborado por escrito).  

 

Segundo Passeggi, o grupo reflexivo corresponde a  

 

Um grupo de pessoas que reconhecem o seu engajamento num projeto comum de 
pesquisa-formação, através da prática de narrativas autobiográficas. A atividade 
reflexiva no grupo volta-se para a busca de sentido de experiências existenciais e a 
compreensão de si pela mediação do outro (PASSEGGI, 2007, p. 01-02). 

 

 Contextualização do universo da pesquisa  

  

Cavalcante e Weigel (2002), ao discutirem a problemática da Educação na Amazônia, 

apresentam-nos uma análise substancial do crescimento econômico do estado em decorrência da 

“implantação de indústrias multinacionais e nacionais”, sobrepondo-se “à tradicional atividade 

industrial do Amazonas”, como, por exemplo, a “da produção extrativa (madeira, borracha, óleos, 

fibras e outros produtos da floresta)”.  Em relação à promoção da educação na região amazônica, 

as autoras apontam significativos progressos ocorridos a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, n. 9394/96, e da implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF –, no ano de 1998. No entanto, 

nessa análise, as autoras salientam que os investimentos nos âmbitos governamental e empresarial 

não correspondem satisfatoriamente à demanda social e educativa dos povos amazônicos porque 
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[...] não têm conseguido viabilizar uma elevação substancial do nível de vida das 
parcelas pobres da população urbana, não têm possibilitado o desenvolvimento dos 
homens do interior, nem têm conseguido conter os processos de depredação do 
ambiente e do patrimônio natural e cultural (CAVALCANTE e WEIGEL, 2002, p. 
72). 

 
Essa realidade é preocupante, porque sinaliza que as chances de o homem “ser mais”, 

realizando sua vocação ontológica (FREIRE, 1995) por meio dos “processos de aprendizagem 

formais” (ALHEIT e DAUSIEN, 2006) são minimizadas. Desse modo, é possível inferir que 

também a promoção da formação continuada dos professores necessitaria de maiores investimentos 

no âmbito das políticas governamentais, a fim de atender e conservar a diversidade cultural dessa 

região, que é tão significativa quanto a sua diversidade natural. 

Já Roraima, tem um contingente populacional de 395.725 (trezentos e noventa e cinco mil 

e setecentos e vinte e cinco) habitantes (IBGE, 2007), o estado de Roraima, além de ser o estado 

brasileiro com maior população indígena, possui 48% (quarenta e oito por cento) de migrantes 

(VALE, 2005) de todo o país, que são atraídos pelos concursos públicos, pelos assentamentos e pela 

prática de exploração dos minerais. Diferentemente do Amazonas, Roraima não possui atividades 

econômicas expressivas voltadas para a indústria e a fabricação de bens de consumo. Nossa riqueza, 

em potencial, é o mosaico cultural que agrega pessoas de diferentes partes do nosso país, que 

chegam diariamente, principalmente na capital Boa Vista, com a perspectiva de “sonhar com dias 

melhores” (SANTOS, 2006).   

 

A passagem da biografia do grupo reflexivo à biografia individual: o grupo reflexivo a 

caminho do grupo-referência 

 

O processo de aprendizagem formal propiciado pela pesquisa permitiu às professoras que 

elas modelassem as experiências por meio da mimese da formação continuada: prefiguração, 

configuração e refiguração. 

A mimese da formação continuada é um processo formativo e performativo para 

professores tanto em situação de formação inicial quanto em situação de formação continuada com 

a intenção de promover a atualização do “conhecimento de si” mesmos (RICOEUR, 1997), do eu 

pessoal e profissional, por meio de narrativas autobiográficas. Envolve um “movimento pessoal, 

social, profissional e institucional” (EUCI, 2008) como também a alternância da formação nos três 

níveis aludidos por Pineau (1988, 2004): heteroformação, ecoformação e autoformação. Esses 

processos contribuem conjuntamente para a tomada de consciência do processo de constituição 
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identitária docente e de sua implicação na atuação educativa.  

Nesse sentido, a mimese da formação continuada compreende três fases: 

1. Na fase da prefiguração, a evocacão do eu biográfico é a primeira escrita de si, a qual 

apresenta a pré-compreensão, o desdobramento do eu, da história de vida que corresponde a 

primeira versão da escrita narrativa.  

2. Na fase de configuração, a narrativa autobiográfica adquire uma forma mais organizada. 

A re-narração do si mesmo, por meio de relatos de experiências bem-sucedidas permite a mediação, 

a interseção entre o eu fraturado e o eu como devir, ao modelar a experiência. Nessa fase, a 

experiência bem-sucedida possibilita equilibrar os conflitos suscitados na fase da prefiguração pela 

tomada de consciência do potencial criativo e inovador que a vida examinada suscita, ao fazer a 

pessoa perceber que aplicou a si mesma as obras da cultura (RICOEUR, 1994, p. 425), que são os 

valores, princípios e saberes dos grupos-referência na “situacionalidade” (FREIRE, 2005) e 

“instantaneidade” (PINEAU, 2004) dos acontecimentos existenciais “ao longo da vida” (PINEAU, 

2004; ALHEIT e DAUSIEN, 2006).    

 3. Na fase de refiguração, o movimento de “escrita e re-escrita de si” ou re-narração, 

possibilita a atualização e o reconhecimento de si mesmo. A fase de refiguração revela a professora 

com o eu pessoal e o profissional cingidos em um espaço-tempo existencial, à medida que construiu 

o “perfil de si” (ANA BEATRIZ, 2005). Para RICOEUR (1994, p. 117-118), “[...] é o ato de ler que 

acompanha a configuração da narrativa e atualiza sua capacidade de ser seguida. Seguir uma 

história é atualizá-la na leitura”. Essa fase agrega a segunda versão da narrativa autobiográfica, o 

relato de experiência bem-sucedida e os depoimentos sobre a repercussão do trabalho biográfico na 

vida pessoal e profissional. 

Nesta pesquisa, foi na atualização de si mesmas que as professoras encontraram as chaves 

para a entrada em “um mundo como horizonte” (RICOEUR, 1994).  O tempo narrado das histórias 

de vida das professoras, que envolveu o passado, o presente e o futuro, foi ordenado, e o percurso 

de vida foi ressignificado ao ser analisado e interpretado como um “fio condutor” (EUCI, 2008) na 

constituição da “identidade pessoal” (RICOEUR, 2006), pois “[...] é o tempo da ação que, mais que 

tudo, é refigurado pela configuração da ação na narrativa” (RICOEUR, 2008, p. 142).  

A experiência formadora propiciada no grupo reflexivo oportunizou às professoras 

distinguir o eu do não-eu, à medida que narravam e re-narravam sua trajetória pessoal e profissional, 

e transcederem, irem “além da realidade da escola, das pessoas, dos alunos, da cultura” (EUCI, 

2008). Concordo com Ferrarotti (1988, p. 34, grifos meus) quando escreve que é chegado o tempo 

para construção de “uma nova teoria da acção social” que permita “a passagem do mais simples ao 

mais complexo, a passagem da biografia do grupo à biografia individual”. 
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Repercussão do trabalho biográfico 

 

Ricoeur, ao teorizar sobre a narratividade e a referência, explica que as reflexões 

realizadas pelo sujeito sobre sua experiência, fazem chegar à linguagem o mundo e sua 

temporalidade, porque “[...] o que é interpretado num texto é a proposta de um mundo que eu 

poderia habitar e no qual poderia projetar meus poderes mais próprios [...]” (RICOEUR, 1994, p. 

119 e 123). 

A experiência formadora propiciada no grupo reflexivo oportunizou às professoras 

distinguir o eu do não-eu, à medida que narravam e re-narravam sua trajetória pessoal e profissional, 

e transcederem, irem “além da realidade da escola, das pessoas, dos alunos, da cultura” (EUCI, 

2008). Concordo com Ferrarotti (1988, p. 34, grifos meus) quando escreve que é chegado o tempo 

para construção de “uma nova teoria da acção social” que permita “a passagem do mais simples ao 

mais complexo, a passagem da biografia do grupo à biografia individual”. 

O grupo reflexivo, portanto, se configurou/configura como um dispositivo de promoção 

do movimento reflexivo em torno da inscrição e re-inscrição do eu pessoal e profissional, conforme 

os depoimentos das professoras, nas dimensões:  

 

1. do pessoal:  

eu vim descobrir muitas coisas importantes na minha família: a importância do 
meu pai na minha educação... O que eu procuro hoje, depois desses estudos, é 
transmitir os valores aos meus filhos (ANA QUEIROZ, 2008)  
 
[...] Esse trabalho realizado com a professora Gilvete foi de extremo valor devido a 
ter oportunizado a mim a organização dos meus registros enquanto educadora. [...] 
eu tive a oportunidade de ter a certeza de que estou na profissão certa e de que 
gosto do que eu faço [...] de reconhecer esse meu caminhar, essa minha trajetória 
[...] de me sentir mais motivada a continuar na área da educação [...] (ESTHER 
ROSAS, 2008). 
 
[...] este ano eu estou fazendo 20 anos de carreira. Analisar todo esse percurso e 
escrever sobre ele, como eu disse para Gilvete, proporcionou para mim um 
reencontro comigo, porque foi uma experiência ímpar: foi uma experiência que eu 
não tinha passado ainda. Quando foi para colocar no papel, era como se eu tivesse 
construído um mosaico: pedaços de uma história que, ao estar pronta, mostrou um 
perfil meu que eu não conhecia (ANA BEATRIZ, 2008).  

 
 

As professoras Ana Queiroz, Esther Rosas e Ana Beatriz ao relatarem a repercussão do 

trabalho biográfico na vida pessoal destacam respectivamente a influência intergeracional na figura 

do pai e a importância dos valores adquiridos no meio familiar para serem transmitidos aos filhos o 
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que sugere que o grupo familiar tem um papel relevante na promoção de experiências-referências 

que contribuem para com a constituição da identidade docente. O trabalho biográfico ao possibilitar 

a organização dos registros, ao modelar a experiência certificou a Esther Rosas a opção profissional 

e o reconhecimento da caminhada, da trajetória percorrida em função da constituição de si mesma 

como educadora e a motivou também “a continuar na área da educação”. Já Ana Beatriz destaca o 

reencontro com si mesma como um momento charneira da formação, ao caracterizar o trabalho 

biográfico como uma “experiência ímpar”. É possível depreender com esse depoimento que a força 

do trabalho biográfico na formação de professores decorre do fato de que nossa profissão exige-nos 

desafios constantes em função das demandas sociais e histórias que nos convocam sempre a 

repensar nossas práticas educativas, embora em muitas ocasiões sejamos levados ao esquecimento 

de nossas primeiras experiências-referências, carregadas de sentido para a constituição da 

identidade do eu pessoal e profissional. Portanto, Josso (2004, p. 59, grifo meu) alerta-nos de que o 

“[...] projeto de si auto-orientado, [se faz] necessário [para] a tomada de consciência inerente à 

passagem de uma compreensão da formação do sujeito para o conhecimento das características da 

sua subjetividade em exercício”. Essa assertiva da autora confirma o sentido que a professora Ana 

Beatriz atribuiu ao trabalho biográfico, pois lhe possibilitou a “construção de um mosaico” de si 

mesma, de “um perfil” de si que era desconhecido.  

 

2. do social:  

Nesse período, como eu vim para o Rio Grande do Sul, acompanhando o cônjuge 
para estudo, acredito que foi extremamente importante para minha adaptação aqui, 
nessa outra escola, o processo reflexivo que se estabeleceu lá, porque eu cheguei 
aqui, é uma realidade completamente nova: professores com outra formação. Aqui 
é outro universo: as pessoas têm facilidade para formação, mas também com outro 
olhar. Eu vinha de uma experiência de dificuldade para formação, uma experiência 
muito restrita: dentro da escola, dentro da universidade. Quer dizer, se eu não 
tivesse começado esse processo de reflexão, de distanciamento, de abertura, teria 
sido muito mais difícil minha adaptação. Sem contar que a natureza da escola é 
diferente, então eu tenho que me adaptar a uma realidade completamente diferente. 
Quando eu fui além da realidade da escola, das pessoas, dos alunos, da cultura, da 
minha formação diferenciada, eu tive a outra experiência aqui, dentro do curso da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (EUCI, 2008). 

 

Em relação à dimensão social que o trabalho biográfico atingiu, a professora Euci destaca 

a importância das reflexões realizadas ao considerar sua migração para outro estado brasileiro e 

consequentemente a necessidade de adaptação a um novo contexto sócio-cultural. Essa vivência a 

fez reconhecer que “os processos de reflexão, de distanciamento e de abertura” possibilitados no 

grupo reflexivo permitiram-lhe ultrapassar os limites da realidade social, da cultural e de sua 

própria experiência de formação ao se permitir ter uma nova experiência formadora, no âmbito da 
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Universidade do Rio Grande do Sul. 

 

3. do profissional:  

Para mim, depois dessa experiência com o relato, depois da construção desse perfil, 
de ver toda a minha história escrita ali, posso dizer que me tornei mais corajosa. 
Mais corajosa para contar a minha história, mais corajosa para mostrar aos meus 
alunos o prazer que eu tenho de ser professora, mais corajosa para expor a minha 
concepção de educadora, de educação e, principalmente, para reforçar o meu 
compromisso profissional com aqueles com quem eu trabalho. [...] Foi muito 
marcante para a gente ao longo dos estudos. Ouvindo os relatos das colegas, os 
relatos do grupo, como nós tínhamos histórias que eram semelhantes, mas também 
que vinham de ambientes diferentes, né? Desafios diferentes que nos tornavam 
profissionais bem ecléticas, profissionais que precisavam sempre superar-se a cada 
momento (ANA BEATRIZ, 2008). 

 

[...] o que eu queria que ficasse realmente como importante que se saiba é que essa 
reflexão que começou naquele dia em que fui convidada para entrar no grupo, não 
parou mais. E o mais legal é que, se o método autobiográfico é um método de 
reflexão sobre o processo educativo da gente, comigo está acontecendo. Eu não 
parei mais nesse processo reflexivo, e aí, a cada novo acontecimento na minha vida, 
é como se eu retomasse e ressignificasse aquela reflexão que foi feita em Boa Vista, 
aquela que foi feita na UNED, aquela que foi feita na sala de aula da Cida Mara, na 
sala de aula do Rafael. E assim vai sendo o processo, que eu espero não pare mais 
(EUCI, 2008). 

 

Ao “modelar a experiência”, as professoras identificaram as práticas educativas que 

contribuíram para a constituição de sua identidade docente, identificaram as que têm relação com 

sua visão de mundo, com sua concepção de educação e as que estão na contramão de seus ideais 

educacionais. Obtiveram, assim, clareza sobre as diferentes tendências pedagógicas e sobre os 

discursos que direcionam a prática educativa em diferentes espaços-tempo, inclusive as teorias que 

estavam direcionando suas próprias práticas educativas. Essa clareza demonstra que as professoras 

estão em melhores condições de redimensionar, ressignificar, o objeto de investigação, de 

especulação, e, assim, de aproximar-se via estudos teóricos e metodológicos, da compreensão do 

objeto que lhe provocou a atenção consciente. Acredito terem sido esses os sentidos atribuídos pelas 

professoras Ana Beatriz e Euci ao afirmarem respectivamente a confiança adquirida em si mesma e 

a percepção de que o processo de reflexão sobre a prática educativa é uma necessidade de primeira 

ordem para a ressignicação do processo educacional.   

 

4. do institucional:  

[...] nós, professoras da Escola de Aplicação, estávamos passando por uma crise 
dentro da escola, da instituição, uma crise de identidade. Eu socializei isso com a 
professora Gilvete [...] após uma reunião do Grupo de Pesquisa, que ela 
coordenava. Aí ela me falou que o método autobiográfico é um método de reflexão 
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[...]. Logo em seguida, ela nos convidou para participarmos do Grupo de Pesquisa 
do seu doutorado [...]. Com as reflexões, com as reuniões acontecendo e com as 
técnicas que foram sendo utilizadas para viabilizar isso, eu fui conseguindo 
perceber que havia um processo de reflexão pessoal a partir de nossas histórias, que 
acabavam interferindo na vida profissional de cada uma de nós. Durante esse 
processo eu já conseguia perceber ... assim... uma diferença na minha postura 
dentro da escola. Inicialmente era muita emoção. Eu entrava de cabeça. Achava 
que as coisas tinham que acontecer e queria que todo mundo pensasse e entendesse 
mais ou menos da mesma forma como eu entendia. Depois, comecei a conseguir 
um distanciamento. Comecei a olhar um pouco mais afastada, daí conseguindo 
fazer uma reflexão sobre o que estava acontecendo, e conseguindo perceber que as 
pessoas eram diferentes, com histórias diferentes e que ali não era assim como eu 
queria que fosse. Comecei a perceber esse outro lado da profissão, esse outro lado 
do ser humano que estava ali, dos sujeitos que estavam compondo aquele grupo de 
trabalho. Então, em outras palavras, eu acho que consegui tirar um distanciamento, 
e me tornei um pouco mais crítica, mais profissional (EUCI, 2008). 

 

 

A formação continuada por meio de um grupo reflexivo tem em potencial propiciar a 

tomada de consciência dos limites e possibilidades encontrados na resolução de problemas da 

prática educativa e a promoção da autonomia “como valor profissional”. De acordo com Nóvoa 

(2002, p. 38), “a formação contínua deve contribuir para a mudança educacional e para a 

redefinição da profissão docente [...]”. A mudança na vida profissional das professoras foi 

viabilizada pela análise crítica, pela “reflexão pessoal” dos condicionamentos herdados socialmente 

que estavam “interferindo na vida profissional”. Essa reflexão permitiu a passagem da percepção do 

si mesmo para “perceber que as pessoas eram diferentes” e tornou a professora Euci “um pouco 

mais crítica, mais profissional”. 

 

5. do educacional:  

O entendimento do método autobiográfico me provocou para buscar práticas mais 
significativas, no que se refere à articulação do sentido do conhecimento na vida 
dos educandos como justificativa e motivação para a contínua aquisição do saber. 
Percebi que esse sentido depende da história de vida de cada um, dos seus 
costumes, concepções e crenças. Para mim, são esses fatores que nos levam à 
necessidade de superação pessoal, profissional e social, o que, consequentemente, 
nos estimula a novas descobertas teóricas e metodológicas em prol do 
enriquecimento das nossas competências e habilidades para lidar com as constantes 
mudanças históricas (JOCÉLIA, 2008). 
 

Logo após o relato da experiência, eu tive a oportunidade de trabalhar numa área 
em que eu não tinha atuado ainda, de ser professora de professores. Ser professora 
formadora de professores em nível superior, para mim, em seguida àquele 
momento do relato de vida foi surpreendente. Primeiro porque eu me via num 
papel de uma responsabilidade muito grande. Tudo aquilo que eu queria fazer na 
sala de aula com meu aluno, na minha escola, eu tinha agora a oportunidade de 
fazer isso como formação das pessoas que estavam sob minha responsabilidade, 
durante um semestre, dois semestres (ANA BEATRIZ, 2008). 
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A professora Ana Beatriz destaca a importância do trabalho biográfico para sua nova 

experiência educacional ao se tornar formadora de formador. Nesse sentido a professora destaca “a 

oportunidade” que essa experiência lhe propiciou de tornar realidade seus anseios e desejos como 

educadora, desta vez de professores que “estavam sob [sua] responsabilidade”. 

O que esses depoimentos sugerem em relação à dimensão educacional do trabalho 

biográfico é sua relevância como paradigma teórico e metodológico para a formação de professores, 

pois alertam para a necessidade de conhecermos a  “história de vida de cada um” dos envolvidos 

no processo ensino-aprendizagem para “buscar práticas mais significativas”, visando assim a 

articulação do processo de “aquisição do saber” com a urgência de estarmos mais preparados para 

“lidar com as constantes mudanças históricas”. 

 

6. da reflexão-sobre-a-ação:  

Em relação ao meu trabalho, acredito que dou mais atenção ao que faço. Sempre 
fui uma professora que procurava fazer algo diferente, trabalhar com os alunos 
procurando fazer com que eles buscassem o conhecimento e não refletia muito 
sobre o que eles faziam. Hoje em dia, procuro mais essa reflexão, anoto, registro as 
coisas que eu faço para ver que importância têm e reflito sobre elas (ANA 
QUEIROZ, 2008). 
 

[...] se eu me inscrevi para este processo, se estou refletindo sobre o processo a 
partir da minha história, e coisa e tal, estou continuando a história, continuando a 
contar a história e a refletir. Contar e refletir, contar e refletir... E, como eu havia 
dito, por algum motivo isso tem sido proporcionado a mim. Quer dizer, eu poderia 
continuar trabalhando o resto da vida sem refletir: pode acontecer. Mas eu fui 
sendo puxada pela história, a história foi criando aqueles aquele... aquele fio 
condutor foi sendo preso em outro, em outro, em outro, em outro, construindo... 
(EUCI, 2008). 

 

Esses depoimentos apontam o registro, a escrita como a potencializadora da passagem 

(VYGOTSKY, 2005) do nível de compreensão da prática educativa como mero ativismo para a 

compreensão reflexiva do processo ensino-aprendizagem que exige distanciamento, reflexão e 

intervenção. 

Nesse sentido os depoimentos das professoras participantes da pesquisa são um 

testemunho de que o grupo reflexivo transformou-se em um grupo-referência na vida pessoal e 

profissional delas pelos seguintes motivos: 

 

a) por sua singularidade na mediação biográfica, proporcionada pela professora-

pesquisadora; 

b) por sua intencionalidade na promoção da experiência formadora; 
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c) por ter contribuído para o enfrentamento de novas experiências desafiadoras, nas 

dimensões do pessoal, do social e do profissional; 

d) por ter contribuído para a intervenção pedagógica consciente;   

e) por ter contribuído também para com a revitalização do compromisso com a educação 

do povo brasileiro, compromisso este, vale ressaltar, forjado no grupo familiar e que se 

reafirmou em outros grupos-referência; 

f) e por ser um espaço-tempo de reflexão sobre as dimensões do eu pessoal e do eu 

profissional. 

 
Portanto, a identidade pessoal configura-se como identidade narrativa (RICOEUR, 2006), 

revelada na construção do eu pessoal e profissional, em grupos-referência. Paul Ricoeur (2006, p. 

11) questiona: “Não é em minha identidade autêntica que peço para ser reconhecido? E se, por sorte, 

me reconhecerem como tal, minha gratidão não será dirigida àqueles que, de uma maneira ou de 

outra, reconheceram minha identidade ao me reconhecer?” 

Desse modo, por sua característica singular, que é processual, a identidade da professora 

corresponde ao conjunto dos percursos da sua vida, e ao reconhecimento de que o eu não é 

fragmentado. Ricoeur (Ibid. p. 271), mais uma vez alerta: “É no modo ético da interpelação que o 

eu é chamado à responsabilidade pela voz do outro”. A identidade está presente no eu pessoal e no 

eu profissional com vivências e experiências, e permite que se acolha o tempo passado, o presente e 

o futuro, em um movimento contínuo e dialético. Acolher as dimensões do eu profissional das 

professoras, a identidade, é possibilitar-lhes identificar um lugar onde possam habitar e “partilhar 

com outro uma nova experiência” (RICOEUR, 1994, p. 119).  

Ora, pensar a formação sob o prisma da construção da identidade é pensar que “[...] toda 

relação com o saber (com o aprender) é também relação com o mundo, com os outros e consigo 

[...]”  (CHARLOT, 2003, p. 33). Essa relação com o saber pressupõe a existência da alternância da 

formação: autoformação, heteroformação e ecoformação (PINEAU, 2004). Conforme as narrativas 

autobiográficas das professoras mostraram, a formação inicial tem sua gênese no grupo familiar por 

meio dos processos de aprendizagem informais. Nesse sentido, é possível inferir que a entrada no 

grupo escolar é a continuação dessa formação por meio dos processos de aprendizagem formais 

(ALHEIT e DAUSIEN, 2006), sendo o grupo escolar mais um grupo-referência na vida do 

aprendente. A identidade se constitui de modo processual em grupos-referência. Já a formação 

continuada é fruto da “finitude do ser humano” e “da consciência que ele tem de sua finitude” 

(FREIRE, 1995, p. 20) de sua incompletude (CHARLOT, 2003, p. 23).  
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