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[...] sob os meus dias, parece estar a vivência de toda 

uma geração que se educou e educou nas últimas 

cinco décadas. [...] parece que a experiência passada 

que aí vai contada não me pertence –Convenceram-

me de que os dias não são meus, são nossos, e que 

não só eu aprendi, mas outros poderão aprender deles 

e com eles. 

Magda Soares (2001) 

 

 

[...] O que nos sucedeu, ou sucedeu a toda a gente ou 

só a nós; num caso não é novidade, e no outro não é 

de compreender. Se escrevo o que sinto é porque 

assim diminuo a febre de sentir. O que confesso não 

tem importância, pois nada tem importância. Faço 

paisagens com o que sinto. Faço férias das 

sensações. Compreendo bem as bordadoras por 

mágoa e as que fazem meia porque há vida [...] 

Desenrolo-me como uma meada multicolor, ou faço 

comigo figuras de cordel, como as que se tecem nas 

mãos espetadas e se passam de umas crianças para 

as outras. Cuido só de que o polegar não falhe o laço 

que lhe compete. Depois viro a mão e a imagem fica 

diferente. E recomeço. 

Fernando Pessoa (s/d). 
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INICIANDO A (META) DISCUSSÃO:  
MEMORIAIS EM REDE, TESSITURAS ENUNCIATIVAS, PANORAMAS E PROTAGONISMOS 

 

 

Caríssimo leitor (a),  

 

A escrita memorialística leva a fechar olhos diante do nosso espelho, 

através do qual nos são refletidas recordações dos lugares e dos não lugares 

que nos compõem enquanto sujeitos. A magia da linguagem e da elocução 

escrita é carregada de significados que cada ser emprega no discurso de si.  

Essa poderosa ferramenta de registros de nossa existência, no nosso 

entendimento, carrega em si a magia que nos transforma a partir do 

entendimento de que a escrita descortina os fatos produzidos em nosso entorno. 

Ademais, apresenta registros das reminiscências produzidas no memorial, 

ressignificando as nossas vivências e as nossas histórias. Com essa prática, 

criamos e recriamos lembranças de lugares, ocorrências e pessoas que nos 

marcaram nas interações como o mundo palavra.  

O mundo da palavra é vasto. E, ao viajar por este universo, da fala, da 

escrita, dos gestos, que a palavra comunica, interiorizam-se em nós os 

movimentos que acentua as identidades, reflete, forma, informa. 

O livro memoriais em rede: tessituras enunciativas, panoramas e 

protagonismos tem como finalidade apresentar o memorial e seu universo a 

partir da escrita das lembranças e dos aspectos relacionados aos registros de 

situações e trajetórias pessoais, profissionais, versando sobre notas, 

acontecimentos, pesquisas, vivências que oportunizaram pensar e transferir 

para o papel os vocábulos, tecendo, dando forma ao texto escrito.  

As notas de si, sobre si e do entorno, oportunizam recursos metodológicos 

fecundos para o debate em volta do assunto vivenciado, pesquisado, pensado. 

Nesta tessitura, também, o movimento identitário, passa por diversas 

etapas da atuação do sujeito que ensina, mas também aprende diuturnamente, 
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revelando ao leitor, à leitora, as fases de aprendizado, desempenho, reflexões 

sobre os saberes adquiridos, num jogo enunciativo, discursivo, do próprio dizer, 

da situação passada, presente e futura. 

A proposta nasce do desejo de expor o registro sobre memoriais, por 

acreditar na escrita e na leitura que forma e transforma; por considerar esses 

escritos instrumentos importantes, de formação, de descrição, de 

aprendizagens, trazendo à baila comentários que possam contribuir com os 

saberes dos (as) leitores (as) numa rede interativa de trocas, pois, por certo, a 

leitura proporciona interatividade e, a partir dela nos damos conta do processo 

ao qual se apresentam as informações e conhecimentos necessários para o 

debate de todas as ordens.  

Assim, estes escritos não tem a pretensão de esgotar o tema, mas de ser 

ferramenta metodológica, de deleite, de estudo, possibilitando trazer à tona 

reflexões em torno o assunto.  

Tenha uma excelente leitura, com sabor de (meta) linguagens, que 

envolve o universo particular de forma fecunda, tecidas, enunciativas, 

panorâmicas, protagonista. 

Gratidão, 

 
Cenilza Pereira dos Santos, 
Miriam Barreto de Almeida Passos 
Robério Pereira Barreto 

 
 
 
 
 
 

Feira de Santana, fevereiro de 2020. 
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MEMORIAIS:  
UM PROCESSO DE DESVELAR-SE, REVELANDO-SE... TESSITURAS EM REDE - UM CONVITE À LEITURA 

 

Simone Santos de Oliveira 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB/Campus XI  

 
 

Um livro que versa sobre memoriais em rede, que apresenta tessituras, 

panoramas e protagonismos, mexe muito conosco, com as nossas próprias 

memórias. 

Então, fiquei pensando, entre uma memória e outra, qual seria a melhor 

maneira de apresentar esta obra, uma vez que trabalho com narrativas, com 

histórias de vida e de formação e utilizo os memoriais nas minhas itinerâncias 

profissionais, sobretudo na graduação, nas minhas turmas de Prática de Ensino 

e de Estágio Supervisionado como dispositivos para compreender quem são os 

graduandos/graduandas com os/as quais trabalho, de onde vêm, como vivem, 

como aprendem, como eles/elas relacionam os saberes específicos da área de 

formação inicial com os saberes pedagógicos no exercício de sua formação 

docente. Além disso, os memoriais também têm sido utilizados nas minhas 

pesquisas e têm contribuído muito com a minha reinvenção pessoal e 

profissional, com a construção das minhas redes, uma vez que: 

 

Narrar é anunciar uma experiência particular refletida sobre a 
qual construímos um sentido e damos um significado [...]. Ao 
narrar-se, a pessoa parte dos sentidos, significados e 
representações que são estabelecidas à experiência. A arte de 
narrar, como uma descrição de si, instaura-se num processo 
metanarrativo porque expressa o que ficou na sua memória. 
(SOUZA, 2011, p. 170). 

 
 

Assim, sendo a narrativa uma anunciação de uma experiência, de uma 

memória, o memorial é o registro escrito, um texto em que o autor faz um relato, 

ao apresentar acontecimentos, fatos, vivências e experiências, as quais ele 

confere o status de mais importantes, que considera essencial para si mesmo e 
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que supõe ser essencial também para os leitores. A apresentação dos 

acontecimentos não precisa seguir uma sequência cronológica ou linear porque 

eles são definidos pelas memórias e escolhas que o autor, escritor e protagonista 

faz de suas histórias narradas, pois: 

 
Ao narrar, visitamos o passado na tentativa de buscar o presente 
em que as histórias se manifestam, trazendo à tona fios, feixes 
que ficaram ‘esquecidos’ no tempo. O que buscamos, nesse 
momento, não é somente trazer informações sobre nossa 
história, mas, sim, estimular em todos que delas se sentem parte 
integrante, personagens, o despertar de outras histórias para 
que se produzam outros sentidos, outras relações, outros nexos. 
(PRADO; SOLIGO; 2007, p. 51) 
 

Nessa perspectiva, a do estabelecimento dos nexos, de outras e possíveis 

relações que esta coletânea, organizada por Cenilza Pereira dos Santos, da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Miriam Barreto de Almeida 

Passos e Robério Pereira Barreto, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 

nos possibilita pensar, pois esta obra reúne professores-pesquisadores que nos 

falam sobre as suas experiências, práticas e pesquisas com memoriais, os quais 

poderão remeter os leitores a um processo de desvelar-se, revelando-se ao 

outro, de modo a narrarem outras histórias. Isso é possível porque os memoriais 

são considerados como um gênero textual “[...] por meio do qual o autor se 

(auto)avalia e tece reflexões críticas sobre seu percurso [...]” (PASSEGGI, 2008 

p. 120), pois estas escritas são, “[...] antes de tudo, um espaço-tempo de tensões 

contraditórias: o da injunção de falar de si e o da sedução de se reinventar pela 

narrativa” (PASSEGGI, 2011, p. 20). 

Existem duas tipologias de memoriais: o de formação e o acadêmico 

(CÂMARA; PASSEGGI, 2013). Os memoriais de formação são aqueles escritos 

durante o processo de formação inicial ou continuada, muitas vezes são 

concebidos como um trabalho de conclusão de curso ou de disciplina, 

acompanhado por um(a) professor(a) orientador(a), cujo objeto de escrita dá 

ênfase ao curso em andamento, a partir de reflexões sobre a formação durante 

um período. Portanto, é um gênero textual predominantemente narrativo, 

circunstanciado e analítico que versa sobre o processo de formação em um 

determinado momento, combinando elementos narrativos, descritivos e 

argumentativos, encadeando acontecimentos relacionados à experiência de 

formação, à prática profissional e, também, à vida, para explicar, justificar ou 
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ilustrar o narrado. Esta tipologia de memorial se constitui como dispositivo de 

formação e de avaliação na graduação e na formação continuada. 

Já os memoriais acadêmicos, se constituem como escritas de si, 

elaborados por professores e pesquisadores, vinculados às instituições de 

ensino superior e de pesquisa, para fins de concurso público, ingresso em cursos 

de pós-graduação ou construídos para serem apresentados no processo de 

mudança funcional na carreira docente, cujo objeto de escrita dá ênfase à 

produção científica, retratando uma reflexão sobre a formação intelectual, 

profissional e experiencial (CÂMARA; PASSEGGI, 2013). 

Tanto os memoriais de formação, como os acadêmicos, possibilitam 

pensar no vivido e no experienciado, permitindo o sujeito narrador reinventar-se 

a partir da seleção dos acontecimentos, da reflexão dos fatos ocorridos e da 

escrita da narração desses. 

Por que a narrativa é importante? Para responder este questionamento, 

eu elenco três justificativas pertinentes. A primeira delas, é que a narrativa surge 

com a história da própria humanidade. A segunda justifica-se pelo fato de não 

existir em nenhum lugar e tempo nenhum, um povo sem narrativa. Já a terceira 

é justificada pelo fato das narrativas servirem de balizas para justificar os fatos, 

elaborar projetos pessoais e sociais, clarificando as ações humanas. Portanto, 

“Narrar é humano! (Auto)Biografar é um processo civilizatório” (PASSEGGI, 

2010, p. 123), pois as narrativas, sejam elas escritas ou orais, se constituem, 

sobretudo, como importantes fontes para as pesquisas na área de Educação e 

como dispositivos de (auto)formação nos cursos de graduação e de pós-

graduação, através das escritas de memoriais. 

Nos textos que compõem esta coletânea, os autores dos capítulos deste 

livro narram histórias, decorrentes de suas vivências, reflexões e experiências, 

pois: 

 
[...] estamos no mundo e somos afetados por situações, 
tentamos nele nos orientar por meio da compreensão e temos 
algo a dizer, uma experiência a levar à linguagem e a partilhar. 
Tal é a pressuposição ontológica da referência, à pressuposição 
refletida no interior da própria linguagem como um postulado 
destituído na justificação imanente. A linguagem é por só da 
ordem do Mesmo; o mundo é seu Outro. A testação dessa 
alteridade pertence à reflexividade da linguagem sobre si 
mesma, que, assim, sabe-se no ser a fim de referir-se ao ser. 
(RICOEUR, 1994, p. 120) 
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Cada capítulo do livro Memoriais em rede: tessituras enunciativas, 

panoramas e protagonismos nomeio como seção porque nos leva a refletir sobre 

o rompimento da visão linear e reducionista da prática pela prática nos nossos 

fazeres docentes porque nos permite pensar sobre a potencialidade dos 

memoriais nos processos de formação inicial e continuada, pois a obra fala de 

experiências, de lugares, de não-lugares, de outras possibilidades de narrar e 

nos provoca a pensar sobre nós mesmos, sobre o nosso exercício profissional e 

como nos constituímos em rede. 

Na primeira seção narrada, em “Travessa de palavras temperadas com 

narrativas acadêmicas e de formação... o que cabe na receita do memorial?”, 

Luiz Felippe Santos Perret Serpa faz uma explicitação sobre as tipologias de 

memoriais, através de uma analogia que prende o leitor, ao articular a escrita do 

capítulo com os ingredientes, cheiros e sabores que constituem um banquete. 

Para a escrita do texto, o autor centra-se nas suas próprias experiências 

vivenciadas na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) e no Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias, na 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no Campus de Euclides da Cunha -

BA. 

Ana Cristina Silva de Oliveira Pereira, na segunda seção narrada, no 

capítulo Protagonismo na tricotomia vida-formação-profissão: identidade e 

consciência de si, evoca suas memórias e apresenta ao leitor a sua 

metarreflexão sobre a vida-formação-profissão, evidenciando o seu 

protagonismo, cuja escrita centra-se em suas histórias de vida, nas suas 

trajetórias de formação e no modo como se constituiu professora formadora de 

uma instituição de ensino superior. 

Na terceira seção narrada, no capítulo, Quando a história faz memória: 

especificidades da narrativa na escrita de memoriais, Ana Carla Ramalho 

Evangelista Lima trata do processo da narrativa como formação, seja na escrita 

de memoriais acadêmicos ou nos memoriais de formação, ao apresentar uma 

breve retrospectiva histórica do uso do memorial como fonte de pesquisa e como 

instrumento de autoformação. 

Eduardo Chagas Oliveira, no texto, O jogo da memória e a filosofia: a 

interpretação do real e a(s) possibilidade(s) de interlocução entre saberes, na 

quarta seção narrada, enfatiza a importância da reflexão filosófica vinculada às 
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condições histórico-sociais dos sujeitos. Segundo ele, a experiência do filosofar 

aproxima criticamente o sujeito de suas ocorrências cotidianas, proporciona um 

entendimento crítico e uma instrumentalização do indivíduo para a ação, uma 

vez que compreender o mundo é compreender-se, pois o mundo é uma projeção 

do próprio sujeito, de como ele vive, se relaciona e constrói sua vida e suas 

redes. 

Na quinta seção narrada, Robério Pereira Barreto, no capítulo Crônica 

memorialística: da enxada à caneta, mergulha na sensibilidade poética, 

sobretudo na literatura de Manoel de Barros, para afirmar a importância da 

escrita enquanto tecnologia definidora dos gêneros textuais. Neste capítulo, o 

autor entrelaça fragmentos de poemas com excertos narrativos que retratam as 

andanças do seu percurso formativo e literário autoral, cujas reminiscências 

formativas e artísticas revelam a pessoa e o profissional que ele se constituiu. 

Luciene Souza Santos e Simone Marques Braga, na sexta seção narrada,  

Mostra performática “os donos da terra: uma história contada: experiência 

interdisciplinar entre literatura oral e música através das narrativas de tradição 

indígena, descrevem uma experiência pedagógica, ocorrida nos cursos de 

licenciatura da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e 

demonstram que é possível desenvolver uma formação inicial de professores 

articulada com as questões referentes às artes e à cultura indígena, 

contemplando temáticas como relações étnico-raciais, através da contação de 

histórias e da prática musical. 

A composição dos textos desta coletânea nos leva a uma trama de fios 

epistêmicos, temáticas que se intercruzam, tendo como referência as narrativas, 

os memoriais, constituídos por tessituras enunciativas, panoramas diversos e 

protagonismos dos autores. 

Os capítulos desta obra apresentam o memorial como uma importante 

fonte para pesquisas, bem como dispositivo (auto)formativo na formação inicial 

e continuada de professores, ao apresentar as experiências singulares dos 

autores/escritores/protagonistas de tantas histórias narradas aqui. Ao ler essas 

escritas, o leitor é conduzido a pensar sobre si, sobre o seu estar no mundo, 

elencar os fios que marcam suas redes, refletir sobre elas, sobre seus processos 

de formação e de exercício da profissão docente para se reinventar. 
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E, neste processo de reinvenção, o sujeito toma consciência de suas 

vivências, reflete sobre elas e as transforma em experiências existenciais, a 

partir da narrativa de si e do outro, uma vez que a narrativa  compreende um 

processo ontológico, onde o sujeito se desvela, reflete sobre suas crenças, seus 

valores, seu modo de ser, de estar e de fazer, de praticar a profissão e revela-

se para o outro, para o mundo, partilhando saberes e fazeres. 

E, movida pela reflexão do experienciado, do lido nesta obra, convido você 

a fazer uma leitura profícua! 

 

Simone Santos de Oliveira 
Feira de Santana/Princesa do Sertão, dezembro de 2020.  
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TRAVESSA DE PALAVRAS TEMPERADAS COM NARRATIVAS ACADÊMICAS E DE 

FORMAÇÃO... O QUE CABE NA RECEITA DO MEMORIAL?  
 

Luiz Felippe Santos Perret Serpa1 

Universidade do Estado da Bahia/UNEB– DCHT XXII 

 

  

Dourando as palavras narrativas e sentindo o aroma 

Na Casa das Palavras, sonhou Helena 
Villagra, chegavam os poetas. As palavras, 

guardadas em velhos frascos de cristal, 
esperavam pelos poetas e se ofereciam, 

loucas de vontade de ser escolhidas: elas 
rogavam aos poetas que as olhassem, as 
cheirassem, as tocassem, as provassem.  

Os poetas abriam os frascos, provavam 
palavras com o dedo e então lambiam os 

lábios ou fechavam a cara. Os poetas 
andavam em busca de palavras que não 

conheciam, e também buscavam palavras 
que conheciam e tinham perdido.  

Na casa das palavras havia uma mesa das 
cores. Em grandes travessas as cores eram 

oferecidas e cada poeta se servia da cor que 
estava precisando: amarelo-limão ou 

amarelo-sol, azul do mar ou de fumaça, 
vermelho-lacre, vermelho-sangue, vermelho-

vinho... 
(GALEANO, 2002, p. 13). 

 

Esse texto surge de uma necessidade de explicitação acerca do gênero 

memorial, que já está acolhido no campo da Educação e das Letras, lugar de 

fala em que me posiciono no ambiente acadêmico. Aqui, a intencionalidade será 

distinguir dois tipos que integram o gênero em questão: o memorial acadêmico 

e o memorial de formação.  

 
1 Professor Adjunto da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus XXII, Euclides da 
Cunha-BA. Doutor em Educação e Linguagem pela UFBA. Ministra aulas de Prática Pedagógica 
e Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa e Seminário Interdisciplinar de Pesquisa. 
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Para tal, “abro os frascos” para provar as palavras já ditas por outrem em 

experiências de leituras de Câmara e Passeggi (2013), Prado e Soligo (2007), 

Arapiraca (2007), Soares (2001) entre outrxs autorxs. Além disso, tempero com 

experiências vividas no componente de Estágio Supervisionado em Letras na 

Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e, 

atualmente, com estudantes da graduação no Departamento de Ciências 

Humanas e Tecnologias, na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) em 

Euclides da Cunha-BA. 

Nessa última “refeição”, ficou latente a necessidade de separar os 

ingredientes que compõem os matizes de memoriais. Percebi que xs estudantes 

ainda têm dificuldades de familiaridade com o gênero, uma vez que 

estavam/estão condicionadxs a produzir textos do tipo “expositivo formal”, tal 

como destaca Soligo (2009), em e-mail enviado para mim e em escrita de sua 

dissertação de mestrado, toda redigida em forma de cartas (SOLIGO, 2007). 

Assim, se não tenho intenção de compor uma receita, ao menos, ofereço um dos 

modos de fazer, visando estimular outrxs “cozinheirxs” que queiram ser solidárixs 

e integrem-se à luta de divulgar outras formas de dizer que não sejam as 

expositivas. 

Convoco-xs, pois, a cheirarem, a tocarem, a provarem as palavras que aí 

se seguem, tal como os poetas em “A Casa das Palavras” (GALEANO, 2002). 

Saboreiem, mas não as tomem como modelo. Apenas busquem digerir, para que 

outros sentidos possam ser aguçados pelos paladares ávidos de leitorxs 

desejosxs de escritas. 

Para compor o texto, apresento o cardápio: o aperitivo, “Lambuzando-se 

com as palavras: as narrativas como potencial de aconselhamento”, que aborda 

um pouco acerca da função das narrativas sobretudo com os condimentos 

oferecidos por Benjamin (1987) e por Larrosa (2002), além dos ingredientes 

especiais apresentados por Pimentel (2009) e Prado e Soligo (2007); a refeição 

“Abrindo o frasco e digerindo o memorial”, em que são servidas palavras 

escolhidas a dedo visando compor um texto palatável ax leitorx, em que 

disponho à mesa autorxs como Nóvoa (2007), Prado e Soligo (2007), Passeggi 

(2010), Câmara e Passeggi (2013), Serpa (2014), Souza, Sousa e Catani (2008), 

Soares (2001); a sobremesa “Descansando os frascos, para preenchê-los com 
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mais narrativas”, em que finalizo a receita, abrindo possibilidades de outros 

modos de fazer. 

Deixo aqui, então, xs leitorxs escolherem se desejam lambuzar os dedos 

ou então fechar o frasco. Sugiro a primeira ação. Não irão se arrepender. 

Preparem-se... e bom apetite! 

 

Lambuzando-se com as palavras: as narrativas como potencial de 
aconselhamento 

  
Gostamos de uma boa conversa 

 (PIMENTEL, 2009, p.5).  

  

 O professor Álamo Pimentel2, em entrevista à Fernanda Alamino, destaca 

a importância do encantamento que as narrativas promovem, além da 

“potencialidade formadora” que elas trazem para quem as saboreia. As 

narrativas têm sido cada vez mais aproveitadas nos trabalhos de pesquisas bem 

como em atividades de avaliação nos componentes da graduação, além de 

serem admitidas nas seleções da pós-graduação. Independente disso, elas 

estão dispostas, à mostra, para qualquer um self service. E é provada em largas 

porções. Como se explica esse encantamento? Conta Álamo: 

 

A vida em comum é marcada por relatos de antepassados, por 

construções de linguagem que procuram dar certo sentido e 

visibilidade a essa experiência. Costumo citar o exemplo do 

Oráculo de Delfos [templo dedicado ao deus Apolo, ao qual os 

antigos gregos vinham em busca de previsões sobre suas vidas, 

negócios, etc.], que traz na entrada a frase Conhece-te a ti 

mesmo: além de expor certa profissão de conhecimentos dos 

deuses, também orienta o indivíduo para construir seus modos 

de praticar uma existência em comum. Então, me parece que o 

principal construto da narrativa é dar unidade a uma experiência 

de vida em comum, mantendo o ser humano ligado a um 

passado, a uma história, a um contexto de vida. [grifo do autor] 

[sic] (PIMENTEL, 2009, p.6). 

 
2 Na época, professor de Antropologia da Educação na Universidade Federal da Bahia – UFBA; 
atualmente, é Professor Associado III da Universidade Federal do Sul da Bahia. Lidera o grupo 
de pesquisa Sociedade Educação e Universidade (SEU), segundo informações do seu próprio 
currículo. 
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 Nesse aspecto, o professor segue apresentando os ingredientes que 

podem convencer x leitorx a provar as narrativas. Salienta que o formativo está 

num elemento pouco explorado na “culinária” científica (essencialmente 

condimentada com o cognitivo): o sensível. O contar através das narrativas 

permite que xs leitorxs sejam envolvidxs pela sensibilidade. Algo ainda estranho 

para xs “cozinheirxs” da ciência, “porque toda matéria do sensível é pouco 

definível”. Isso foi dito há dez anos e ainda continua ecoando nos corredores das 

Universidades e das escolas básicas. 

 Larrosa (2002), “bebendo” um pouco do discurso de Benjamin (1987), 

diferencia a informação da narrativa, considerando a experiência. Uma “pitada” 

que pode nos ajudar a deixar essa “travessa” ainda mais deliciosa. Benjamin 

(1987), ao abordar acerca do narrador, decreta que “a arte de narrar está em 

vias de extinção” (p. 197), apimentando o debate ao afirmar que existem cada 

vez menos pessoas que sabem “narrar devidamente”. E o que seria isso? Narrar 

devidamente envolve a experiência. “A experiência que passa de pessoa a 

pessoa é a fonte a que recorrem todos os narradores” (p. 198). Como Benjamin, 

naquela época, previa uma escassez das ações da experiência, o resultado seria 

o desaparecimento da arte de narrar. E a que ele atribui esse azedume das 

experiências? À informação. Considera: 

 

[...] verificamos que com a consolidação da burguesia – da qual 

a imprensa, no alto capitalismo, é um dos instrumentos mais 

importantes – destacou-se uma forma de comunicação que, por 

mais antigas que fossem suas origens, nunca havia influenciado 

decisivamente a forma épica. Agora, ela exerce essa influência. 

Ela é tão estranha à narrativa como o romance, mas é mais 

ameaçadora e, de resto, provoca uma crise no próprio romance. 

Essa nova forma de comunicação é a informação. (BENJAMIN, 

1987, p. 202). 

 

 É aí que Larrosa (2002) se encontra com Benjamin e propõe uma receita 

experimental para os processos educativos: que se fundem no par 

experiência/sentido. Considera a experiência, descontaminando-a dos sentidos 

vinculados ao experimento (algo que compunha o modo de fazer ciência 

tradicional). O autor a entende como algo que está no campo “da travessia e do 

perigo, da abertura e da exposição, da receptividade e da transformação, e da 
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paixão” (p. 26). A experiência seria algo singular, que acontece com cada sujeito 

em especial, associando-se a uma subjetividade, portanto, e não ao objetivo. E 

o saber produzido a partir dessa experiência não pode ser apenas conhecimento 

(do ponto de vista científico e tecnológico). O saber produzido a partir daí é 

composto pelo “sentido ou sem-sentido do que nos acontece” (p. 27).  

 Com isso, percebemos que as narrativas voltam a vigorar no status que 

definiu Pimentel (2009) anteriormente: no campo do sensível. E a proposta de 

Larrosa (2002) era de que a educação fosse pautada no par experiência/sentido. 

Por isso, retomamos essa noção para discordar um pouco do tom melancólico 

de Benjamin (1987) e ferver o debate. Arapiraca (2007) apimenta a travessa 

considerando que “Todo mundo possui histórias para narrar” (p. 15) e 

complementa “Mesmo com o advento do livro e da internet, a oralidade 

permanece exercendo seu papel na constituição das histórias individuais e 

coletivas” (p. 16).  

 Prado e Soligo (2007), ao desfiarem a narrativa, apelam para Jerome 

Bruner, que enumera algumas características importantes para as literárias, que 

podem “dar sabor” à discussão. Bruner (apud PRADO; SOLIGO, 2007) afirma 

que as narrativas pressupõem uma estrutura de tempo, que não é o cronológico 

e sim de importância para x narradorx; particularidades genéricas, ou seja, 

atualizam, pelo singular, o coletivo; razões por trás das ações, o que significa 

que os sistemas de valores dx narradorx é que conduzem o contar; uma 

composição hermenêutica, com sentidos múltiplos, muitas interpretações; uma 

canonicidade implícita, isto é, que rompe em certa medida com o esperado, o 

modelo, a tradição; uma ambiguidade de referência, sempre aberta ao 

questionamento, mesmo com seu universo próprio construído; uma centralidade 

da problemática, que se apoia em normas provisórias, isto significa que o modo 

de construção da problemática é dado pelo narrador imerso em seu contexto 

histórico e cultural; uma negociabilidade inerente, ou seja, xs leitorxs que 

escutam as narrativas fazem o possível para aceitar o enredo, negociam 

culturalmente; uma elasticidade histórica, o que indica que “Os argumentos, os 

personagens e o contexto tendem a se expandir e a se relacionar com outras 

histórias” (p. 50). 

 Com tudo isso, não há porquê evitar que as narrativas sejam absorvidas 

para a escrita em educação, uma vez que o registro vai permitir que olhemos 
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para nós mesmxs e nos conheçamos um pouco mais. Vai permitir que 

questionemos nossas identidades fixas, que reorganizemos nossos percursos e 

os encaremos como possibilidades de formação. Registra-se para refletir, tal 

como considera Lopes (2003), para “ir às raízes, analisar a fundo; ver largo, na 

totalidade, no contexto” (p. 45).  

 Terminada essa etapa da receita. Já nos lambuzamos o bastante. Agora, 

pretendo, na próxima seção, me deter sobre o registro na educação, por meio 

do gênero memorial. 

 

Abrindo o frasco e digerindo o memorial 

Apreciava meu avô e sua maneira de não 
deixar as palavras se perderem. Sua letra, no 

meio da noite, era a única presença viva, 
acordada comigo. Cada sílaba um carinho, 
um capricho penetrando pelos olhos até o 

passado. Meu avô pregava todas as palavras 
na parede, com lápis quadrado de carpinteiro, 
sem separar as mentiras das verdades. Tudo 

era possível para ele e suas letras. 
(QUEIRÓS, 1995, p. 18). 

 

O modo de preparo da inserção dos gêneros autobiográficos na 

educação, e na Ciências Humanas em geral, principiou-se com ingredientes que 

compuseram o “prato” aqui reservado para degustar.  

Um dos ingredientes fundamental e básico para o bom andamento da 

receita é: “O professor é uma pessoa”. Essa premissa3 exigiu um investimento 

diferenciado nas obras que se sucederam e que deram outro “molho” à figura dx 

professorx. Desde então,  

 

[...] a literatura pedagógica foi invadida por obras e estudos 

sobre a vida dos professores, as carreiras e os percursos 

profissionais, as biografias e autobiografias docentes ou o 

desenvolvimento pessoal dos professores; trata-se de uma 

produção heterogénea, de qualidade desigual, mas que teve um 

mérito indiscutível: recolocar os professores no centro dos 

debates educativos e das problemáticas da investigação. [grifo 

do autor] (NÓVOA, 2007, p. 15). 

 
3 Título da obra de Ada Abraham, publicado em 1984. 
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Com a preocupação em dar conta dxs professorxs como sujeito e não 

mais como objetos, abre-se uma boa perspectiva de escrita e estudos dos 

memoriais em Educação. Antes disso, porém, “a mesa já estava posta” para que 

o aroma do subjetivo pudesse alcançar as Ciências Humanas. É Maria da 

Conceição Passeggi, em trabalho intitulado “Memoriais autobiográficos: escritas 

de si como arte de (re)conhecimento” que faz um bom apanhado do surgimento 

das histórias de vida em Educação. A abordagem (auto)biográfica já temperara 

as Ciências Humanas e Sociais com os estudos de Wilhelm Dilthey, numa busca 

de ultrapassar os modelos do Positivismo. É com os trabalhos da Escola de 

Chicago que, na Alemanha do início do século XX, se buscam alternativas para 

fincar o método biográfico, que utiliza cartas e documentos pessoais para 

entender o ponto de vista dos marginalizados.  

Mas, não bastava considerar x professorx como pessoa ou acolher a ótica 

dos marginalizados. Era urgente equilibrar a pitada no uso das escritas 

autobiográficas para não “passar do ponto”: usá-las como ilustração e perder “a 

mão” da receita. 

Para isso, precisou-se organizar a “cozinha”. E isso se deu com algumas 

ações importantes que imprimiram um rigor no processo de investigação 

biográfica no Brasil: a criação de grupos de pesquisa e associações, tais como 

a Associação Brasileira de Pesquisa (Auto)biográfica (BIOGraph), o Grupo de 

Estudos Docência, Memória e Gênero (GEDOMGE-FEUSP), o Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Educação Continuada (GEPEC/ UNICAMP), o Grupo 

Interdisciplinar de Pesquisa, Formação, Auto.Biografia e Representações 

(GRIFAR/UFRN), o Grupo de Pesquisa (Auto)biografia, Formação e História Oral 

(GRAFHO/UNEB) e outros; e mais dois eventos fundamentais que mobilizaram 

o cenário: o 1º Seminário Memória, Docência e Gênero para identificar as 

pesquisas relacionadas com o tema; e os Congressos Internacionais sobre 

Pesquisas (Auto)biográficas (CIPA), motivados pela necessidade de reunir 

discussões férteis acerca de “reflexões epistemológicas e teórico-metodológicas 

das pesquisas sobre histórias de vida e suas implicações como prática de 

formação e de investigação” (SOUZA, SOUSA e CATANI, 2008, p. 34). São as 

diversas publicações resultantes dos congressos e encontros e outros estudos 

levados a cabo em regiões do Brasil que vão dar consistência à “massa” de 

pesquisa autobiográfica no Brasil (SERPA, 2014; CÂMARA e PASSEGGI, 2013). 
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A partir daí, o memorial será institucionalizado como instrumento de 

investigação teórico-metodológico e de avaliação. Mas no que consiste o gênero 

em questão? Quem nos ajuda é Prado e Soligo (2007, p. 53): 

 

O memorial (do latim memoriale) é a escrita de memórias e 
significa memento ou escrito que relata acontecimentos 
memoráveis. O memento – que quer dizer ‘lembra-te’ – de modo 
geral pode ser compreendido como uma marca que serve para 
lembrar qualquer coisa (por exemplo, quando amarramos um 
laço no dedo para não esquecer algo), como uma caderneta 
onde se anota o que deve ser lembrado ou como um livrinho 
onde se acham resumidas as partes essenciais de uma questão 
(SOLIGO, 2007, p. 53). 

 

São xs mesmxs autorxs que definem a memória e estabelecem uma 

distinção breve e importante. Sinalizam que a memória tem dois traços 

complementares que promovem dois movimentos: um de retenção, consistindo 

em guardar aquilo que é importante para o sujeito; outro de recordação, que 

busca atualizar “os guardados” em meio ao contexto em que são acionados. 

Porém, destacam que não há memória apenas individual. Existe a memória 

coletiva que é contextualizada socioculturalmente e funciona também por meio 

do esquecimento (com o sujeito alimentado pela ilusão de que fala sozinho). 

É por meio da memória que se constrói o gênero memorial e sua escrita. 

E é nesse momento que há uma oscilação entre os tipos, ora referidos como 

memorial acadêmico, ora como memorial de formação, dentre outras 

denominações. Vou me deter sobre o memorial acadêmico e o de formação, nas 

próximas seções.  

 

O sabor verde-limão do memorial acadêmico 

Pedem-me um memorial: devo contar o que 
fui, o que foi; explicar o passado. Mas, antes 

de explicar o passado, é preciso explicar o 
presente, este presente: por que atender a 

um edital que convida à inscrição a concurso 
de professor titular?  

(SOARES, 2001, p. 21, grifo da 
autora) 

Conheci, primeiramente, a publicização do primeiro memorial acadêmico 

por Magda Soares, em sua obra “Metamemória-memórias: travessia de uma 

educadora”, iniciativa que permitiu uma divulgação ainda maior acerca dos 
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escritos autobiográficos. Depois dela, algumas outras iniciativas possibilitaram 

que xs leitorxs acessassem memoriais em coletâneas, sejam reeditados, sejam 

de modo inédito. Só para citar dois exemplos, entre tantos outros, destaco os 

trabalhos de Prado e Soligo (2007), com uma edição de textos teóricos e relatos 

de experiências (não propriamente memoriais, mas fruto deles e das escritas 

deles) que trazem uma “pitada” da experiência dessxs professorxs que 

vivenciam os desafios da educação básica. Une-se a isso as crônicas cotidianas 

editadas pelxs mesmxs autorxs e denominadas de “Pipocas pedagógicas”, que 

estouraram a partir das reuniões do grupo do GEPEC. Outro exemplo é a 

coleção “Pesquisa (Auto)biográfica & Educação” (da Série: Escritas de Si), com 

duas coletâneas intituladas “Memorial acadêmico: gênero, docência e geração” 

(2011) e “Memorial acadêmico: gênero, injunção institucional, sedução 

autobiográfica” (2011), das organizadoras Tatyana Mabel Nobre Barbosa e 

Maria da Conceição Passeggi, que trazem memoriais acadêmicos escritos entre 

1993 e 2000, como requisitos para promoção de carreiras em Universidades. 

Boa oportunidade para “petiscar” tais textos. 

Pois esse espaço é justamente para conceituar o gênero foco das escritas 

que foram trazidas como exemplo: o memorial acadêmico. Para tal trago dois 

pontos de apoio que são Soares (2001) e Câmara e Passeggi (2013). Soares 

nos dá algumas dicas sobre o gênero: 

 

Em 1981, escrevi um memorial atendendo a requisito para a 

inscrição em concurso de professor titular na minha 

universidade, a Universidade Federal de Minas Gerais. Entendi 

que se tratava, na verdade, de fazer uma tese cujo objeto fosse 

a minha própria vida acadêmica; por isso, tentei não deixar que 

essa experiência falasse de si, tentei pensá-la, buscando 

identificar a ideologia que a informava, em cada momento 

passado (SOARES, 2001, p. 15). 

Já aí, a autora dá umas pistas de como irá “cozinhar” a escrita do 

memorial acadêmico. E mais adiante, desfia o miolo do texto, considerando que 

este memorial “obriga o professor universitário a ultrapassar o que fez, em sua 

vida acadêmica, para determinar por que fez, para que fez e como fez”, não 

implicando apenas na enumeração das atividades desenvolvidas no currículo, 

mas sim na “análise, a crítica, a justificativa”. Apresenta ainda uma condição sine 

qua non: de que haja um passado acadêmico para que se possa contar.  
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Na mesma travessa, e em diálogo com essa noção, Câmara e Passeggi, 

(2013), polvilham o debate trazendo uma definição acerca de memorial 

acadêmico: “[...] para designar as escritas de si elaboradas por professores e 

pesquisadores para fins de concurso público, ingresso ou ascensão funcional na 

carreira docente ou outras funções em instituições de ensino superior e de 

pesquisa” (p. 35). Antigamente, a obediência às normas de regulação dos editais 

era mais “engolida” pelxs candidatxs para que pudessem obter a aprovação no 

processo seletivo. Os ditos “memorias” assemelhavam-se a um curriculum vitae, 

com a relação das atividades científicas e suas comprovações, à moda do 

currículo lattes, da plataforma lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). Depois, com o memorial escrito por Magda 

Soares em 1981 e publicado em 1991 (reeditado em 2001), conforme apontam 

Câmara e Passeggi (2013), a subjetividade nos títulos e a estrutura topicalizada 

ganharam outra forma, assumindo até uma aproximação com a Literatura.  

Mas, cabe lembrar que esse gênero textual valoriza a vida científica, o 

percurso acadêmico, previsto durante experiência de docência e gestão 

vivenciadas; são as atividades profissionais e a lista de artigos, livros e outros 

gêneros acadêmicos publicados que ganham importância. Isso torna a tarefa de 

escrita dessa modalidade azeda para alguns e saborosa para outros.  

Em comum com o memorial de formação, a escrita reflexiva sobre “a 

formação intelectual, profissional e experiencial” (CÂMARA e PASSEGGI, 2013, 

p. 36). 

E qual seria a diferença para o memorial de formação? É o que pretendo 

“fatiar”, na próxima seção, trazendo um pouco da comparação com o que se 

degustou até aqui, acerca do memorial acadêmico.  

 

Que gosto tem o memorial de formação? 

Os acontecimentos tecem-se como peças de 
teatro, e representam-se da mesma maneira. 
A única diferença é que não há ensaios; nem 

o autor nem os autores precisam deles. 
Levantando o pano, começa a representação, 

e todos sabem os papéis sem os terem lido  
(MACHADO DE ASSIS,  

1962, p. 642 apud SOARES, 2001, p. 28). 
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O memorial de formação, segundo Prado e Soligo (2007) traz um gosto 

doce de colocar x professorx no protagonismo da pesquisa. Essa é uma questão 

anterior a qualquer discussão acerca da definição. Não há mais o “falar sobre” 

xs professorxs, numa espécie de procuração para refletir em lugar dx outrx, mas 

sim o falar próprio, o autorizar-se a organizar seu modo de dizer e refletir acerca 

do seu percurso de formação.  

Acerca do gênero propriamente dito, o memorial de formação, cabe a 

oferta de um pedaço bem apresentável axs leitorxs, no que concerne à 

conceituação: 

 

Um memorial de formação é um gênero textual 

predominantemente narrativo, circunstanciado e analítico, que 

trata do processo de formação num determinado período – 

combina elementos de textos narrativos com elementos de 

textos expositivos (os que apresentam conceitos e ideias, a que 

geralmente chamamos ‘textos teóricos’). Se tomarmos em conta 

a definição mais clássica dos tipos de discurso – narrativo, 

descritivo e argumentativo –, poderíamos dizer então que o 

memorial de formação é um gênero que comporta todos eles, 

embora evidentemente predomine o discurso narrativo. Em se 

tratando do estilo, também há lugar para diferentes 

possibilidades: a opção pode ser por um tratamento mais 

literário, ou mais reflexivo, ou pela combinação de ambos. [sic] 

(PRADO e SOLIGO, 2007, p. 55). 

 

Mas tal definição pode ainda causar um engasgo. Acrescente a isso uma 

“pitada” acerca do assunto do gênero: este implica numa escrita sobre a 

experiência de formação, da prática profissional bem como da vida, 

considerando-a (a última) como “molho especial” para justificar, explicar os 

acontecimentos vinculados às outras duas anteriores.  

O tempo circunscrito depende da orientação de escrita: pode envolver a 

formação em um curso determinado (com convênio entre Universidades e 

Prefeituras para formar, em Licenciatura, professorxs sem curso superior, por 

exemplo); o tempo de carreira de determinadx mestrx e por aí vai. Portanto, 

depende do que se entende por formação e da concepção adotada pelos 

Programas.  
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Câmara e Passeggi (2013) trazem mais um punhado para engrossar o 

debate sobre a demanda da instituição e o processo de escrita quando percebem 

que os memoriais de formação “[...] são escritos durante o processo de formação 

inicial ou continuada, [...] [concebidos] como trabalho[s] de conclusão de curso 

no ensino superior, realizado[s], geralmente, em grupo e acompanhado[s] por 

um professor orientador” (p. 35). Além disso, destacam que a escrita ocorre em 

um processo em andamento, sendo a escrita instaurada na medida em que se 

vivenciam os fatos. Esse é um fator que dificulta a busca por dar sentido ao que 

vivenciou, uma vez que nem sempre se tem consciência dos momentos 

realmente transformadores. A mediação dx orientadorx, nesse caso, é 

fundamental.  

Para “colocar a mão na massa”, recorro, pois, a minha experiência de 

professor de Estágio Supervisionado no curso de Letras na Universidade do 

Estado da Bahia, especificamente no Departamento de Ciências Humanas e 

Tecnologias (DCHT – Campus XXII), na cidade de Euclides da Cunha, Bahia. 

Antes de ingressar como professor Auxiliar por lá, ministrei esse mesmo 

componente na Universidade Federal da Bahia (UFBA), na Faculdade de 

Educação, e lá percebi que a prática era de solicitar um relatório de atividades, 

gênero acadêmico que consiste em enumerar os acontecimentos, dia por dia, 

visando descrever, narrar e refletir sobre o processo. Porém, respeita-se a ordem 

cronológica e tem-se a intenção de contar sobre tudo. 

Em Euclides, consegui trabalhar com o gênero memorial de formação, 

delimitando esta como o período em que xs estudantes experimentam atividades 

que se relacionam com a identidade docente. Já aí se modificam as 

perspectivas, podendo estes relatarem, refletirem e organizarem seus próprios 

acontecimentos, de modo acompanhado e sem qualquer necessidade de 

defesa, embora seja atribuída uma nota. Também não há precisão de se contar 

tudo, somente o que se constitui como importância para entender a identidade 

docente, inclusive fatos associados a vida pessoal. 

Para que xs leitorxs tenham um olho sensível para as diferenças entre os 

gêneros memorial acadêmico e memorial de formação, trago, pois, o quadro 

abaixo, que foi apresentado por Câmara e Passeggi (2013) e que pode evitar 

uma azia, causada pela má digestão das informações entre as duas modalidades 

de escrita: 
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Quadro – Aspectos que circunstanciam o processo de escrita dos 
memoriais de formação e acadêmico 

 
Gênero Memorial de formação Memorial acadêmico 

Tipo de 
escrita 

Escrita acadêmica, semipública, realizada para atender uma injunção 
institucional 
 

Dispositivo de formação e 
avaliação na graduação e na 
formação continuada 

Instrumento de avaliação para 
ingresso e progressão funcional no 
magistério superior 
 

Autores Graduandos e profissionais em 
formação 

Professores-pesquisadores 
 
 

Situação 
de escrita 

Acompanhada e com defesa 
opcional 

Não acompanhada e com defesa 
pública 
 

Objeto da 
escrita 

Reflexão sobre a formação intelectual, profissional e experiencial 
 

Ênfase no curso em andamento Ênfase na produção científica 
 

Fonte: Câmara e Passeggi (2013, p. 36). 

 

Vale destacar que essa não é uma norma, apenas uma breve versão 

das receitas, para que xs leitorxs possam saborear o que melhor se 

adaptar ao seu paladar. 

 
Descansando os frascos para preenchê-los com mais narrativas... 
 
 

Qualquer que seja o processo ao qual os sujeitos estejam envolvidos, 

escrever um memorial é sempre uma alternativa ímpar. Ter contato com o 

gênero é uma oportunidade de se autopesquisar, conhecer um pouco mais das 

próprias escolhas e buscar as justificativas para tais escolhas. Em tempos em 

que a perspectiva de ciência está sendo embebida por subjetivismo, 

sensibilidade, saberes outros e metodologias que saem de suas fôrmas, as 

escritas que tratam de si e, especialmente os memoriais, têm sido a alternativa 

para “sair da rotina”. 

Aqui, nesse espaço textual, busquei contribuir para defender a 

permanência desses escritos em práticas de sala de aula na graduação, bem 

como a instauração de outras modalidades que invistam em gêneros mais 

narrativos que apenas os expositivos. Isso é uma luta política que independe de 
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quais gêneros textuais acadêmicos sejam escolhidos. No mais, espero que xs 

leitorxs tenham ficado com um gosto de “quero mais”. Descanso esse frasco, 

emborcando-o, mas x leitorx deve desemborcá-lo para possíveis debates que 

instiguem nossos paladares, aflitos por outros sabores. 
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PROTAGONISMO NA TRICOTOMIA VIDA-FORMAÇÃO-PROFISSÃO:  

IDENTIDADE E CONSCIÊNCIA DE SI 

  
Ana Cristina Silva de Oliveira Pereira 

Universidade do Estado da Bahia – Campus XI  

 

Sentidos da escrita...  

Escrevo, porque à medida que escrevo vou me 
entendendo e entendendo o que quero dizer, entendendo 
o que posso fazer. Escrevo porque sinto necessidade de 
aprofundar as coisas, de vê-las como realmente são. 

Clarice Lispector (1964). 

 

Esta narrativa se configura num movimento de metarreflexão, haja vista 

que propõe um balanço autorreflexivo sobre as análises que venho entretecendo 

ao longo dos tempos, e que me fazem evocar minhas memórias, para assim 

escrever, não tudo que me aconteceu nos meus percursos de vida-formação-

profissão, mas aquilo que minha consciência selecionou como marcas que me 

fazem ser o que sou hoje. 

Dessa forma, eu me permito aqui a “[...] auto-escuta, como se estivesse 

contando” para mim mesma “as experiências e as aprendizagens que construí 

ao longo da vida” (SOUZA, 2006, p. 14); ao longo dos itinerários formativos e 

das andanças na docência. É essa dinâmica de “autoescuta” que me insere na 

difícil empreitada desta escrita, alimentada pelo desejo de dialogar sobre a 

docência do ponto de vista do sujeito que se forma, uma vez que “[...] quem 

aprende é o sujeito; quem compreende é ele; quem atualiza no mundo suas 

aprendizagens é a sua capacidade, sempre em relação... quem aprende em 

existência concreta é o ser” (MACEDO, 2010, p. 67).  

Nessa análise a tricotomia4 é tratada como análoga à visão tricotomista, 

em que os pensadores cristãos defendiam a doutrina da tríplice composição do 

ser humano – corpo, alma e espírito. Destarte, ouso afirmar que para a totalidade 

 
4 Termo originado do grego trichonomie, cujo significado é “dividido em três partes, elementos 

ou classes” (Dicionário de Filosofia, Nicola abbagnano). 
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da pessoa do professor, torna-se imprescindível considerar as dimensões ´vida, 

formação e profissão`, as quais se entretecem pelo próprio sujeito na descoberta 

de si e da realidade em seu entorno. 

Ao retomar as reminiscências das minhas memórias vou me percebendo 

protagonista da tricotomia que entrecruza minhas histórias de vida com as 

trajetórias de formação percorridas por mim, fazendo emergir a profissional que 

sou e o modo como fui me percebendo para assim produzir a minha consciência 

e a minha identidade. Vale destacar que o termo protagonismo está aqui 

compreendido como o papel que identifica o sujeito enquanto autor de si mesmo, 

construtor de suas trajetórias, escolhas e da vida em si. 

É uma escrita inspirada na (auto)biografia, sobretudo por tomar as 

histórias de vida, narradas pelo sujeito, como princípio primordial, especialmente 

por que nas 

 
[...] histórias de vida, localizam-se os acontecimentos que 
marcaram/marcam as construções e escolhas que fazem o 
sujeito ser o que ele é, que dão “forma à sua identidade” e que 
“põe em evidência o modo como cada pessoa mobiliza seus 
conhecimentos, seus valores, suas energias” para fazer o que 
faz (PEREIRA, 2013, p. 46). 

 

Ademais, no  

[...] trabalho com histórias de vida... o sujeito produz um 
conhecimento sobre si, sobre os outros e o cotidiano, o qual 
revela-se através da subjetividade, da singularidade, das 
experiências e dos saberes... ao narrar com profundidade 
(SOUZA, 2006, p. 26). 

 

É importante reiterar que falo com o protagonismo da professora que fui 

me constituindo ao longo da vida. É da travessia experienciada na escola, no 

espaço acadêmico e nos diversos contextos, que fui compreendendo a 

complexidade da profissão docente, para assim entender a docência como devir, 

como processo que só se aprende na ação. Logo, falo do lugar de professora 

que fui me constituindo e captando modos de exercer a docência com 

responsabilidade social, compromisso com o outro e respeito pelos processos e 

percursos de quem se forma, “[...] é desse lugar e com essas marcas que venho 

me constituindo e aprendendo a ser professor” (SOUZA, 2006, p. 15), 

Desse modo, a narrativa que aqui faço “[...] se escreve sob as condições 

sócio-históricas da época e da cultura (das culturas)” (DELORY-MOMBERGER, 

2008, p.37) às quais pertenci, pertenço e ainda pertencerei ao longo da minha 
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existência, fazendo-me ser o reflexo dos modelos sociais do meu tempo, dos 

espaços/contexto em que vivi e do que as pessoas desse tempo-espaço fizeram 

de mim.  

 

Meu protagonismo na tricotomia vida, formação e profissão...  

 
Vou ao encontro de minhas marcas, me permito 
estranhá-las e deixo-me capturar por esse objeto 
engendrado nas múltiplas composições que vou/fui 
produzindo ao longo da minha trajetória pessoal-
profissional: atos de vida expressos num estilo 
singular de viver-praticar a docência. 

Carmem Lúcia Vidal Pérez (2006, p. 182). 
 

 Ao caminhar ao “encontro das minhas marcas”, percebo que “[...] contar 

é muito dificultoso... pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer 

balancê, de se remexerem dos lugares...” (ROSA, 1986, p. 172), ainda assim, 

sinto-me desafiada, nesse instante, a olhar para dentro de mim e retomar as 

minhas memórias, num empreendimento difícil e conflituoso, sobretudo por ser, 

em primeira instância, um processo de desvelar-me, antes de revelar-me aos 

outros, num movimento de reconstituição da vida e da formação, que me faz 

resgatar lembranças, remontar trajetos, revisitar lugares, rever pessoas e 

situações que marcaram a minha história, o meu modo de existir, de viver e de 

ser no mundo... São memórias que, ao serem relembradas, fazem-me rever meu 

percurso de vida-formação-profissão com os dilemas, dificuldades e conquistas, 

num rebuliço que acende saudades, dores, alegrias e desafios, que estão 

guardados e/ou mesmo esquecidos em lugares secretos da minha memória. 

Ao narrar essas memórias assumo que “[...] tem horas antigas que ficaram 

muito mais perto da gente do que outras de recente data” (Ibidem). Desse modo, 

tenho por desafio trazer dos baús da minha memória não tudo que me 

aconteceu, mas o que de fato foi tomado por mim como marco constitutivo do 

que sou hoje. Busco aqui reencontrar a tessitura que me constituiu professora e 

nela reconheço os fios tecidos pela mãe-professora-leiga, que despertou em 

mim o gosto pela docência na infância; os fios do estágio supervisionado da 

“normalista”, que se encantou pelo desafio de contribuir na formação do outro; 

os fios das experiências pedagógicas vividas na escola básica e na universidade, 

que me provocaram a transformar em investigação a minha formação; os fios 

estabelecidos nas relações com o outro, com a profissão e comigo mesma. São 
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fios que se entrecruzam e vão fazendo a consciente costura desse meu modo 

singular de conceber e fazer a vida e a profissão.  

Meus dilemas na arte do existir começaram antes mesmo do meu 

nascimento. Quando a minha mãe engravidou de mim, ela e meu pai, primeiros 

referenciais de vida e que me inspiram a voar, já tinham dois filhos, um de 03 

anos e outro de 03 meses de vida. Eles viviam sob dificuldades das mais 

diversas, o que fez minha mãe pensar que a melhor alternativa seria me abortar 

e tentou fazê-lo, mas resisti sem sequelas aparentes e nasci antes do nascer do 

sol, nos fins da primavera do ano de 1971, no estado do Rio de Janeiro. Uns três 

anos depois passamos a residir na Bahia. Sou a terceira de um total de cinco 

filhos, única do sexo feminino. Preciso destacar que cresci acreditando ter sido 

desejada e só na fase adulta, por manifestação de problemas congênitos e o 

diagnóstico de que não poderia ter filhos, descobri que sou um aborto mal 

sucedido.  

Sou oriunda de uma família muito simples, marcada por muitas 

dificuldades, mas cresci sob abastança de amor, companheirismo e uma 

educação de qualidade em casa e na escola pública. Foi no ambiente 

aconchegante da minha família que, antes mesmo de adentrar à escola, com o 

cuidado e acompanhamento dos meus pais, a cumplicidade de meus irmãos, 

construí princípios de vida que norteiam as minhas concepções/ações e o meu 

modo de ser e fazer o que faço.  

Toda a minha trajetória escolar aconteceu na escola pública, 

diligentemente acompanhada por minha mãe, uma ex-professora-leiga que, 

embora tivesse fascínio pela escola, havia sido proibida de estudar, primeiro pelo 

meu avô, um descendente alemão que acreditava que mulher não precisava de 

estudos; posteriormente, por meu pai, que também achava desnecessário tal 

investimento. Por conta da minha educação em casa, sempre fui uma criança 

altamente introvertida, mas estudiosa, curiosa, observadora, fascinada por 

novas descobertas, envolvida com a escola e desafiada a me responsabilizar 

pelos meus atos. Essa perspectiva era reforçada pela minha família, por meus 

professores e pela igreja, na qual eu tinha responsabilidades eclesiásticas, 

inclusive na música. 

Adentrei à escola aos seis anos de idade e, mesmo alfabetizada pela 

minha mãe, tive que cursar a alfabetização novamente, pois a lei vigente daquela 

época, previa a idade de sete anos para o ingresso na 1ª série em escola pública. 

A experiência foi ímpar, havia muita dedicação e compromisso da “minha pró”, 
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com uma prática desenvolvida de modo prazeroso que reforçou a minha a paixão 

pela leitura e pela matemática – método “Casinha Feliz”. Nessa fase reafirmei o 

sonho de professora e desejava ser uma profissional igual a “pró Vera”, pela 

admiração que lhe tinha. Porém, os desequilíbrios da alfabetização não foram 

trabalhados nos anos seguintes e o encanto pela escola não foi mais o mesmo 

e, embora não me lembre do Ensino Fundamental I, consigo rememorar que 

todos os dias, depois das aulas, ao chegar em casa, minha mãe me ensinava as 

atividades, carinhosa e pacientemente, embora fosse rígida e altamente 

exigente, de um modo que me fazia compreender os conteúdos com facilidade 

e me apropriar do conhecimento. 

Meu ingresso no Ensino Fundamental II, aos 11 anos de idade, foi 

marcado por uma nova realidade, vários professores, diversas matérias, novos 

horários, novos colegas e muitos outros desafios. Até por conta da minha inibição 

exacerbada, tive dificuldades de adaptação, mas vivi momentos inesquecíveis 

nesse contexto, sobretudo nas práticas esportivas da escola. Tive professores 

admiráveis que me provocaram a me observar enquanto pessoa, avançar, fazer 

novas descobertas, enfrentar novos desafios. Nesse período tomei pra mim 

outra referência docente, a minha professora de Língua Portuguesa, uma mulher 

esbelta, solteira em nome da docência e completamente dedicada ao ensino. Eu 

a admirava em todos os aspectos e todos a respeitavam, incondicionalmente, na 

escola pelo modo envolvente de ser professora e fazer acontecer o ensino. 

 Ao concluir o Ensino Fundamental estava convicta que faria o Magistério, 

tanto pela influência da minha mãe, uma leitora e contadora de histórias 

excepcional; como pelo estímulo de alguns professores que me encantavam e 

me fizeram desejar ser educadora. Esses estímulos me direcionaram para o 

curso com esmero e prazer, como a “boa aluna” que sempre fui. As contribuições 

foram muitas, consegui (re)construir conceitos importantes, observar as práticas 

dos meus professores, refletir sobre o fazer pedagógico, trocar ideias com 

colegas e elaborar estratégias que me dariam suporte no estágio. Os dois 

primeiros anos do curso foram essencialmente teóricos, todavia, muito válidos. 

No 3º ano, fiz os estágios de observação e coparticipação, com muitas reflexões 

e, nos últimos meses, fui para o estágio de regência, “testar” meus referenciais 

teóricos, com um programa a cumprir numa 4ª série, com alunos de 9 a 17 anos, 

escola pública escolhida por ter sido a que eu havia estudado as séries iniciais 

do Ensino Fundamental I, na infância. 
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O estágio supervisionado foi o meu primeiro contato com a sala de aula, 

na condição de professora responsável pelo fazer pedagógico. Ali, na primeira, 

das tantas experiências que viveria no exercício da profissão, eu fui me 

descobrindo professora e me sentindo ainda mais seduzida pela docência, 

sobretudo para assumir, posteriormente, que os saberes experienciais foram/são 

imprescindíveis à minha formação e atuação profissional, especialmente, porque 

a experiência é produtora de sentidos para o sujeito que a vive. 

Experimentar a docência no estágio foi o fio condutor, aquele que 

registrou as primeiras marcas e, talvez as mais fortes; o “divisor de águas” e que 

reacende na memória um tempo-espaço com alunos que nunca mais voltei a 

ver, mas que, certamente, ensinaram-me que ser professora é coisa séria. Era 

uma sala cinzenta, pouco iluminada, sem atrativos pedagógicos, mobiliário 

avariado, quadro manchado... mas o que me chamava a atenção é que ali 

estavam crianças e adolescentes que, de algum modo, acreditavam que a escola 

proporcionaria algum tipo de mudança em suas vidas; sentavam em suas 

cadeiras confiantes de que eu seria um diferencial em suas histórias. 

Aquele era um grande desafio, não era uma “classe padrão”, havia 

defasagem idade/série, problemas de ordem socioeconômica, problemas de 

aprendizagem, além de ser uma turma desacreditada na escola. Aquele contexto 

foi o provocativo que eu precisava para investir numa prática diferenciada, 

centrada no sujeito aprendente, mesmo sem muita consciência da minha função 

social. Quando os vi avançando na aprendizagem e se envolvendo na escola, 

rompendo com os rótulos estabelecidos, devido a minha ação, eu me percebi 

como alguém importante, fui compreendendo que eu tinha uma função para além 

da sala de aula, era social, e eu precisava desenvolvê-la com responsabilidade, 

seriedade e compromisso.  

Percebi ainda, na experiência do estágio, não muito conscientemente, que 

é no cotidiano da sala de aula, na dinâmica do fazer pedagógico, na convivência 

com o estudante que o professor vai se constituindo. Ficar na sala, cursando as 

teorias do magistério, jamais seria suficiente para me tornar uma professora 

efetivamente. A vivência na prática do estágio me permitiu esclarecer dúvidas 

relativas as discussões teóricas e clarificar elementos que meus professores não 

conseguiam explicar, porque só se explicam no fazer, na prática e nas reflexões 

que essa experiência provoca. 
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Valeu-me como uma das mais ricas experiências que já vivenciei na 

condição de professora, altamente formativa e que me permitiu construir a noção 

de responsabilidade e compromisso social da minha profissão, a partir de uma 

prática pedagógica centrada no sujeito da aprendizagem, articulada à realidade 

dele, sobretudo ao perceber o quanto aqueles alunos precisavam de mim como 

mediadora de suas aprendizagens e construções. 

Conclui o Magistério e fui indicada por professores do curso a lecionar em 

uma escola particular de destaque da cidade. Assumi então, no ano seguinte, 

uma 2ª série. As minhas inquietações se intensificaram, até porque ali eu não 

era mais “a estagiária”, mas sim a “profissional do ensino”. A experiência foi 

díspare da vivida no estágio, mas tão formativa quanto aquela. Era outra 

realidade social, econômica e educacional, na qual eu contava com o suporte 

necessário ao desenvolvimento da prática pedagógica, além da cobrança dos 

pais. Todas as minhas ações passavam pelo crivo da avaliação da diretora e das 

coordenadoras da escola, logo, eu não dispunha de autonomia para decidir 

sozinha, por estar numa escola em que nada podia dar errado. Nesse tirocínio 

percebi que a minha formação no magistério era insuficiente para o domínio de 

questões subjacentes à prática pedagógica e à compreensão dos processos de 

aprendizagem e desenvolvimento do sujeito. 

Paralelo à minha vivência de professora “legalizada-elitizada”, eu 

ministrava aulas de reforço escolar em casa, no turno oposto. O que era uma 

proposta de complementar a renda e ajudar em casa tornou-se meu laboratório 

de descobertas, onde eu vivi experiências singulares e construí aprendizagens 

das mais significativas. Naquele espaço, minha mãe era a professora auxiliar e 

eu tinha autonomia e liberdade de ser a “mestre-escola”5, com diferentes formas 

de ensinar àquelas crianças, de fazê-las superar dificuldades que a escola não 

se preocupava em tratar. Era algo intuitivo, mas que apresentava resultados tão 

satisfatórios que os pais, cujas crianças não rendiam na escola, procuravam-me 

para “matricular” seus filhos. Ali fui me desvelando uma ótima aprendiz de 

professora, por criar formas inéditas de ensinar as operações fundamentais da 

matemática, de brincar com as letras, as palavras e constituir espaços leitores 

que proporcionavam aprendizagens significativas àquelas crianças. Essa 

experiência foi me fazendo entender que sou sujeito das minhas ações; comecei 

 
5 Termo utilizado até o começo do século XX, para designar o professor que dava aula em casa a diversos alunos, de 
várias idades e graus numa mesma sala de aula. (VILLELA, 2000). 



 

38 

 

 

a perceber, ainda, o meu potencial de caminhar na direção de mim mesma para 

me autorizar a refazer as minhas concepções e ressignificar as minhas práticas. 

Nos fins de 1990 mudamos de cidade. Eu, em busca de ingressar na 

universidade e minha família em busca de melhores condições de vida. De 

imediato, fui contratada como professora numa escolinha de bairro, para assumir 

a 1ª série do fundamental. Fazia cursinho pré-vestibular (com bolsa) pela manhã 

e lecionava à tarde, numa turma que me desafiava a todo instante a melhorar. 

Era algo que não mais acontecia intuitivamente, pois eu possuía alguma base 

de sustentação, tanto das experiências já vividas, como em algumas leituras 

para fundamentar minhas ações. 

No segundo semestre do mesmo ano, protagonizei um feito inédito, 

rompendo paradigmas: tornei-me a primeira mulher da minha família inteira a 

adentrar numa universidade para o curso de Licenciatura em Pedagogia, cuja 

escolha esteve diretamente atrelada ao meu envolvimento com a educação e à 

necessidade de investir na minha formação. A experiência de cursar a graduação 

e vivenciar a sala de aula, simultaneamente, foi singular para eu entender o 

quanto a formação modifica a ação pedagógica e o como esta ação pedagógica 

contribui na formação, sobretudo porque as reflexões teóricas iam me 

modificando e transformando meu modo de ser professora. Tal descoberta me 

permitiu viver experiências novas e perceber que sou autora/responsável pelo 

meu processo formativo e quaisquer empreendimentos, na universidade ou na 

escola, constituíam-se em movimento de investigação que potencializam minha 

formação. Foi um processo formativo que me desafiou a buscar respostas às 

várias indagações; a trabalhar novas teorias; e a me interessar pela pesquisa. 

Vários professores/as tornaram-se referenciais, incitando-me a avançar e 

me faziam observar cada detalhe de suas práticas e da postura que assumiam, 

o que foi me conscientizando mais de que a minha formação não acontecia 

apenas pelos conteúdos que aprendia, havia também um conteúdo implícito que 

me movia a buscar novas aprendizagens e a rever minha postura. Investi na vida 

acadêmica como representante estudantil, buscando ampliar a minha 

compreensão dos processos formativos do pedagogo. 

Antes de concluir a graduação, fui selecionada para um estágio na área 

da “Pedagogia empresarial”6, com a incumbência de pensar os processos de 

desenvolvimento e treinamento dos recursos humanos daquele espaço. Foi uma 

 
6 Espaço de atuação do pedagogo voltado à preparação de recursos humanos nas organizações 
(RIBEIRO, 2003). 
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experiência pedagógica extremamente rica e fértil, especialmente por ser na 

época uma área da Pedagogia em expansão. Vivenciá-la serviu para que eu 

tomasse uma decisão mais amadurecida quanto a minha escolha profissional e, 

ao final de um ano de estágio, quando a empresa me propôs contratação efetiva, 

eu já tinha a certeza de que queria me assumir profissional da docência, sentia 

saudades da sala de aula! 

No ano seguinte, conclui o curso e, imediatamente após a minha 

formatura, com pouco mais de 20 anos eu me submeti a uma seleção de 

professor substituto, para a disciplina História da Educação, na mesma 

universidade que fiz a graduação. Não foi uma opção consciente para exercer a 

docência no Ensino Superior, mas a curiosidade de saber como se processam 

os trâmites que tornam o educador um professor universitário que me moveu a 

enfrentar tal desafio. Até então eu achava que seria professora primária, de 

preferência na Educação Infantil. Mesmo sem acreditar, fiz a seleção e fui 

aprovada para ocupar a única vaga oferecida.  

Naquele momento vi surgir em minha trajetória, mais um novo e difícil 

desafio, cuja experiência me proporcionou reflexões profundas sobre minha 

formação. Aprendi e fui me qualificando profissionalmente a cada texto lido, a 

cada prática desenvolvida e, sobretudo, nas redes de colaboração que foram se 

tecendo entre colegas, até porque a minha formação na graduação não tinha me 

preparado para ser professora universitária. Como docente na graduação, eu ia 

me constituindo professora, a partir dos referenciais de professor que tive ao 

longo da escolarização; buscava trabalhar a partir dos princípios que sou 

defensora: a escuta, o diálogo, o respeito ao outro e à sua história de vida. Assim, 

autorizei-me a começar a história da educação a partir das histórias de vida dos 

graduandos, suas trajetórias... para assim ampliar para a história do outro, da 

cidade, do país, da humanidade, da educação. Essa compreensão ficou 

marcada e os alunos, que de início alegaram não gostar da área, concluíram a 

disciplina com outra perspectiva de história, da vida e de si, como 

historiador/narrador do seu tempo e espaço e da sua própria formação, o que 

me fez dar um significado mais real à prática que desenvolvia. 

No mesmo ano, paralela à experiência docente na Universidade, 

lecionava Didática no 1º e 2º anos do curso de Magistério e Jogos e Recreação 

no 3º ano, numa escola pública. Havia descaso com a formação das 

“normalistas” por parte de alguns professores e encontrei alunos que não tinham 

o pleno domínio da leitura e da escrita, outros que detestavam matemática, 
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outros com dificuldade de emitir uma opinião ou se posicionar diante da 

realidade. Aqueles alunos estavam prestes a concluir o Ensino Médio e 

possivelmente alguns, no ano seguinte, assumiriam a docência e/ou buscariam 

a universidade e, provavelmente, seriam meus alunos na graduação.  

Atuar simultaneamente, como docente no Ensino Superior e na Escola 

Básica, possibilitou-me ter consciência do ciclo educacional e o quanto os 

processos de escolarização influenciam na formação profissional no âmbito das 

licenciaturas, o que me fez questionar a articulação entre a universidade e a 

Escola Básica.  

Na docência no contexto da universidade, fui instigada a transcender à 

sala de aula, para vivenciar experiências em grupos de pesquisa e projetos de 

extensão, a fim de me desenvolver profissionalmente. Nessas articulações, 

coordenei um Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos – PRAJA, no qual 

eu tinha que acompanhar as classes e a formação dos alfabetizadores. Em 

virtude de alguns percalços operacionais, o referido Projeto durou pouco tempo, 

a universidade fez parceria com Programa Alfabetização Solidária – ALFASOL 

e eu assumi a coordenação de um polo. Foram ricas aprendizagens que me 

conduziram a outros lugares, outras culturas e perspectivas que não conhecia e 

que me permitiram, pela primeira vez, a publicização de experiências. Passei a 

viver a realidade da zona rural em alguns municípios da Bahia e a trabalhar, de 

perto, com a formação continuada de professores. Essa experiência de conviver 

de perto com pessoas, jovens e adultos, analfabetas me humanizou um pouco 

mais, ampliou minhas percepções em torno dos problemas educacionais e me 

permitiu construir um olhar mais sensível para as questões da prática 

pedagógica. 

Nessa experiência percebi as lacunas mais incipientes nos professores: 

dificuldades básicas de leitura, escrita e matemática que interferiam no fazer 

pedagógico desses docentes. Na tentativa de ajudá-los, passei a desenvolver 

círculos de leitura e oficinas pedagógicas, com a intenção de provocá-los à 

superação das dificuldades e investirem em sua formação. Os resultados foram 

surpreendentes e, aos poucos, os professores da rede pública dos municípios 

parceiros foram se agregando à proposta e demonstrando interesse em melhorar 

profissionalmente. Eram práticas que tinham como foco as histórias de vida e as 

trajetórias de formação e isso os inquietava a querer mais, por ser um movimento 

de descoberta de si. E, à medida em que cada professor despertava-se para si, 

havia mais preocupação em investir na profissão. Essa constatação me envolvia 
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mais na docência, intimava-me à responsabilidade e compromisso com a ação 

pedagógica e com a minha própria formação. 

O desejo de me especializar ficou mais latente, era uma necessidade 

formativa que se evidenciava a cada momento e, embora desejasse cursar 

Metodologia do Ensino Superior, não alcancei o meu intento e investi na 

Especialização em Alfabetização, por estar envolvida com a área. O curso foi 

muito produtivo e me possibilitou novas descobertas, proporcionou-me reflexões 

e outros olhares para os processos de alfabetização; permitiu-me investir mais 

no ato de pesquisar, já iniciado na graduação. O que mais me marcou no curso 

foi a desafiante tarefa de escrever meu memorial, como trabalho de conclusão 

do curso. O impacto da proposta foi indescritível, mas de início resisti, até porque 

não achava nada acadêmico “falar de mim mesma”. Porém, a experiência de 

resgatar as minhas memórias provocou em mim uma reviravolta, especialmente 

porque fui me dando conta de que sou protagonista de mim mesma. Nesse fazer, 

compreendi que narrar a mim mesma é, antes de qualquer outra coisa, um 

processo de lapidação, de aprendizagem e (re)conhecimento e, sobretudo, de 

tomada de consciência de mim mesma e dos processos de vida e formação. Foi 

um momento de sistematização pessoal e profissional que me fez mais 

consciente das minhas escolhas.  

Logo após iniciar a especialização, fiz o concurso público para a docência 

no Ensino Superior, fui aprovada e assumi, de imediato, a disciplina Didática e 

História da Educação, depois Metodologia da Alfabetização e, posteriormente, 

Políticas Educacionais e Gestão Educacional. Eu tinha plena consciência de que 

não era apenas a garantia do emprego desejado. À minha frente, estava um 

novo desafio em favor da ampliação dos meus conhecimentos, de alargamento 

de horizontes e a reconstrução de minhas concepções, especialmente por 

perceber na didática a possibilidade de me refazer, haja vista que essa disciplina 

centra seus estudos na articulação entre a dimensão teórica e a prática, tecendo 

reflexões sobre os processos de ensinar e de aprender. Foi/é um espaço ideal 

para refletir sobre diversos questionamentos que vinham me acompanhando ao 

longo das minhas vivências.  

As inquietações foram me conduzindo a outras experiências e a cada 

novo contato com a escola, sentia-me mais envolvida com a docência e 

entendendo que atuar nas licenciaturas é me responsabilizar, de algum modo, 

com os processos formativos do professor, com vistas a proporcionar uma 
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formação mais real, mais humana e aproximada das vicissitudes do ser professor 

na atualidade. 

Ao lidar com alunos de diversas localidades, de vida itinerante, fui 

entendendo que a maioria atuava na docência por falta de opção, sem 

engajamento na formação e sem consciência da função social e da importância 

da profissão. Esse entendimento foi significativo para pensar em práticas 

pedagógicas mais desafiadoras e voltadas à descoberta de si, no sentido de se 

perceberem como sujeitos que têm uma trajetória de vida e que a profissão traz 

as marcas dessa trajetória. A atividade gerou o projeto de ensino “narrar a vida, 

compreender a profissão”, tendo como proposta transcender aos conhecimentos 

sistematizados no espaço acadêmico e adentrar no território da vida dos sujeitos 

em formação, para que esses se apropriem conscientemente de suas histórias 

e se responsabilizem por seu próprio processo formativo e por suas ações no 

âmbito da profissão. Na efetividade da proposta, o memorial e os diários de 

bordo foram tomados como dispositivos formativos e autoformativos, a partir dos 

quais os estudantes foram desafiados a se perceberem como pessoa e 

profissional, a repensar suas práticas, buscando ressignificar o fazer 

pedagógico; a refletir sobre a sua postura e potencial; a se observarem imersos 

numa formação como processo que sofre influência (e influencia) de outras 

dimensões de suas vidas. 

A experiência do projeto extrapolou os limites da sala de aula me instigou 

a promover uma prática pedagógica sustentada no ensino com pesquisa, na 

articulação da teoria com a realidade da escola, e, à medida que eu os provocava 

a refletir sobre si mesmos, era também convocada a me repensar, a observar 

melhor as ações que desenvolvia, a promover momentos de escuta e de trocas, 

a escrever e publicar essas ações, a dialogar com meus pares, para assim 

qualificar cada vez mais o meu modo de ser docente e de fazer a prática 

pedagógica acontecer.  

Considerando os meus investimentos no campo da formação e dos 

processos de ensinar e aprender, pensados pela Didática, fui convidada para 

ministrar aulas em cursos de pós-graduação latu-sensu, com disciplinas voltadas 

à docência universitária, com a responsabilidade de pensar a “didática do Ensino 

Superior”, para profissionais das diversas áreas com interesse em ingressar na 

docência no ensino superior, mas sentem-se despreparados quanto ao eixo 

pedagógico para desenvolver tal profissão, mas não querem deixar suas 
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profissões de origem. Tal experiência me alertou mais uma vez para a formação 

do professor e sua função social. 

Dessas diversas percepções e alimentada pelo desejo de aprofundar as 

análises sobre o potencial do trabalho com histórias de vida na formação 

docente, a necessidade de fazer o mestrado tornou-se inadiável e num novo 

investimento profissional, comecei o desafio que me proporcionou novas 

descobertas, múltiplas reflexões, mais refinamento no trato educacional e 

aprofundamento nas questões metodológicas, epistemológicas e gnosiológicas 

do ato de pesquisar. As provocações do mestrado foram singulares na minha 

trajetória e suscitaram-me o desejo de encontrar o reconhecimento de mim 

mesma como ser no mundo, o aperfeiçoamento como sujeito social e o 

aprimoramento da minha condição de professora em pleno exercício da 

docência, tendo consciência de que o que eu sou como pessoa reflete as minhas 

escolhas e ações profissionais.  

Essa minha tricotomia em construção, esse fazer-me, desfazer-me e 

refazer-me em cada experiência/lugar/trajeto vai me metamorfoseando, 

constituindo o devir da minha profissão e me permite compreender que a 

docência só conseguirá contribuir com a reinvenção do fazer pedagógico, se 

proporcionar ao sujeito em formação a descoberta de si. Essa compreensão me 

coloca em posição privilegiada de autoescuta constante, como protagonista que 

se autoriza a rever a identidade profissional e me repensar sempre, reescrever-

me, para assim me reinventar na complexidade da docência. 

 

... Implicações na construção da identidade e consciência de si 

 

Há um pedaço de mim que pertence só a mim mesmo. 
Que é o meu “eu”; que é a minha dimensão individual e 
ninguém pode negar, nem abafar... Mas é no plano 
social que me faço... 

Paulo Freire (1998, p. 43.) 

 

O pensamento de Freire me desafia a tecer reflexões em torno das 

implicações da tricotomia vida, formação e profissão na identidade do sujeito e 

nos modos que este constrói a consciência de si, tendo em vista que os sentidos 

e significados do que esse sujeito é ou faz são gerados pelos processos de 

subjetivação que constituem a sua identidade.  

É válido destacar que, embora o termo identidade carregue em si múltiplas 

significações, aqui está tratado como um processo de construção e reconstrução 
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subjetiva do sujeito, em sua relação com o outro e com o seu contexto; uma 

identidade7 que se alimenta da alteridade e coloca o sujeito na posição de 

protagonista da vida, da formação e da profissão. Nessa direção, aquiesço com 

o posicionamento de Gonzalez Rey (2005) ao defender a identidade 

[...] como o sentido de reconhecimento que o sujeito experimenta 
no curso irregular e contraditório de suas próprias ações. A 
identidade não é uma formação intrapsíquica, é um sentido, de 
reconhecimento que aparece de forma simultânea nas 
configurações subjetivas do sujeito e nas emoções e significados 
produzidos pela delimitação social de seu espaço de ação e 
relações (GONZALEZ REY, 2005 p. 230 – grifos meus). 

 

Na perspectiva do autor, a identidade não é um fenômeno estático que 

pressupõe um sujeito unitário, mas é processual e incessantemente 

(re)construída pelo sujeito e a partir dele no reconhecimento que emerge das 

relações sociais, no qual, esse sujeito se define a depender do modo como se 

vê e se reconhece no seu desempenho social e, também, no modo como é 

reconhecido pelo outro. Assim “os processos de subjetivação individual estão 

sempre articulados com os sistemas de relações sociais” (p.227), e é a partir 

dessas relações que a “pessoa vai se transformando em sujeito”, construindo a 

consciência de si mesmo numa vivência que o possibilita construir sua identidade 

pessoal, “[...] na confluência de uma série de forças sociais que operam sobre o 

indivíduo e diante das quais o indivíduo atua e se faz a si mesmo” (p. 223).  

Sendo assim, a construção da identidade é um desafio contínuo em que 

o sujeito busca equilibrar o que ele é ou deseja ser, com suas singularidades e 

subjetividade, e o que os outros esperam que ele seja, até porque o outro se 

configura num “espelho social” que permite ao sujeito reconhecer-se, olhar para 

si e se avaliar, no sentido de se aprovar ou não. 

Nessa perspectiva e considerando que não é possível analisar o conceito 

de identidade sem articulá-lo à compreensão do que é subjetividade, é válido 

evidenciar que esse termo é concebido como “[...] um complexo e plurifacetado 

sistema, afetado pelo próprio curso da sociedade e das pessoas que a 

constituem dentro do contínuo movimento das complexas redes de relações que 

caracterizam o desenvolvimento social” (GONZALEZ REY, 2005, p. IX). Ou seja, 

 
7 A conceituação de identidade nessa produção se sustenta no referencial da Psicologia social crítica, a qual investiga 

a relação essencial entre o indivíduo e a sociedade.  
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os processos de subjetividade, individual e social, são produzidos numa 

interrelação simultânea/recíproca entre sujeito e os sistemas de relações sociais, 

evidenciando que a origem de toda e qualquer subjetividade individual está no 

espaço social, no espaço  

 
[...] constituído de uma determinada subjetividade social, que 
antecede a organização do sujeito psicológico, concreto, que 
aparece em sua ontogenia como um momento de um cenário 
social constituído no curso de sua própria história (Ibidem, p. 
227). 

 

É importante evidenciar, ainda, que o termo sentido, segundo Gonzalez 

(2005, p. IX) “[...] exprime as diferentes formas da realidade em complexas 

unidades simbólico-emocionais, nas quais a história do sujeito e dos contextos 

sociais produtores de sentido é um momento essencial de sua constituição...” 

imprimindo nesse sujeito a sua visão de mundo, do outro e de si mesmo, a partir 

do contexto social do qual é partícipe. 

Logo, a identidade constitui-se “[...] um sistema de sentidos que se articula 

a partir das configurações subjetivas historicamente construídas na história de 

um sujeito concreto e nas condições concretas dentro das quais ele atua” 

(Ibidem, p. 263). Essa perspectiva (re)coloca o sujeito na condição de autor de 

si, da vida, das trajetórias de formação e profissão, cuja identidade se constrói 

histórica e culturalmente a partir de (re)construções subjetivas, desalojando a 

perspectiva de identidade individualizada, essencializada, sobretudo porque o 

sujeito se transforma, ele nunca é idêntico a si mesmo em todo o tempo. 

Gonzalez Rey (2005) ainda endossa que   

[...] aparecem situações em que se apresenta a necessidade do 
sujeito se reconhecer a si mesmo dentro da situação de delimitar 
seu espaço, o espaço em que encontra a congruência consigo 
mesmo na situação que está enfrentando; esse é o momento 
que aparece sua identidade, em que os elementos de sentido 
em jogo dentro da situação definem emoções que evidenciam 
no sentido de identidade (p. 230). 

 

O mesmo movimento complexo da constituição da identidade pessoal de 

um sujeito se faz na identidade profissional para a docência, que está 

compreendida como a expressão da singularidade do sujeito, a partir de suas 

experiências em seu movimento incessante de construção/(des)reconstrução 
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profissional, em que o “[...] sujeito-professor só se completará na interação com 

o outro” (p. 54), nas histórias e trajetórias pessoais, a partir dos valores e das 

crenças que permeiam sua visão de mundo, o olhar sobre si próprio e refletem 

na escolha e no desenvolvimento da profissão. Para Nóvoa (1992), 

 
[...] a forma como cada um de nós constrói a sua identidade 
profissional define os modos distintos de ser professor, marcado 
pela definição de ideais educativos próprios, pela adoção de 
métodos e práticas que cola melhor com a nossa maneira de ser, 
pela escolha de estilos pessoais de reflexão sobre a ação... um 
processo único e complexo graças ao qual cada um de nós se 
apropria do sentido da sua história pessoal e profissional 
(NÓVOA, 1992, p. 28). 

 

É essa dinâmica que vai desvendando as itinerâncias formativas do 

professor, tornando visível o modo como foi se tornando docente, revelando suas 

singularidades e pondo em evidência que identidade profissional é um constante 

devir; é um processo que tem as marcas das experiências e histórias pessoal e 

social, uma vez que é no seu percurso histórico da vida, da formação e da 

profissão, que esse professor vai se apropriando dos elementos formadores, 

para assim se (re)inventar na docência e atribuir sentidos à sua profissão.  O que 

permite afirmar que a identidade profissional docente e seus percursos de 

construção têm as marcas da instabilidade, do movimento e das transformações 

que acontecem ao longo das suas histórias de vida e itinerâncias de formação.  

Essa identidade profissional se configura num modo de ser e estar no 

mundo e se produz a partir do sujeito e da atividade realizada por ele, por meio 

de uma rede de relações tecidas nos diversos espaços e percursos formativos e 

das experiências que se refaz em cada professor como um sujeito singular. É 

um processo que perpassa por diversos aspectos da vida (social, cultural, 

político, econômico...) que desperta a professora a perceber e interpretar o 

sentido social da sua profissão. Ou seja, a construção da identidade profissional 

se constitui numa 

 

 [...] aprendizagem plural e complexa, formada pelo conjunto de 
conhecimentos, crenças, valores, provenientes de vários 
contextos e circunstâncias entrelaçadas a diversas experiências 
e interações vividas pelos sujeitos nas suas histórias pessoais e 
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profissionais que se prolonga por toda a vida (MONTEIRO, 
2008, p. 239). 

 

A compreensão dessa consciência histórica que emerge do sentido, das 

crenças e valores que o sujeito dá às diversas experiências e interações vividas, 

é um provocativo fundamental para o entendimento de si mesmo como sujeito, 

num movimento que a identidade pessoal se mistura com a identidade 

profissional. Essa dinâmica, entre o eu pessoal e o eu social/profissional 

determina o como o sujeito se constitui, o como concebe o mundo e a si mesmo, 

consequentemente define a sua identidade e lhe possibilita a consciência de si. 

É nesse processo que o professor vai se descobrindo, num movimento de 

reflexão e autorreflexão contínua e séria de suas ações na realidade da 

docência, enquanto ser pensante, que sabe da sua existência, sabe que tem um 

lugar social onde vive e que compreende a si mesmo com suas potencialidades 

e limitações. 

Desse modo, a consciência8  de si, só se constrói no contexto das histórias 

de vida, das trajetórias de formação e na prática da profissão, como produtora 

de sentidos e significados à existência do sujeito, permitindo-lhe perceber e dar 

atenção aos próprios modos de ser e às próprias ações; elucidar a realidade e 

agir sobre ela de um determinado modo. Nessa direção, Manem (2003, p. 55) 

destaca que 

em flujo de la vida, la conciencia respira significado em um 
movimiento de vaivén uma tensión constante entre lo interno  y 
ló externo, que se concretiza, por ejemplo, em mi conciencia 
refleja de esperanza por um niño, y el niño mismo como objeto 
de esperanza (MANEM, 2003, p 55). 

 

Assim, é no protagonismo do sujeito, a partir das suas histórias de vida, 

formação e profissão, que identidade e consciência de si vão se construindo e 

produzindo os sentidos e significados da maneira singular de viver a vida e estar 

na profissão docente. 

 

 

 

8 John Searle (1998) considera que consciência é um conceito que não admite definição em 
termos de gênero, propriedades ou condições de necessidade e suficiência. Assim sendo, ela 
seria melhor descrita como característica biológica do cérebro humano, cujas qualidades seriam 
semelhantes aos processos biológicos.  
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Sem concluir... os desfechos da tricotomia 

 
Fisicamente habitamos um espaço, mas 

sentimentalmente somos habitados por uma memória. 
Saramago (1999). 

 

As contexturas do desfecho sempre trazem o desafio de novas reflexões 

sobre o percurso vivido no ato de pensar e escrever, especialmente por ser neste 

instante que a riqueza e inquietação das histórias de vida narradas se 

manifestam, fazendo emergir o amadurecimento provocado pela experiência, 

outras percepções, novos desejos... além de novas possibilidades de 

ressignificar a escrita. 

Desse modo, sem ousar qualquer tipo de conclusão sobre a temática, por 

sua subjetividade, fica evidente a importância da escrita de si como movimento 

de remontar os trajetos vividos, revisar os percursos de formação e refazer a 

profissão; fica ainda explícito o lugar de importância da memória na construção 

da identidade profissional, por ser aí que reside a representação que o professor 

tem de si mesmo; é a memória que registra os acontecimentos que marcam a 

compreensão da vida, da formação e da profissão. A consciência de si é uma 

construção mental! 

Outro aspecto a se considerar é a necessidade do professor se descobrir 

protagonista de si mesmo para assumir o lugar de importância da docência em 

sua história de vida e assim se autorizar a desenvolver uma prática pedagógica 

inovadora centrada no sujeito aprendente, com suas diversas necessidades. 

O empreendimento desta escrita revela, ainda, as articulações do eu 

pessoal com eu profissional, num imbricamento que desvela aos professores a 

descoberta dos sentidos de ser e estar na docência, do potencial social da 

profissão e da construção de novas possibilidades de fazer educação. 

Enfim, parafraseando Saramago (1999), percebo que no aspecto físico a 

vida nos faz habitar um espaço; na dimensão sentimental, a formação é habitada 

pela a memória; na dimensão espiritual somos regidos por uma consciência que 

nos aponta para a missão da nossa existência e direciona a profissão. Nessa 

tricotomia, o protagonismo que produz identidade e consciência de si é o grande 

desafio! 
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QUANDO A HISTÓRIA FAZ MEMÓRIA:  
ESPECIFICIDADES DA NARRATIVA NA ESCRITA DE MEMORIAIS  

 
 

Ana Carla Ramalho Evangelista Lima 
Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS 

 

Considerações iniciais 

 

A memória comporta um conjunto de elementos da história vivida, que são 

conservados seletivamente ao longo da nossa itinerância formativa seja como 

profissionais, ou como pessoas, esperando uma oportunidade para serem 

acionadas e rememoradas. Um exercício de resgate da nossa história pela 

memória, dentro do contexto da formação docente, possibilita-nos pensar 

retrospectiva e prospectivamente os percursos trilhados, (re)orientando as 

futuras práticas acadêmicas e docentes e a própria construção da nossa 

identidade. 

Uma boa provocação para iniciarmos essa leitura seria nos 

questionarmos: Que outros nos constituem? Quais caminhos percorremos para 

chegar até esse momento da nossa vida? O que revela de nós, as lembranças 

que registramos na memória? Rememorar a própria história é uma possibilidade 

de criarmos um espaço interpretativo, em que os sentidos vão se construindo, 

regulados pelas experiências emocionais e expectativas pessoais de cada 

pessoa, vinculados ao contexto sócio-histórico-cultural. 

Este artigo tem por objetivo abordar sobre as especificidades da narrativa 

na escrita do gênero textual, memorial, seja este acadêmico ou de formação. A 

noção de gênero conforme diversos estudos (MARCUSCHI, L. A, 2008; KOCHI. 

V. e ELIAS, V. M., 2010) não se detém apenas aos aspectos estruturais do texto, 

mas incorpora elementos de ordem social e histórica, ou seja, ao escrever é 

importante atentar-se a aspectos essenciais do processo, como: quem escreve, 

para quem escreve, de que lugar social, com que objetivo, linguagem 

predominante, a situação, enfim, aspectos relevantes e às formas de dizer que  

circulam na sociedade.  
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Câmara e Passegi (2012) sinalizam que o memorial enquanto gênero 

acadêmico foi durante muitos anos reservado apenas aos professores 

catedráticos e com o passar do tempo, passou a ocupar um espaço nos 

processos de formação de professores em início de carreira ou mesmo para 

estudantes em formação inicial. Esta perspectiva para a escrita dos memoriais 

evidenciou o reconhecimento das escritas autobiográficas no contexto 

acadêmico e fez surgir outro entendimento e valoração aos acontecimentos 

narrados e aos seus autores. 

Para compreendermos como o memorial se constitui, seja como produção 

acadêmica ou de formação é necessário situarmos em que contexto este gênero 

textual passou a assumir a condição de um instrumento com grande potencial 

narrativo para redimensionar a formação docente. 

 

A narrativa como prática de formação 

 

A formação docente como uma formação humana, que se processa com 

tempos variados, de acordo com os períodos de vida e necessidades individuais 

e grupais dos sujeitos, vai configurando a forma de ser e estar desse ser 

humano, entrelaçando-se e discernindo-se entre o que é pessoal, social e 

histórico, constituindo o sujeito em suas relações, com outros diferentes de si, 

em diversos contextos. Ao compreendermos a formação docente como um 

processo contínuo e dinâmico, que dura toda a vida, os saberes profissionais e 

pessoais, produzidos pelos professores em seu cotidiano de trabalho, vão sendo 

legitimados. 

Os estudos de histórias de vida e das abordagens biográficas são 

intensificados na década de 1980 (DOMINICÉ, 1988; JOSSO, 1988; PINEAU, 

1988; NÓVOA E FINGER, 1988, 2010) e, de acordo com Passeggi et al (2006), 

estes favoreceram a transformação e ocupação de espaços-tempo antes não 

ocupados por atores sociais. A ocupação desses espaços por agentes 

formadores, conforme a autora é imprescindível, pois as histórias de vidas e a 

narratividade oportunizam aos sujeitos situados a articulação dos tempos 

vividos. 

As teorizações acerca da formação de adultos foram iniciadas em torno 

dos anos de 1920, mas só chegaram ao Brasil, também, na década de 1980. A 
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formação de adultos gerou dimensões formativas e socializadoras das situações 

de trabalho, tendo a formação, em sua distinção dos processos de socialização, 

o “caráter consciente, deliberado e organizado” (CANÁRIO, 2008, p. 121). Assim, 

a experiência acumulada no domínio da educação de adultos passou a ser 

utilizada como forma de repensar a formação de professores. Nesse âmbito e no 

de ensino, as narrativas têm sido chamadas de história de vida ou memória 

pedagógica. 

A narrativa pode ser útil tanto como dispositivo de construção de fontes 

na pesquisa educacional, quanto como método, pois possibilita ao pesquisador 

capturar a essência da experiência humana e, consequentemente, da 

aprendizagem e mudança. Para Cunha (1997, p. 6), “as narrativas não são 

meras descrições da realidade, elas são, especialmente, produtoras de 

conhecimentos que, ao mesmo tempo em que se fazem veículos, constroem os 

condutores.” Ao narrar, o ser humano simultaneamente produz e compartilha 

novos conhecimentos com seus interlocutores. 

A narração pode ser considerada como uma reconstituição do passado a 

partir do presente. As falas correspondem ao acesso da consciência da pessoa 

e neste processo de reflexão, a narração como procedimento de pesquisa serve, 

ao mesmo tempo, como alternativa de formação, pois permite desvendar os 

mistérios do próprio sujeito que, muitas vezes, não tinha sido estimulado a 

expressar organizadamente esses pensamentos. 

No geral, temos dificuldade em falar sobre o vivido. É como se a cultura 

da escola sabotasse essa habilidade e o individualismo social também não 

favorecesse este exercício. Além disso, somam-se os fatos de o saber cotidiano 

distanciar-se do conhecimento científico e do sistema social envolver as pessoas 

numa espiral de ação sem reflexão, pois fazemos as coisas porque todos fazem, 

porque nos disseram que assim é que se age. Dessa forma, agimos, muitas 

vezes, de acordo com o ponto de vista dos outros e abrimos mão da nossa 

identidade, da nossa liberdade de ver e agir sobre o mundo e da nossa própria 

capacidade de entender o significado das coisas. 

Então, a perspectiva de trabalhar com as narrativas tem o propósito de 

fazer as pessoas tornarem-se visível para elas mesmas. “Trata-se, sim, de um 

diálogo entre a prática vivida e as construções teóricas formuladas nesta e sobre 

estas vivências. É a ideia de reflexão-ação [...]” (CUNHA, 1997, p. 4). Cunha 
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(1997) ressalta ainda, que há uma dupla dimensão das narrativas, que podem 

ser utilizadas tanto para fins de ensino com uso didático, quanto para a pesquisa 

com fins investigativos. Segundo a autora, as narrativas no campo educacional 

são utilizadas como dispositivos de formação, sendo que neste caso específico, 

o que mais interessa não é o produto final, mas sim o processo de produção das 

narrativas. 

Com fins investigativos, as narrativas são usadas como dispositivos para 

a construção de fontes de informação. Ao recorrer a esse dispositivo de coleta, 

o pesquisador legitima o papel do ser humano como produtor de conhecimentos, 

no caso específico das narrativas, um ser contador de histórias, cujos 

pensamentos, emoções, sentimentos e, sobretudo, experiências são fontes 

inesgotáveis de “dados”. 

Como toda narrativa autobiográfica, o memorial é um texto em que o autor 

“faz um relato de sua própria vida, procurando apresentar acontecimentos a que 

confere o status de mais importantes, ou interessantes, no âmbito de sua 

existência” (PRADO; SOLIGO, 2005). Esses acontecimentos devem ser 

utilizados para uma compreensão de si e de sua ação, com o objetivo de 

alcançar um objetivo mais amplo que é o seu entendimento do seu trabalho ou 

formação e como impacta ou influencia suas ações profissionais, ou seja, 

tratando-se especificamente da formação de professores, como influencia na 

docência. 

 

A narrativa no memorial acadêmico 

 

O memorial acadêmico é uma narrativa de linguagem subjetiva e escrita 

simples. Apresenta, normalmente, um registro de momentos “memoráveis”, ou 

seja, dos acontecimentos mais relevantes na vida acadêmica do narrador, 

normalmente é produzido em meio a uma reflexão que leva a autoavaliação 

crítica e reflexiva sobre suas vivências acadêmicas, as relações estabelecidas 

nesses espaços, assim como dificuldades enfrentadas e transpostas ao longo 

do percurso. 

O principal objetivo desse documento é fazer um breve resumo da vida 

acadêmica, por isso assemelha-se a um currículo comentado, com maior  

especificação sobre aspectos da vida acadêmica, científica e cultural. 
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Esse gênero textual é frequentemente solicitado em processos seletivos 

para ingresso em programas de pós-graduação stricto sensu, em concursos para 

o magistério no ensino superior, como também, em processos de promoção de 

carreira de docentes que atuam no ensino superior. Por isso, se faz necessário, 

incluir na estrutura do texto, tópicos ou seções que deem ênfase as informações 

como a formação, as atividades técnico-científicas e artístico-culturais, as 

atividades docentes, as atividades de administração, a produção científica, entre 

outras, seguindo uma mesma lógica do que foi apresentado no currículo. 

Porém, essa lógica precisa ser num viés mais reflexivo com o intuito do 

próprio autor compreender como esses processos foram lhe preenchendo e 

reconstruindo o profissional que se tornou ou que profissionais se propõe com a 

própria formação. Torna-se um processo altamente reflexivo em que o sujeito se 

coloca no centro e vai se constituindo, ao mesmo tempo em que apropria-se 

desse percurso, tornando-o cheio de significado para si. 

É importante destacar que conforme a finalidade do texto memorialístico 

será definida as informações relevantes, a adequação de linguagem conforme o 

público ao qual se destina, e outros aspectos da estrutura textual, inclusive 

quantidade de páginas. É importante não perder de vista o objetivo desta 

produção para que este se adeque aos aspectos que são relevantes e não se 

produza um texto extenso excessivamente com detalhes e abordagens que não 

são do interesse dos destinatários. 

Poucos estudos abordam uma contextualização da produção de 

memoriais em consonância com reflexões advindas das narrativas do processo 

formativo, mas Câmara e Passeggi (2012) realizaram um estudo amplo a partir 

de um conjunto de memoriais acadêmicos apresentados em concursos públicos 

da USP e da UFBA. Nesse estudo, as autoras conseguiram categorizar textos 

memorialísticos com finalidade acadêmica e classificaram as estruturas 

narrativas conforme três objetivos: de institucionalização, de consolidação e de 

diversificação. 

Conforme o estudo das autoras, essas escritas apresentam uma dinâmica 

que é própria das instituições que solicitavam os memoriais. Na década de 1930, 

há uma característica de institucionalização que vai perdurar até a década de 

1950, quando “a figura de si” centrava-se na formação intelectual, atividades 

profissionais e científicas. Como característica da concepção de produção 
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acadêmica da época, praticamente não havia espaço para questões que 

envolvessem a subjetividade dos sujeitos, ou seja, explicitação de aspectos 

familiares, por exemplo. A orientação destas produções apresentava a 

“reprodução de normas, com a transcrição do regulamento da escrita nas 

primeiras linhas do texto como legitimação da narrativa apresentada” (CÂMARA; 

PASSEGGI, 2012). 

Mesmo tendo essas características de formalismo e objetividade, 

encontrava-se, ainda que de forma tímida algumas referências dos narradores a 

algumas referências familiares e, especialmente, as influências do ambiente 

escolar de formação e a relação destas com sua escolha profissional, 

possibilitando-nos perceber que essa produção, ainda que em meio a normas 

rígidas, procede da subjetividade. 

Nas décadas de 1950 e 1970, caracterizada como fase de consolidação, 

ainda com base nos estudos de Câmara e Passeggi (2012), o texto 

memorialístico apresenta uma maior articulação entre os elementos explícitos no 

memorial e no curriculum vitae, que restringia-se a elencar eventos da vida 

científica dos professores e de suas atividades acadêmicas. 

Nesse período observa-se a inserção de dados pessoais dados de 

documentação civil e endereço, segundo Câmara e Passeggi (2012) em virtude 

do período de repressão militar, as escritas memorialísticas refletem uma 

orientação que tem por objetivo não dar visibilidade as estruturas sociais aos 

quais os narradores se inserem e constituem as suas concepções, crenças, 

valores, princípios. 

Na década de 1950, a universidade brasileira começa a ser reestruturada. 

Há o advento da criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - CNPq e da Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (atual CAPES) no ano de 1951, e da Financiadora de Estudos 

e Projetos - FINEP, em 1967. Em meio a todo esse movimento é regulamentado 

o sistema de pós-graduação a partir de meados da década de 1960, tomando 

por referência os modelos acadêmicos norte-americanos. Uma das 

características mais marcantes desta influência é a objetividade do curriculum 

vitae com ênfase nos aspectos quantitativos. 

O memorial de Magda Soares, escrito em 1981 para o seu concurso de 

professor titular da Faculdade de Educação, da Universidade Federal de Minas 
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Gerais é apresentado pelas autoras Câmara e Passeggi (2012) como um divisor 

de águas no que se refere às características do memorial acadêmico. Nomeada 

de fase da diversificação, esse texto passa a ser objeto de atenção no que se 

refere ao movimento autobiográfico no âmbito da formação de professores. 

Embora o texto de Magda Soares tenha sido produzido na década de 

1980 e publicado uma década após sua produção, em 1990, a narrativa 

autobiográfica, tornou-se um livro, e passou a se constituir como referência de 

discurso acadêmico autobiográfico, especialmente no campo da formação de 

professores. 

O estudo de Bueno et al (2006) nos traz uma compreensão sobre os 

percursos da pesquisa educacional, no que tange ao movimento que ocorre em 

direção às abordagens autobiográficas faz considerações sobre o contexto 

brasileiro nos anos de 1990, bem como sobre as influências vindas de outros 

países e que aqui se repercutem a partir desse período, a exemplo das 

discussões em torno da formação do professor e de sua profissionalização que 

se intensificaram no período que antecedeu a aprovação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96), as concepções do grupo de 

Genebra, têm as raízes em problemáticas que emergiram na esfera das ciências 

humanas, principalmente, nos finais do século XX (JOSSO, 1988). As análises 

do estudo de Bueno et al (2006) transcorreu levantando materiais entre 1990 e 

2003, e revelou o crescimento das pesquisas nesse período, mas também de 

uma significativa diversificação das modalidades e dos usos das autobiografias 

e histórias de vida, inclusive, com a escrita de memoriais. 

 

O memorial de formação como instrumento autoformativo 

 

O memorial de formação é um gênero que se materializa na forma de 

narrativa autobiográfica. É uma produção que busca rememorar os processos 

históricos e socioculturais vivenciados pelos memorialistas em tempos e 

contextos diversos, especialmente, formativos. Essa rememoração não é 

meramente descritiva, mas sim, fundamentada teoricamente, buscando atribuir 

sentidos formativos aos episódios narrados. 

Como exposto anteriormente, os anos de 1990 foi o período que eclodiu 

a produção de trabalhos em torno histórias de vida e autobiografias na formação 
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de professores e profissão docente, nesse período passou-se a investir em 

escritas narrativas contextualizadas em processos de formação continuada e 

instituições de ensino superior adotaram esse gênero como prática pedagógica 

ou mesmo como forma de avaliação. 

Segundo Prado e Soligo (2005), a narrativa em um processo de formação 

de professores é um tipo de discurso que prevê uma série de acontecimentos 

que são revelados, a partir das histórias que foram escolhidas em relação ao 

todo, em um processo de interpretação destas. A finalidade da narrativa, neste 

sentido, não é para explicar algo, mas sim colocarmo-nos em uma condição de 

quem interpreta os diversos sentidos e relações que podem conter uma 

narrativa. Compreendendo assim, que a nossa história nunca é só nossa, ela é 

sempre o conjunto de tantas outras histórias que compuseram nossa trajetória 

de vida, constituída de muitos sentidos. 

A narrativa construída por meio de um memorial de formação requer uma 

organização do pensamento, embora não seja exigida uma estrutura nem uma 

ordem cronológica. Para Bruner (2001, p. 11) “é por meio de nossas próprias 

narrativas que construímos principalmente uma versão de nós mesmos no 

mundo”, pois podemos atribuir novos significados as nossas experiências. 

Narrar-se em um memorial de formação é um fazer artesanal que lança 

mão de recursos que não exigem sofisticação. A nossa memória é revisitada e 

recordamos o passado, que pode vir associado a muitos sentimentos e 

sensações: medo, angústia, felicidade, satisfação, dentre tantos outros que 

afloram, por isso se faz necessário selecionar, com todo critério, aquilo que 

iremos manifestar e materializar por meio da escrita. O processo de escrita na 

opção por esse gênero, vai requerer pensarmos, refletirmos e, até mesmo, 

construirmos outro olhar e outro sentido ao que foi vivenciado. 

Halbwachs (1990) analisa que nossa memória se apoia na história vivida 

e conceitua a memória como “uma faculdade propriamente individual – ou seja, 

que aparece numa consciência reduzida a seus únicos recursos, isolados dos 

outros, e capaz de evocar, por vontade ou por acaso, os estados pelos quais 

passou antes” (p. 76). Por isso, a possibilidade de fazer contato com nossas 

impressões anteriores por meio da memória. 

O memorial de formação é essa condição de escrevermos nosso percurso 

formativo a partir de elementos que foram memoráveis em nossa história 
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(PRADO; SOLIGO, 2005), ou seja, o registro de um processo, de uma travessia, 

uma lembrança refletida de acontecimentos dos quais somos protagonistas, nos 

reportando em como nos constituímos a partir dela. 

Por ser um gênero textual predominantemente narrativo, o memorial de 

formação é uma produção circunstanciada e analítica, que trata do processo de 

formação num determinado período e combina elementos de textos narrativos 

com elementos de textos expositivos (PRADO; SOLIGO, 2005, p.7). Constitui- 

se na escrita das próprias experiências do sujeito, contudo é preciso entender a 

que se referem essas experiências. Para compreendermos a construção da 

experiência no processo formativo das pessoas, Josso (2004) sugere uma 

análise tomando-se como referências três modalidades, caracterizadas como 

experiências feitas a priori e a posteriori, tais como: “ter experiência”, que 

significa viver situações durante a vida que não foram provocadas pela pessoa; 

“fazer experiência”, que são as vivências de situações criadas propositalmente; 

“pensar sobre as experiências” independentes que elas sejam inusitadas ou 

criadas por si mesmo. 

Este processo de análise contribui para a distinção entre uma 

aprendizagem fortuita e uma refletida e para a compreensão de como o sujeito 

dá significação existencial ao conjunto de experiências vivenciadas. A autora 

chama a atenção para a distinção entre a “experiência existencial” que 

contempla a pessoa em sua totalidade e corresponde à identidade profunda do 

ser, e a “aprendizagem pela experiência” que está relacionada a pequenas 

transformações e contribui para mudar alguns aspectos da identidade, mas “não 

há verdadeiramente uma metamorfose do ser” (JOSSO, 2004, p. 55). 

Desse modo, o memorial se insere em uma proposta de formação que 

volta-se a reconstrução e seleção de aspectos que marcam o processo 

formativo, por isso precisa articular-se a uma discussão sobre as aprendizagens 

desenvolvidas no conjunto de seus percursos de vida, mais especificamente, no 

que diz respeito à dimensão formadora dos processos formativos e de 

conhecimentos e da possibilidade de constituir-se em novos saberes. 

Entende-se, assim, como Sadalla e Sá-Chaves (2008, p.191), que a 

formação de professores possa “privilegiar o desenvolvimento da reflexividade, 

da capacidade de encontrar/criar novas estratégias, da mobilização 

contextualizada de conhecimentos e da visão crítica”. A produção do memorial 
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de formação tem a função de revelar a experiência, na perspectiva a qual se 

refere Josso (2004), dentro de uma contextualização como é dito por Sadalla e 

Sá-Chaves (2008), ou seja, que a experiência é um movimento conjunto de 

reflexão, é a informação ressignificada e com atribuição de sentido, são os 

saberes do outro que identifico como saberes também importantes para mim, 

são os acontecimentos que geram em mim algum tipo de aprendizagem. Muitas 

coisas acontecem na nossa vida, mas somente a experiência deixa algum 

vestígio, alguma marca, é por isso seu caráter, singular. Contudo, para que esta 

aconteça é preciso estar abertos, receptivos e é por isso que Larrosa (2002) nos 

diz que é neste momento que se faz necessário desacelerar, refletir e escutar, 

dando sentido ao que nos acontece. 

Partindo do entendimento de que a experiência pode modificar o sujeito 

desde que ele se permita refletir sobre o que lhe acontece, o processo de 

formação é o caminho para que possamos aprender pela experiência e o 

instrumento que pode viabilizar essa reflexão é a escrita de um memorial de 

formação. Larrosa define essa compreensão como experiência formativa, que é 

a ideia que implica um voltar-se para si mesmo, uma relação interior com o 

mundo, com o que se passa, sendo, então, "o que acontece em uma viagem e 

que tem a suficiente força como para que alguém se volte para si mesmo, para 

que a viagem seja uma viagem interior" (LARROSA, 2010, p. 53). 

É nesse processo de disponibilidade para buscar as experiências que nos 

constitui, que Sadalla e Sá-Chaves (2008) vão nos reafirmar que o processo de 

reflexividade desenvolvido por quem produz a narrativa de seu processo 

formativo mostra que o saber não é exclusivamente cognitivo, mas tem um 

compromisso com a ação, pois só ela é transformadora. A reflexividade permite 

a consciência da experiência, permite que a aprendizagem aconteça. Como nos 

diz Macedo (2011), “Tomando a reflexão como categoria fundante da formação, 

a reflexão sobre a prática é, portanto, ela mesma uma prática. É uma prática de 

formação” (p.193). 

O pressuposto que ancora tal entendimento é de que é possível 

transformar a vivência da docência em experiências significativas, articulando 

ações e produzindo saberes, buscando compreender e explicar a realidade 

imediata e, também, nela emergir. Com a produção do memorial de formação 

exercemos a reflexividade sobre nosso processo formativo e ainda temos a 
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oportunidade de aprender uns com os outros. Placco e Souza (2006) apontam 

que “a aprendizagem do adulto resulta da interação entre adultos, quando 

experiências são interpretadas, habilidades e conhecimentos são adquiridos e 

ações são desencadeadas” (p. 17). É neste sentido que a escrita exerce papel 

de aprendizagem e produção de conhecimentos. A elaboração de um memorial 

pode fomentar novas propostas sobre a formação de professor e sobre a 

profissão como um processo voltado não apenas para o futuro, mas também 

para o passado, é uma ação que pode trazer outro olhar sobre aspectos 

diversos. 

A escrita do memorial pode possibilitar ao professor construir, redescobrir 

ou reconstruir sua identidade profissional e de acordo com Romanowski (2010) 

esse processo de formação identitária se dá no “desenvolvimento permanente, 

coletivo e individual, no confronto do velho com o novo, frente aos desafios de 

cada momento sócio histórico” (p. 18), visto que, esta não nasce pronta, mas é 

continua ao longo de sua jornada profissional. Destarte, o memorial é essa fonte 

no qual o professor pode constituir sua identidade, se apropriando do sentido de 

sua história profissional e pessoal. 

A riqueza de um trabalho que vislumbra a produção de um memorial de 

formação ancora-se na necessidade de criarmos as condições para que os 

professores reconheçam e se reconheçam no processo formativo e encontrem 

as condições necessárias que lhes garantam uma (auto ou inter) formação 

consciente, pois vir a ser professor, estar sendo professor, é uma produção de si 

mesmo, que se faz na dinâmica da sociedade e da cultura. A produção do ser 

professor não pode ser uma definição a priori, pelo contrário, é toda uma 

constituição de contingências do fazer pedagógico, do sujeito em prática e na 

prática; passa pela construção identitária, passa pela profissionalidade, passa 

pela experiência. 

 

Considerações Finais 

 

[...] é a narrativa que confere papéis aos personagens da nossa 
vida, que define posições e valores entre eles; é a narrativa que 
constrói, entre as circunstâncias, os acontecimentos, as ações, 
as relações de causa, de meio, de finalidade; que polariza as 
linhas de nossos enredos entre um começo e um fim e os leva 
para sua conclusão; que transforma a relação de sucessão dos 
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acontecimentos em encadeamentos finalizados; que compõe 
uma totalidade significante, na qual cada evento encontra seu 
lugar, segundo sua contribuição na realização da história 
contada. É a narrativa que faz de nós o próprio personagem de 
nossa vida; é ela, enfim, que dá uma história a nossa vida: não 
fazemos a narrativa de nossa vida porque temos uma história; 
temos uma história porque fazemos a narrativa da nossa vida 
(DÉLORY-MONBERGER, 2008, p. 37). 

 

Ao tratarmos neste artigo sobre o processo da narrativa como formação, 

na escrita de memoriais, concluímos que a formação só se efetiva se for 

experiencial e a única forma de termos acesso a esse fenômeno em toda a 

complexidade existencial que comporta é por meio da narrativa, que aqui foi 

apresentada pelo gênero textual, memorial, seja acadêmico ou de formação. 

Dentro das especificidades de escrita de memoriais explanadas podemos 

perceber que a produção dessas narrativas podem ter objetivos claros quanto a 

sua finalidade, mas de forma mais apropriada apresentam-se como nos diz 

Josso enquanto “oportunidade de uma transformação, segundo a natureza das 

tomadas de consciência que aí são feita e o grau de abertura à experiência das 

pessoas envolvidas no processo” (2004, p.153). 

O que está por trás de uma opção em eleger a narrativa por meio do 

memorial é a concepção de uma formação que procure também focar os 

processos, ao invés de priorizar somente os resultados imediatos. Reduzir a 

formação a resultados é uma concepção que está a serviço de uma lógica 

objetiva, que reduz a condição humana ao produtivismo e se coloca acima da 

concepção do homem como sujeito histórico. Josso (2004) compreende a 

formação como um processo autoformativo, na medida em que o sujeito conhece 

a si mesmo por meio de uma abordagem intersubjetiva, ou seja, ao utilizar a 

narrativa como referencial para o conhecimento de si, reconhecemos a 

singularidade e (inter)subjetividades dos processos de formação. 

Nas formas de produção de memorial que trouxemos nesse artigo, 

podemos compreendê-lo como: um processo ontológico, visto que a narrativa 

encerra uma peculiar percepção da realidade, focada através de um universo de 

crenças construídas a partir de vivências e valores; o revelar de um modo de 

pensar e sentir o mundo, no qual o sujeito percebe a si mesmo, um mundo 

pessoal; o desvelar das concepções sobre um determinado conhecimento e os 

modos de praticar a profissão; uma possibilidade de organizar as ideias por meio 
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da reconstituição dos fatos, a tomada de consciência de seu próprio fazer, a 

partilha de experiências, a construção do futuro a partir da revisão do passado 

e, por fim, o compreender cada narrativa, analisando a forma como seus 

elementos interagem e interpretam seus sentidos. 

Bruner (2001) define elementos universais para tratamento de realidades 

narradas, que podem ser incorporadas a estrutura de um memorial acadêmico 

ou de formação: a existência de um problema central, ou objetivo que direciona 

a tônica da escrita; a intencionalidade da narrativa; a compreensão de que esta 

é hermenêutica; a estrutura de um tempo consignado, uma canonicidade 

implícita e uma extensibilidade histórica. 

Para concluir, trazemos Madalena Freire (1992) que sintetiza em seu dizer 

a grandiosa contribuição de uma experiência de escrita de memoriais no 

percurso de formação docente, quando nos diz “(...) Escrever é muito difícil. 

Compromete mais que falar. Escrever deixa marca, registra pensamento, sonho, 

desejo de morte e vida. Escrever dá muito trabalho porque organiza e articula o 

pensamento na busca de conhecer o outro, a si, o mundo”. 
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A dor que os homens têm pelo mau emprego 
do tempo que já viveram nem sempre os 
conduz a fazer melhor uso daquele que lhes 
resta para viver (LA BRUYÈRE, Caracteres, 
XI). 

Pensar as implicações entre Filosofia e memória requer uma análise 

acerca do horizonte hermenêutico da recordação. A ideia de horizonte, nesses 

termos, implica numa totalidade atemática e co-apreendida (CORETH, 1973). 

Trata-se de uma espécie de painel, no qual os objetos se inserem como 

singularidades. O conjunto de elementos projetados nessa realidade 

circundante, por sua vez, ingressa no âmbito da nossa cognição, condicionando 

e determinando os limites do nosso conhecimento. Deste modo, a percepção ou 

aquisição de um conteúdo singular, acoplado ao universo circundante, abre-se 

de maneira distinta para cada qual. Cada indivíduo está sujeito a uma percepção 

de mundo e, assim sendo, mostra-se detentor de uma totalidade temática, cuja 

estrutura é concebida como projeção de elementos previamente apreendidos e 

compreendidos. Analisar o horizonte, então, corresponde a construir uma 

projeção singular, individual e subjetiva do(s) particular(es) no geral.  

O novo é uma elaboração conceitual das nossas percepções que gera 

dados para a composição de um cenário cognitivo complexo, de natureza 

representativa. Estar diante do novo corresponde a recolher traços de algo que 

fomenta a montagem de um arcabouço de entendimentos, oferecendo 

ferramentas para a compreensão de uma realidade que (ainda) não se encontra 

disponível. Recolher recordações da memória corresponde a reformular uma 

percepção, com base em eventos pretéritos que ofertam instrumentos para a 
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construção de um novo cenário, cujos elementos designam a uma 

(re)interpretação de dados que já se encontravam disponíveis – de modo isolado 

– no intelecto. 

Esse tipo de interpretação encontra acolhimento em construções que 

possuem o matiz filosófico, mesmo pertencendo a outras esferas do 

conhecimento, em clara interface da Filosofia com diferentes campos do saber. 

Na canção Trem das cores, por exemplo, Caetano Veloso explora esse 

mecanismo da memória para desenvolver no ouvinte – seu interlocutor – 

sensações que denotam o horizonte hermenêutico da recordação supra.  

 

A franja da encosta  
Cor de laranja  
Capim rosa-chá  
O mel desses olhos luz 
Mel de cor ímpar (...) 

Os dois lados da janela  
E aquela num tom de azul  
Quase inexistente azul que não há  
Azul que é pura memória de algum lugar (VELOSO, 1982). 

 

   Seja através da analogia ou da experiência do intérprete, observa-se a 

possibilidade de construção de universos singulares a partir de conceitos que 

possuem uma pretensão à universalidade. Esses conceitos que resultam da 

apreensão (e compartilhamento) de um glossário mínimo comum – um conjunto 

de palavras associadas a significados – que se estabelece de modo consensual 

entre pessoas, não é capaz de assegurar a captação do mesmo cenário do 

compositor. Cada intérprete da canção criará a sua projeção pessoal, que será 

singular e subjetiva, mesmo sendo engendrada a partir de conceitos universais. 

Isso ocorrerá porque indivíduos distintos possuem trajetórias e experiências 

igualmente distintas, conectando-as aos conceitos em compartilhamento.  

Pode-se apreender compreensivamente conteúdos que advêm de 

grandes distâncias espaço-temporais. No entanto, ainda que se lhe alcance o 

sentido, a sua construção será singular – porque o homem tem a capacidade de 

transcender a sua ligação espaço-temporal, ampliando o seu mundo de 

compreensão e tornando presentes coisas e acontecimentos não encontráveis 
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no universo que orbita em torno de si – mas não pode ingressar na realidade e 

percepção do outro (CARNEIRO, 2002, p. 79-94). 

 

O tempo e o anacronismo da satisfação humana 

O ser humano caracteriza-se por estar em trânsito. Limitado pela 

temporalidade que lhe concerne, realiza-se pela imersão em sua própria finitude. 

Em virtude da sua configuração (limitada, transitória e incompleta) projeta-se em 

direção àquilo que não foi vivenciado, porque está ciente de que a sua satisfação 

deve-se dar no tempo (...) e durante algum tempo. Dentro desse espaço limitado, 

que é a sua vida, procura construir e trilhar um caminho que se conforma às 

experiências passíveis de incorporação ao seu existir. Assim, enquanto ser 

temporal, suscetível às sujeições que lhe são próprias, protagoniza uma 

existência demarcada pelo recolhimento de fragmentos que são anexados à sua 

trajetória. Pelas características imanentes à sua natureza, permanece em 

constante busca pela compreensão do mundo, porque o conhecimento é um 

instrumento capaz de projetá-lo para além das suas limitações. O saber 

representa uma ruptura em relação às suas limitações de matiz temporal. O 

conhecimento do passado – que lhe antecede – anestesia a angústia de um 

futuro incerto e o desconecta dos condicionantes do tempo.    

O tempo é uma daquelas noções confusas por excelência. Um daqueles 

termos sobre os quais não se chega a um entendimento, como adverte Weston:  

 
 
Em muitas questões filosóficas é difícil mencionar seja quem for 
como um especialista inconteste. Aristóteles discordou de 
Platão, Hegel discordou de Kant. Pode-se usar os argumentos 
dos filósofos, mas nenhum filósofo ficará convencido caso se 
limite a citar as conclusões de outros filósofos (WESTON, 2000, 
p. 30.).  
 

Pascal, no opúsculo Do espírito geométrico, também examina a 

fragilidade argumentativa daqueles que procuram definir certas palavras 

“primitivas”, conforme se depreende da passagem a seguir, in verbis:  

 
Não é porque todos os homens tenham a mesma ideia da 
essência das coisas, que eu digo que é impossível e inútil defini-
las. Pois, por exemplo, o tempo é dessa natureza. Quem o 
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poderá definir? E porque empreendê-lo, já que todos os homens 
concebem o que se quer dizer ao falar de tempo, sem que o 
designemos antes? No entanto há diferentes opiniões 
relacionadas à essência do tempo. Alguns dizem que é o 
movimento de uma coisa criada; os outros a medida do 
movimento, etc. Assim não é a natureza dessas coisas que eu 
digo que é conhecida de todos: é simplesmente a relação entre 
o nome e a coisa; de maneira que a essa expressão, tempo, 
todos voltam o pensamento para o mesmo objeto (PASCAL, 
1963, p.350 apud PINTO, 2006, p.20). 
 

Esse(s) entendimento(s), no entanto, não dispensa(m) a necessidade de 

questionar: o que é o tempo e como ele interfere na existência humana? Duas 

concepções oferecem direcionamentos distintos: (I) a primeira delas apresenta 

o conceito relacionado à ordem do movimento; (II) a outra aponta para uma 

espécie de meio que possibilita a ocorrência de um fato. O primeiro dos 

entendimentos sugeridos, consoante a acepção mais frequente da expressão, 

remete-se ao viés que liga acontecimentos geralmente desconexos e não-

necessários, ocorridos num espaço definido, referindo-se a um período que vai 

de um fato anterior a outro que lhe sucede. Essa acepção, mais antiga e 

disseminada, permite considerar o tempo como algo através do qual se 

consegue mensurar o movimento. Neste caso, o tempo é visto como um 

processo mensurável do movimento. Uma elucidativa compreensão acerca do 

conceito de tempo, na história da filosofia ocidental, pertence a Aristóteles: “o 

tempo é o número do movimento segundo o antes e o depois” (ARISTÓTELES. 

Física, IV, 219 b1).  Essa referência adquire ressonância no pensamento de 

Epicuro, ao sugerir que “o tempo é uma propriedade que acompanha o 

movimento”. Qualquer que seja o entendimento, entretanto, vale a observação 

de Kant, ao sugerir que:  

 
O tempo é uma representação necessária que constitui o 
fundamento de todas as intuições (...)  

Tempos diferentes são unicamente partes de um mesmo tempo 
(...) 
A infinitude do tempo nada mais significa que qualquer grandeza 
determinada de tempo é somente possível por limitações de um 
tempo único, que lhe serve de fundamento (KANT, 2001, p.96-
97, A31-B48)  
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Assim, tendo enquadrado o tempo dentro desse horizonte de indagação, 

segundo o qual ele se vincula ao conceito cíclico do mundo e da vida, cabe 

indicar a maneira pela qual essa abstração necessária se alinha ao 

conhecimento e interfere na existência do ser humano.  

 

A Filosofia, o processo de filosofar e a libertação do tempo 

A Filosofia, a Literatura e as Artes exploram a(s) totalidade(s) acima 

referenciada(s) e oferecem a libertação humana diante do tempo. Essas áreas 

do saber, diferente das ciências, exprimem (e, por vezes, reprimem) sensações 

ou percepções, permitindo o contato com o mundo exterior e a elaboração de 

um universo interior, que é singular. O ser humano transcende as barreiras 

limitadoras do espaço e do tempo, condicionantes de qualquer compreensão 

histórica possível, para apreender uma verdade, um saber, que se posiciona 

acima dos determinantes espaço-temporais. Como a Filosofia é uma espécie de 

conhecimento meramente conceitual, que se edifica e se estrutura por meio da 

argumentação, sua relação com a memória se mostra decisiva para a projeção 

do homem à condição de protagonista da sua vida, deixando de ser um sujeito 

à mercê dos acontecimentos historicamente determinados. Abre-se um novo 

caminho para a existência humana: a possibilidade de construir entendimentos 

cujo horizonte de compreensão está aberto a inúmeras possibilidades, limitadas 

pela razão em detrimento da temporalidade. A razão emancipadora do indivíduo 

permite-lhe a libertação das amarras do contexto espaço-tempo.  

O fato inconteste é que o ser humano se condiciona a comportamentos, 

ações e valores que lhe são impostos pela sociedade. Alguns são incorporados 

reflexivamente à sua própria condição de sujeito, que os vivencia, configurando-

lhe como uma totalidade imersa no contexto social. Nesse sentido, o sujeito 

(social/cognoscente) é estruturante e estruturado pela vida em sociedade, uma 

vez que se elabora a partir de elementos resgatados da conexão indissociável 

com o contexto (espaço-temporal) que orbita em torno de si, ao mesmo tempo 

que sustenta a realidade que se constitui em seu entorno. No curso da sua 

existência percebe-se cercado por uma totalidade, que é um pouco de si mesmo, 

motivo pelo qual procura entendê-la para entender-se. Compreender o mundo é 

compreender-se, na medida que o mundo é uma projeção de si mesmo (...) e o 
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seu ser é reflexo deste mundo. Assim, ao desvelar o mundo que se lhe abre à 

cognição, busca compreender o universo circundante, elaborando uma 

cosmovisão que também corresponde a uma forma de autocompreensão. Ao 

(re-)pensar a sua inserção no mundo, o indivíduo vivencia a experiência do 

afastamento daquilo que lhe constitui enquanto ser. Esse afastamento dos 

condicionantes espaço-temporais implica uma ressignificação do sujeito, que se 

converte em agente das suas escolhas, retomando as suas memórias e 

conteúdos cognitivos para os inserir nos domínios de uma totalidade existencial. 

Esse processo se traduz pela experiência da filosofia enquanto prática, ou seja, 

no processo do filosofar.  

 A experiência do filosofar, enquanto uma ação pela qual o sujeito se 

aproxima criticamente das ocorrências do cotidiano, associada à própria 

investigação filosófica como a apreensão de um corpo de conhecimentos 

constituído ao longo do tempo e em variados domínios espaciais, formam uma 

unidade de saber que se designa como Filosofia. Trata-se, por assim dizer, de 

um campo de conhecimentos concomitantemente teórico e prático, que analisa 

e acompanha a realidade em seu próprio movimento, considerando os seus 

múltiplos aspectos, proporcionando o seu entendimento crítico e 

instrumentalizando o indivíduo para a ação. Diante dessa prática, notadamente 

dinâmica, abre-se um cenário em que se projetam as dimensões do ser 

(ontológica), do conhecer (epistemológica), do perceber/sentir (estética) e do 

agir (ética). Cada uma dessas dimensões aponta para uma totalidade que 

transcende os limites do tempo e do espaço, apresentando-se como 

universalidades complexas, preenchidas por conteúdos singulares com 

pretensão atemporal. Os problemas filosoficamente relevantes se constituem, 

portanto, como questões suscitadas no contexto espaço-temporal, para as quais 

se apresentam entendimentos particulares – pretensamente universais, pela 

obediência aos critérios de racionalidade, rigor e globalidade – que se julgam 

capazes de superar entraves existenciais.  Pelo processo de reflexão o indivíduo 

reconhece que faz parte da totalidade na qual se insere e compreende a sua 

realidade (particular) conectada ao conjunto de situações que compreendem a 

universalidade. Esse é o motivo pelo qual a reflexão filosófica não pode estar 

desvinculada das condições histórico-sociais nas quais ela ocorre, tampouco da 

totalidade da qual faz parte, uma vez que o filosofar nasce de condições 



 

72 

 

 

concretas e particulares da vida, mas ilumina-se em sua relação com o todo 

(universal).  

O filosofar, então, se apresenta como um modo próprio de contemplar as 

emergências do cotidiano, enquanto a Filosofia se traduz pelo conjunto dos 

entendimentos cristalizados, no decurso da história do pensamento, como 

resultado(s) do filosofar. Corresponde a forma de interpretar-se na realidade do 

presente, amparando-se nas teorias pretéritas de pensadores que, meditando 

sobre as suas próprias experiências, projetaram-se em totalidades com 

pretensão universal, tornando as suas interpretações do real em verdades de 

caráter absoluto.  

Por sua natureza transdisciplinar, a Filosofia se vale de saberes múltiplos 

para a construção da sua própria identidade, motivo pelo qual se pode pensar a 

Filosofia enquanto teoria – arcabouço de conhecimentos – ou prática – processo 

de filosofar – bem como se mostra possível alinhar os seus conceitos ao 

conhecimento acadêmico, em interlocução com as outras áreas do saber, ou 

mantendo-a isoladamente como um fim em si mesmo.  Outrossim, mostra-se 

igualmente plausível compreender a Filosofia em interlocução ou isolamento no 

que concerne ao conhecimento vulgar – emergente do senso comum. Em 

qualquer caso, a Filosofia se posiciona entre o conhecimento acadêmico e o 

popular (senso comum), habilitando-se em instrumento de conversão entre eles 

e fomentando o desenvolvimento de um conhecimento crítico, reflexivo e 

sistemático que se alimenta das experiências individuais emergentes do senso 

comum, para retornar ao seu lugar de origem de modo ressignificado. Deste 

modo, a Filosofia se constitui enquanto um mecanismo de resgate das 

conhecimentos individuais ou coletivos, permitindo aos sujeitos uma consciência 

do seu entorno (social), ao mesmo tempo em que os coloca em contato com as 

ideias de pensadores – filósofos e não-filósofos – de diferentes matizes, 

engajando-os ao processo histórico de desenvolvimento das compreensões de 

mundo, resgatando memórias e construindo interpretações acerca destas.  

Essa função emancipadora do conhecimento filosófico, em detrimento do 

científico, no contexto pós-moderno, constitui-se em uma crítica ao modelo de 

pensamento que herdamos da modernidade, especialmente após a Revolução 

Industrial, inspirada nos resultados imediatos de um fazer comprometido com a 

experiência e alinhado ao utilitarismo pragmatista. Nesse ambiente a Filosofia 
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passa a cumprir uma função acessória, de menor relevância social, porque entre 

a emancipação do sujeito e os resultados práticos da experiência científica existe 

um peso maior para o(s) segmento(s) diretamente comprometido(s) com as 

implicações imediatas do saber na vida social. Pelo compromisso com 

problemas de natureza atemporal, a Filosofia se liberta das questões hodiernas 

de menor impacto na vida das pessoas, ao mesmo tempo que as emancipa para 

investigar problemas de caráter estrutural à existência. De modo sumário, trata-

se de sustentar a crença segundo a qual se mostra imperiosa uma ruptura com 

o modelo de hierarquização entre os campos do conhecimento, restabelecendo 

à Filosofia uma condição de protagonismo na(s) escala(s) de saber(es), 

fomentando uma necessária articulação entre o processo de filosofar e o 

exercício do conhecimento técnico-científico, uma vez que a Filosofia contempla 

o significado da existência, enquanto a Ciência se compromete com o seu modo 

de ser.  De qualquer modo, ambas se constituem como formas de conhecimento 

igualmente válidas.  

Conhecendo o conhecimento 

Como regra geral, o conhecimento consiste naquilo que se pode 

apreender na relação que o sujeito estabelece com os objetos do mundo 

circundante. Uma primeira tentativa de desvendar o conceito, portanto, indica o 

conhecimento como “aquilo que se assimila mentalmente através do contato 

com as coisas”. A produção do conhecimento, por sua vez, se converte em uma 

(simples) atividade de interpretação dos signos dispostos à cognição.  

Descartes discordaria desse primeiro esforço para o entendimento, 

porque acreditava que o conhecimento está além da assimilação do objeto 

conhecido (DESCARTES, 2004, p. 65-106; Ibid., 1989, p.3). Afinal, sustenta que 

“a ideia é o único objeto imediato do conhecimento, e que, por isso, a existência 

da ideia no pensamento nada diz sobre a existência do objeto representado”. 

Afastar o sujeito do conhecimento (meramente) empírico implica desconectá-lo 

dos determinantes espaço-temporais. Conhecer, então, equivale a incorporar 

mentalmente o que resulta da ação, quando dela (a ação) o sujeito se desocupa. 

Neste caso, o conhecimento consiste no resultado mental de uma ação, quando 

esta última deixa de ser ela mesma e passa a ser um substrato mental 

incorporado pelo indivíduo.  
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 O substrato mental suscitado consiste no entendimento, que se encontra 

no sujeito cognoscente – compreendido como o elemento que conhece e para o 

qual o conhecimento se processa. Mas, havendo tipos variados de conhecimento 

diante de um (mesmo) sujeito, como caracterizá-los, fazer uma opção entre eles 

ou, em último caso, integrá-los? A primeira e mais simples das opções, consiste 

na tentativa de hierarquizar os tipos de conhecimento, optando (naturalmente) 

por uma superioridade do acadêmico em detrimento do popular. Essa concepção 

opta por ignorar que, na maioria dos casos, o conhecimento acadêmico emerge 

do popular e a este retorna, em alguma condição. Sendo assim, não se faz 

preciso pensar uma integração entre as duas formas de conhecimento, pois, em 

sua própria constituição, eles já estão previamente integrados9. Ora, se o 

entendimento é o substrato que resulta de quaisquer relações entre o sujeito e 

o(s) objeto(s) – seja no plano popular ou acadêmico – então um mesmo 

conhecimento pode, simultaneamente, ser dado a dois grupos distintos de 

pessoas – sejam leigas (popular) ou especialistas (acadêmicos). O tipo de 

entendimento que será concedido, por estes grupos, ao mesmo tipo 

conhecimento é aquilo que os distancia. As pessoas comuns procurarão nesta 

forma de conhecimento uma utilidade, enquanto os acadêmicos procurarão uma 

origem. Este entendimento acerca do conhecimento e sua manipulação definem, 

grosso modo, a distinção que se efetua entre as duas supostas formas de 

conhecimento.  

Escapando ao senso comum, a verdadeira diferença entre eles se dá pela 

sutil inversão de uma letra. Enquanto o conhecimento popular é casual, o 

conhecimento acadêmico é causal. O primeiro deles, o conhecimento popular, 

compõe a maior parte do arcabouço teórico das pessoas, sendo constituído por 

noções que se apreendem pela experiência cotidiana e dos quais os indivíduos 

se valem para preencher a sua(s) existência(s). É casual porque se dá nos 

limites de casos isolados e corresponde ao que se apresenta superficialmente, 

no sentido mais abrangente que a terminologia suscita. Limita-se ao que se 

apresenta na superfície. Contudo, esta suposta fragilidade do conhecimento 

popular, caracterizado pelos ditames da superficialidade, se esvai quando se 

 
9 Deve-se observar que se evitou utilizar a palavra hipótese, visto que, logicamente falando, as 
hipóteses precisam ser verificáveis e testadas para serem confirmadas ou falseadas. Tal não se 
dá com as suposições filosóficas, uma vez que se pode aderir ou não a estas em virtude da sua 
plausibilidade ou implausibilidade. 
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percebe que esta modalidade de conhecimento é extremamente persuasiva. 

Concerne ao conhecimento casual uma capacidade que não é intrínseca ao 

conhecimento causal: a poder de conduzir a uma ação. 

O conhecimento causal, por outro lado, não se esgota com a apreensão 

das ocorrências particulares, mas busca uma causa geral que possa ser adotada 

para todos os casos semelhantes e, desta forma, realiza uma ordenação das 

ações que sejam capazes de traduzir uma uniformidade. Embora possa ser 

extremamente convincente, pela força com que os seus argumentos se impõem 

à nossa razão, praticamente compelindo o nosso espírito à aceitação dos seus 

propósitos, este tipo de conhecimento não é suficientemente capaz de conduzir 

a uma ação e, nesse sentido, não é persuasivo. 

A distinção entre as duas modalidades de conhecimento, portanto, está 

no plano das crenças. O superficial, embora frágil, promove uma crença 

refutável, mas eficiente - no sentido de provocar o desejo de agir conforme os 

seus ditames. O radical, embora rígido, desenvolve uma crença sólida e de difícil 

contestação, mas é débil para promover no indivíduo o interesse de agir.  

Aqui se estabelece uma distinção entre o persuadir e o convencer 

(OLIVEIRA, 2004). Por conseguinte, enquadram-se as duas formas de 

conhecimento nestes dois campos que, embora distintos, guardam consigo a 

capacidade de engendrar o entendimento. No primeiro dos casos, a saber, no 

que se refere ao conhecimento popular, encontra-se um entendimento acerca da 

realidade pautado sob a égide dos casos particulares que, embora sejam 

superficiais e limitados, são extremamente persuasivos pelos efeitos imediatos 

que provocam no indivíduo que, inadvertidamente, em virtude da casualidade, 

toma conhecimento dele. No segundo caso, ou seja, no tocante ao conhecimento 

acadêmico, verifica-se um entendimento que se instaura a partir de regras 

gerais, experimentos e teorias construídas a partir de uma generalidade objetiva. 

Esta objetividade que se lhe concerne é capaz de sustentar uma crença sólida, 

à qual se chama igualmente de conhecimento, mas este conhecimento radical, 

porque causal, somente promove efeitos mediatos no indivíduo que o submete 

gradativamente à contestação, até que se esgotem as possibilidades de 

refutação. Ao fim, o indivíduo está convencido, está dotado de um conhecimento 

sólido, mas dificilmente será movido a agir em conformidade com os propósitos 
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deste conhecimento. Este conhecimento, portanto, precisará cair no campo das 

superficialidades para ser adotado como orientação para ação. 

A discussão não se trata, por assim dizer, da distinção entre tipos de 

racionalidade, tal como se dá, por exemplo, entre a ‘racionalidade filosófica’ e a 

‘racionalidade científica’ que se lhe opõe. Mas, diz respeito a um conhecimento 

que se instaura em dois campos de entendimento distintos entre si, cada qual 

com suas respectivas nuanças, e cujo resultado se insere na esfera das crenças.  

Assim, a construção de modelos de formação e construção de crenças, 

de matiz filosófico, pautados em uma racionalidade persecutória, se mostra 

fundamental para a conciliação da memória ao agir.  A educação formadora, 

construída a partir do arcabouço de saberes e informações oriundos de fontes 

diversas, mostra-se capaz de orientar o indivíduo para a construção dos seus 

próprios entendimentos. Trata-se de um novo modelo dialógico, em constante 

atualização e desprovido de compromissos com o porvir. Sua estrutura está 

associada a uma espécie de nuper-retórica, cujos efeitos persuasivos são 

inerentes à sua própria constituição. Existe, no entanto, uma diferença entre 

formar e informar. Outrora as instituições de ensino já estiveram incumbidas de 

realizar as duas tarefas de modo concomitante. Nos dias atuais, contudo, com a 

profusão de conteúdos disponíveis “em nuvem”, o mundo acadêmico vivencia a 

dificuldade de adequar-se à tarefa de converter informações em conteúdo de 

formação. Gallo (2014, p.198), por exemplo, ao analisar a questão da informação 

disponível à humanidade afirma que “em 2020 o mundo terá 40 zetabytes de 

dados. Isso é 57 vezes mais dados que cada grão de areia do mundo.” 

Considerando-se que as pessoas responsáveis pela formação na atualidade são 

herdeiras de um conhecimento enciclopédico oriundo das fontes impressas cuja 

pesquisa e investigação de natureza bibliográfica se dava pela consulta aos 

livros físicos a amplificação das possibilidades em progressão geométrica 

neutralizou muitos saberes que traduziam a totalidade do conhecimento.  

Neste mesmo contexto, cumpre à Filosofia transformar o arcabouço 

teórico disponível em ferramentas para o filosofar. Sem consagrar quaisquer 

deméritos à Filosofia enquanto corpo de entendimento(s), impõe-se a 

necessidade de potencializar as competências do processo de filosofar, porque 

as (múltiplas) mídias disponíveis já cumprem a função de oferecer material sobre 

vários conteúdos de interesse filosófico, ampliando  a(s) fonte(s) de composição 
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memorial, abrangendo o desenvolvimento de um acervo de questões histórico-

filosóficas absorvidas de modo abrangente e superficial, desgarradas de um 

método rigoroso e radical, cujo aproveitamento crítico se mostra insignificante.  

Dentro desta realidade, que se traduz pela necessidade de converter os 

conteúdos disponíveis em elementos para a compreensão de si no mundo de 

modo integrado à totalidade supramencionada nenhuma outra área do 

conhecimento se encontra mais qualificada a exercer essa tarefa do que a 

Filosofia, uma vez que a sua atividade se edifica através de um procedimento 

discursivo-didático realizado com o amparo dos artifícios da linguagem, onde o 

diálogo entre os entes sujeito cognoscente e objeto do conhecimento – torna as 

normas de pensamento, os elementos lógicos subjacentes ao processo de 

reflexão, um instrumento imediato do processo de reorientação do intelecto para 

a compreensão de si no mundo. Surge desse imperioso momento da reflexão o 

entendimento acerca da autonomia do sujeito diante das múltiplas faces dos 

conceitos à sua disposição. No universo da Filosofia, pela diversidade de 

caminhos disponíveis à fundamentação de posicionamentos, a fundamentação 

dialógico-discursiva, de matiz argumentativo, converte-se em princípio da ação.  

 

Os argumentos sustentam as teorias. Isto não acontece apenas 
em filosofia; todas as teorias, sejam científicas, históricas ou 
filosóficas, se sustentam em argumentos. [...] [Mas] Em filosofia 
os argumentos são muitíssimo mais visíveis precisamente 
porque não há teorias consensuais. [...] Dado que as teorias dos 
diferentes filósofos se contradizem entre si, é importante saber 
que razões tem cada um dos filósofos para pensar que a sua 
teoria é verdadeira (MURCHO, 2008, p. 89-90 apud VELASCO, 
2017, p.523-524). 

 

Essa ilustração cumpre uma função exemplar, na tentativa de se 

compreender o(s) limite(s) e possibilidade(s) de se interpretar o real consoante 

as ferramentas do filosofar.  A linguagem permite ao indivíduo a 

autocompreensão, a projeção e a construção do conhecimento. Essa mesma 

linguagem lhe permite o resgate e a transmissão da(s) memória(s). No atual 

contexto, no entanto, os modos de compilação dos saberes se mostram cada 

vez mais dispersos e ampliados. Ao mesmo tempo que se mostram disponíveis 

a todos, indistintamente, também se perdem no universo de referências. Diante 
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desse cenário incerto, o sujeito também perde o seu sistema de referências, 

porque ele é um singular que se projeta e se identifica na totalidade dos fatos. 

Quando os fatos se mostram dissipados, então, dissipa-se igualmente a 

compreensão de si e do mundo. A Filosofia, portanto, passa a cumprir uma 

função pedagógica, no sentido de fomentar mecanismos para a seleção de 

dados e saberes, além de orientar o intelecto para a formação de uma unidade 

que se espelha na totalidade de fatos que compõe o universo circundante e 

fornece a base para o indivíduo se perceber enquanto reflexo da sociedade, sem 

deixar de fornecer elementos para uma nova compreensão desta, devidamente 

ajustada a parâmetros em constante transformação. Memória e Filosofia, assim, 

harmonizam-se para que uma sirva-se da outra, com vista a formação do(s) 

sujeito(s) que a interpreta(m) e se reconstroem.  

 

Considerações Conclusivas 

Ao transitar pelo mundo, o indivíduo tenta superar as suas limitações e os 

obstáculos que lhe são impostos pelo próprio mundo. Ciente da sua capacidade 

de transcendência, busca fugir das fatalidades (das contingências) e das 

armadilhas da existência humana (PÓVOAS, 2001). A consciência dos óbices à 

sua existência, no entanto, se mostra insuficiente para conter o desejo humano 

de superação. Mesmo estando ciente de que o tempo lhe impõe empecilhos, que 

tendem a impossibilitar-lhe de ir além do momento no qual se encontra, ainda 

assim ele – o homem – projeta-se para além do seu instante, arremessa a sua 

existência para o tempo que ainda não lhe foi dado, levando consigo todos os 

seus anseios e aspirações. Assim, embora se possa dizer que o homem vive e 

se realiza no tempo, ele busca a sua satisfação – felicidade e reconhecimento – 

muito mais em função do tempo que ainda não lhe concerne, do que na realidade 

espaço-temporal que lhe é dada imediatamente aos sentidos. Logo, não se 

realiza simplesmente por viver determinada realidade, mas por ansiar viver uma 

realidade que o tempo ainda não me permite. 

Ainda que saiba que sua existência é transitória e que seu futuro não é e 

nem pode ser garantido, o homem faz como propõe Epicuro em sua ética, ou 

seja, embora ele saiba que todas as coisas possam lhe ser desfavoráveis e que 
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o mundo, e sua temporalidade não lhe permitam nenhuma garantia, ele ainda 

procura ser feliz dentro dessa dinâmica adversa que lhe é imposta.  

(...) o homem constrói sua liberdade no tempo, no tempo desta 
vida que deve ser transformado em tempo de felicidade. Não 
contando senão com a temporalidade, é dela que que tem de 
extrair os ingredientes para a poção da serena alegria: as 
sensações prazerosas do presente e as imagens do tempo 
passado ou futuro (se o presente é adverso). (...) O bem passado 
é jamais perdido: a memória se incube de mantê-lo vivo e fazê-
lo, com toda força, outra vez presente. O desvio do tempo na 
direção do passado (memória) ou do futuro (esperança), permite 
a alegria em meio à adversidade (PESSANHA, 1992, p.77-78) 

 

 O homem nega a sua temporalidade – ou foge dela – pela sua 

interioridade. Ele transcende as barreiras do espaço e do tempo por meio de 

artifícios. Ignora que seu mundo é temporal e cria (desenvolve) um universo a 

ser trabalhado. O mundo no qual se encontra inserido é o mundo exterior, mas 

ele procura se afastar desse mundo em busca de um mundo interior atemporal 

e, portanto, ilimitado, por meio do qual ele tende a adquirir a imortalidade no 

mundo temporal.  

O tempo é aquilo que resta, ainda que dele se tente escapar, uma vez que 

a vida é limitada por ele, do mesmo modo que a sua existência. O indivíduo, em 

sua condição de finitude, enquanto sujeito   contextual, limitado e ingênuo, luta 

pela liberdade mesmo ciente de que jamais será livre para optar pela eternidade. 

Ao negar sua finitude e criar subterfúgios para perpetuar a sua existência dentro 

de um mundo finito, o homem brinca de ser imortal. No entanto, em virtude da 

sua limitação e finitude, resta-lhe o desenvolvimento de artifícios que possam 

perpetuar-lhe indefinidamente, transcendendo às barreiras da temporalidade. O 

mecanismo mais engenhoso já construído com esse fim são as ideias, que 

chegam pela memória ou pela esperança. Destarte, conclui-se que Napoleão 

Bonaparte possuía boas razões para afirmar que “a imaginação governa o 

mundo” (FAUTRIER, 2016), porque ela é a única ‘coisa’ humana capaz de fazer 

o indivíduo fugir à temporalidade.  
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CRONOTOPIAS E Invenções EXISTENCIAS 

 
 

Robério Pereira Barreto10 
Universidade do Estado da Bahia/UNEB – DCH V 

 

Um homem sem memória é um homem sem 
passado. Mas um homem que não sabe 
fantasiar é um homem sem futuro. 

Albert Camus 
  

Neste texto o objetivo é narrar experiências pessoais e formativas da vida, 

flertando com o discurso ficcional, visto que, no percurso há lapsos de memória 

que são preenchidos com a ficcionalização de fatos e lugares. Portanto, “Tudo o 

que não invento é falso” afirmou Manoel de Barros em Memórias inventadas, 

(2003, s.p.). Então, para além de lembranças, há aí, as saudades dos 

acontecimentos que, poeticamente, nos conduzem às rememorações e 

 

[...] Agora tenho saudade do que não fui. Acho que o que faço 
agora é o que não pude fazer na infância. Uso a palavra para 
compor meus silêncios. / Não gosto das palavras fatigadas de 
informar. / [...] queria que a minha voz tivesse um formato de 
canto (BARROS, 2003, pp. II - XI). 

 

 As ponderações e as inflexões contidas nas linhas que se seguem nestas 

crônica-memórias derivam da voz que, embora esteja ao nível do altruísmo ou 

da resiliência, se constitui no modo de vir e dizer o mundo do enunciador. Trata-

se, na verdade, do gênero crônica memorialista, cujo percurso narrativo é 

constituído de memórias e discursos, nos quais, as subjetividades beiram a 

ambiguidade. 

A intenção da proposta é contribuir com debate sobre a importância da 

escrita enquanto tecnologia definidora de memórias, tendo neste caso, a crônica 

 
10 Professor Titular, da Universidade do Estado da Bahia – UNEB – do Departamento de Ciências 
Humanas – Campus V – Colegiado de Letras Língua e Literatura Espanholas; Pesquisador do 
Quadro Permanente do PROFELETRAS – Campus V; Coordenador do GEELMAD. 
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memorialista como evento de escrita. Dessa maneira, sob o apanágio da voz do 

narrador-personagem, o discurso se mantém em diegese, visto que, a narrativa 

mira o leitor virtual como parceiro épico às reminiscências do cronista.  

 O interesse por este gênero textual se fundamenta nas palavras de 

Amossy (2011): 

 

[...] da complexidade e, frequentemente, da ambiguidade 
produzida pelas perspectivas narrativas. De fato, o ponto de 
vista e a voz do personagem não remetem necessariamente aos 
do narrador homo ou heterodiegético. A autoridade acordada a 
um ou a outro não é natural e deve ser negociada. A narrativa 
pode apresentar um narrador que se engana ou que gostaria de 
enganar, oferecendo, assim, numerosos casos de indefinição 
acerca da confiabilidade do enunciador e, consequentemente, 
do sentido do enunciado” (AMOSSY, 2011, p. 191). 

 

 A escrita da vida é carregada de significados e de subjetividades que se 

ligam à narrativa que a compõe. Rememorar acontecimentos leva o autor a 

interpretar fatos, recontando-os à sua maneira. “Por esta razão, os signos da 

memória constantemente nos preparam a armadilha de uma interpretação 

objetivista, mas também e, sobretudo, a tentação de uma interpretação 

inteiramente subjetiva” (DELEUZE, 2003, p. 60). 

 As nossas memórias nos remetem ao fugidio; caráter triádico da memória, 

presente — passado — futuro. Reconstruir isso, o tempo impede que o eu-

narrador retome todas as sensações, impressões e lembranças do passado, 

porque elas escorregam entre os fios do tempo, fazendo com que 

  

O narrador demonstra uma característica presente nas obras 
atuais, o que se mostra não é uma narrativa perfeita e completa, 
mas o inverso: Assistimos aos nossos dias ao nascimento da 
short story, que se emancipou da tradição oral e não mais 
permite essa lenta superposição de camadas finas e 
translúcidas, que representa a melhor imagem do processo pelo 
qual a narrativa perfeita vem à luz do dia, como coroamento das 
várias camadas constituídas pelas narrações sucessivas 
(BENJAMIN, 1994, p. 206).  

 

 A fragmentação da memória do sujeito narrador em pequenos cacos de 

reminiscências, compõe o conjunto memorialístico da vida, cuja latência e pulsão 

confirmam a contínua dualidade; vida-morte, ontem-agora-amanhã.  
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Assim sendo, o narrador ao comentar fatos recentes, bem como temas e 

assuntos de suas vidas, ficcionaliza e divaga propositadamente em suas 

rememorações, pois se refaz como sujeito discursante. Assim, se reconhece que 

a escrita como tecnologia que permite os registros de acontecimentos marcados 

espacial e temporalmente na memória do cronista, embora a memória seja 

permeada de lapso e labirintos na qual se 

  

[...] tem como sujeito o tempo, nem mesmo precisa ser escrita 
em forma de aforismos. É nos meandros e nos anéis de um estilo 
Antílogos que ela faz todos os rodeios necessários para juntar 
os últimos pedaços, arrastar em velocidades diferentes todos os 
fragmentos, em que cada um remete a um conjunto diferente, 
não remete a conjunto nenhum, ou só remete ao conjunto de 
estilo (DELEUZE, 2003, p. 108). 

  

 A crônica memorialística que se segue, tem narrativas cronotópicas e 

exotópicas oriundas de uma tradição educativa e artística oral, através da qual, 

o cronista, desde criança viveu as sensações e fantasias elaboradas na audição 

de: - em Brasília, dezenove horas! Ali se ouvia Voz do Brasil num ritual familiar. 

Ademais, os causos e anedotas contadas pelos parentes e amigos 

adultos à beira da fogueira ou, às vezes, na “bata” do feijão, no sertão bahiano, 

me constituiu como leitor, conforme afirma Manoel de Barros (2015) 

 

Nosso conhecimento não era de estudar livros. Era de pegar de 
apalpar de ouvir e de outros sentidos. Seria um saber primordial? 
Nossas palavras se ajuntavam um na outra por amor e não por 
sintaxe (BARROS, 2015, p. 142). 

  
 Ressalto que, à época – década de 1970 – crianças eram seres 

invisibilizados e, portanto, ouvia-se tudo em silêncio, restando à fantasia como 

interlocutora nos diálogos: “conversava sempre com os meus botões”, os quais 

me ouviam tal qual analista, deixando-me livre para assimilar o melhor da 

conversa. 

 

A criança recebe do passado não só os dados da história escrita; 
mergulha suas raízes na história vivida, ou melhor, sobrevivida, 
das pessoas de idade que tomaram parte na sua socialização. 
Sem estas haveria apenas a competência abstrata para lidar 
com os dados do passado, mas não a memória (BOSI, 1994, 
p.73). 
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 A partir desse instante, as crianças submersas à cultura da oralidade 

interagiam com o cotidiano dos mais “vividos”, isto é, aprendia-se com as visões 

de mundo narradas pelos idosos ou aqueles que viajaram e retornavam em datas 

comemorativas. 

Enquanto os pais se entregam às atividades da idade madura, a 
criança recebe inúmeras noções dos avós, dos empregados. 
Estes não têm, em geral, a preocupação do que é “próprio” para 
crianças, mas conversam com elas de igual para igual, refletindo 
sobre acontecimentos políticos, históricos, tal como chegam a 
eles através de deformações do imaginário popular (BOSI, 1994, 
p.73). 

 

 Escrever é um ato em que o escrevente se mostra ao público, às vezes 

mais, às vezes menos. Para isso existe um sem número de gêneros textuais-

discursivos e perspectivas narrativas, porém, aqui neste momento de 

narcisismo, tomo a decisão de seguir um caminho no labirinto de memórias, qual 

seja: trazer à superfície, um fluxo de reminiscências formativas e artísticas das 

quais sou fruto.  

 Utilizo, assim, a linguagem e o estilo do gênero textual crônica-

memorialística para expor excertos das vivências até aqui experienciadas. Neste 

ínterim, haverá a recorrências às mesclas de memórias com fragmentos de 

poemas que retratam essas andanças no percurso formativo e literário autoral. 

  

Crônicas memorialísticas: o gênero textual 

 

 A prática com gêneros textuais leva ao reconhecimento imediato de que 

toda comunicação humana está baseada em enunciados. Logo, estamos 

imersos involuntariamente em práticas textuais sociais, através das quais se 

pode enquanto enunciador, escolher em qual gênero textual-discursivo se 

realizar como discursante. 

 Assim sendo, utilizo do estilo e da linguagem do gênero crônica para 

narrar as memórias que me constituem como sujeito do enunciado. Assim sendo, 

dialogo com Bakhtin 

[...] formas estáveis de gênero do enunciado. O querer-dizer do 
locutor se realiza acima de um tudo na escolha de um gênero do 
discurso. Essa escolha é determinada em função da 
especificidade de uma dada esfera da comunicação verbal, das 
necessidades de temática (do objeto do sentido), do conjunto 
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constituído dos parceiros, etc. (BAKHTIN, 1992, p. 301, grifo do 
autor). 

  

 A linguagem está no nosso dia a dia e é utilizada para comunicarmos 

muitas coisas: sentimentos, emoções, ideias, reflexões e também, criarmos 

mundos, personagens, universos, etc.  

 

A crônica memorialista: cronotopias em rede 

 

Este também é o caso do gênero crônica memorialista. Segundo Bakhtin, 

“Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão 

sempre relacionadas com a utilização da língua” (BAKHTIN, 1997, p. 279). 

 A crônica memorialista é um gênero textual circulante no cotidiano de 

todos nós, pois se trata de um documento cronotópico, isto é, nela são narradas 

em linguagem mista, formal ou informal os acontecimentos e experiências 

vividas pelo memorialista.  

 

A comunicação verbal na vida cotidiana não deixa de dispor de 
gêneros criativos. [...] nós a adquirimos mediante enunciados 
concretos que ouvimos e reproduzimos durante a comunicação 
verbal viva que se efetua com os indivíduos que nos rodeiam. 
(BAKHTIN, 2000, p. 301). 

 

Assim sendo, Marcuschi afirma: “os gêneros são formas sociais de 

organização e expressões típicas da vida cultural ” (MARCUSCHI, 2004, p. 16). 

Portanto, é através deles que nos comunicamos, pois eles são um constituinte 

importante para a estrutura comunicativa da sociedade.  

 A crônica memorialística tem como principal característica a escrita dos 

fatos ocorridos num percurso formativo e cultural, pois é a forma mais usada 

para se comunicar que seja em formato analógico ou digital compartilhado na 

internet. Entretanto, também fazem resgate de imagens e lugares, porém a 

escrita é a mais dominante, criando comunidades de interação “textualizada” 

com o tempo e o agora. 

 Os gêneros estão presentes no nosso cotidiano e são importantes para 

as nossas ações comunicativas, pois “o gênero é um instrumento” 

(SCHNEUWLY, 2004, p.23), um instrumento de comunicação e para se tornar 

mediador desta precisa ser apropriado pelo sujeito; mesmo os gêneros sendo 
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maleáveis e flexíveis eles têm certa estabilidade. Eles têm uma composição, 

estrutura, estilo e definem o que deve ser dito, ou seja, eles têm um plano 

comunicacional. 

 Marcuschi (2004) apresenta parâmetros que poderiam caracterizar os 

novos gêneros, sendo uma proposta incipiente, onde tempo e participantes são 

dois aspectos importantes (parâmetro mínimo para se enquadrar os gêneros).  

 Nesta senda, Bakhtin (2000, p. 301) considera que o ato comunicativo 

verbal é constituído pela criatividade permitida pelos gêneros textuais-

discursivos e a crônica-memorialista está inserida neste rol, por isso a tomo 

como gênero textual capaz de enunciar os discursos que me compõem enquanto 

enunciador de memórias afetivas.  

 

Tempo de lembrar: da infância à academia 

Quem sou... 

 Eu, Robério Pereira Barreto, sertanejo, nascido em Irecê – BA, filho de 

Gildanaci Pereira Barreto - Dona Pretinha - (In memoriam) e José Pereira Neto 

(Bila do Caldeirão), agricultores semianalfabetos que viveram o ciclo do cultivo 

de feijão naquela cidade.  

Foi nesse ambiente que me criei e iniciei meus estudos, visto que sempre 

me foi dito pela minha mãe:  - “a caneta é mais leve do que a enxada”! Estudar 

sempre foi mais que obrigação, tornou-se resistência às idiossincrasias social e 

da natureza; ora chuvosa, ora seca; determinando assim, o ciclo de riqueza e de 

pobreza.  

Àquela época, a expressão “[...] fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre” 

falada por João Grillo, personagem de O auto da compadecida, de Ariano 

Suassuna aplicava-se por anos lá em casa. “Dona Pretinha” sempre incentivava 

a estudar dizendo: temos obrigação em lhe formar – concluir o ensino médio –, 

mas depois, você decide o que vai fazer de sua vida: se vai seguir o caminho de 

seus pais, ou vai estudar para ser gente. Decidi estudar e assim o faço desde 

então. 

Em paráfrase a Camões, no Canto I, dos Lusíadas, e digo que a vida e os 

estudos em suas vicissitudes me conduziram a “lugares nunca dantes 

imaginados”. Nesses lugares consegui superar desafios homéricos. Mas graças 

à vontade de superá-los atuei de forma ética e isso me garantiu a sobrevivência. 
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 Nascido no sertão, capital do feijão, à época ainda se vivi o ufanismo do 

“nessa terra em se plantando tudo dá”. Vivi entre a roça e a cidade, minha mãe 

era sertaneja cujo amor pela terra media-se com a régua e o compasso do raiar 

do sol; solário era o seu despertador e o nosso também, claro. 

 Ao silêncio do crepúsculo, ela reunia todos ao pé do fogão à lenha. O 

crepitar das chamas formando brasas incandescentes aquecia o ambiente e 

incitava a imaginação sob sua voz impostada intimando todos ao silêncio; em 

seguida, o violava com um “Pai Nosso” que, em tom grave, pedia a todos os 

espíritos que orientasse os filhos e agregados a trilharem o caminho da “escola” 

e do bem para ser “gente” e não viver puxando cobras para os pés. 

 Nessa época meu pai ainda era funcionário público e viaja de segunda a 

sexta. Então, como segundo filho me tornei sem saber, arrimo da família: - Estou 

indo trabalhar, cuide de sua mãe e de suas irmãs, recomendava o meu pai.  

 Àquele tempo, Irecê ainda tinha a casa e rua da banha, o tangue da nação 

de onde se abasteciam as casas com água salobra transportada pelos 

carroceiros em tonéis acoplados às carroças de tração animal; profissionais 

disputadíssimos pelas donas de casas e também por empregadas domésticas 

dos mais abastados. 

 Se não fosse a escola de vocês iria morar na roça, lá tem água na cacimba 

e os caldeirões estão cheios de água doce, esse ano Deus mandou foi muita 

chuva; onde já se viu ficar correndo atrás de carroceiros para comprar agua 

salobra, ponderava Dona Pretinha.  

 No final da década de 1970, pai deixa o emprego público e assume de 

vez a condição de lavrador. O sonho de Dona Pretinha se concretiza e o nosso 

mundo se transforma, passamos a estudar numa escola de roça onde fizemos o 

antigo - ABC – era sala mista, a professora – Dona Lili, mulher de corpo e 

coração grandes! - não tinha formação pedagógica, apenas sabia ler e escrever, 

transferindo de bom grado e agrado a sua parca sabedoria pedagógica à 

meninada de todas as idades que os pais levassem até a casa dela.  

 Cobrava-se mensalidade, claro, a qual era paga de acordo com o ciclo do 

feijão. A colheita do feijão era feita a partir de janeiro, então se fazia a matrícula 

para garantir vagas e, às vezes, o pagamento do primeiro semestre e até todo 

ano eram feitos em sacas de feijão, poderia ser “carioca” ou fradinho. 
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 Já adiantado, no ano seguinte passei a estudar na cidade mais próxima,  

iniciava-se uma verdadeira aventura pelo conhecimento; tínhamos de andar, 

ainda criança, 8 anos, 10 quilômetros a pé, ida e volta para estudar (eram 50 

quilômetros semanais) de caminhada ao sol, ou à chuva, nunca perdíamos aula, 

por que, para minha mãe esse seria o preço a ser  pago por nós para sermos 

“gente”: Você tem que ir para escola aprender para ser “gente”, senão vão ser 

igual a mim; vai puxar cobras aos pés – alusão ao ato de carpir a roça, quando 

sem se vê,  puxava-se das moitas as cobras escondidas – e assim fiz. 

 Nas horas de desânimo sob o sol do sertão, eu e minha irmã – Genilda – 

nos lembrávamos do conselho de mãe e o transformávamos em mantra para, 

em marcha quase militar, seguirmos cantarolando o ritmo à casa ou à escola.  

 À época, a criatividade era estimulada pelas narrativas orais oriunda das 

leituras e vivências dos professores, a escola em suas limitações pedagógica e 

estrutural contava com professores formados em magistério; cujas vivências na 

cultura local os tornam mestres em criar e contar suas memórias em forma de 

crônicas dramáticas e detinham-se na sabedoria do herói popular.  

 Os atos de letramentos eram centrados na leitura do cotidiano “mundo é 

um grande livro, basta a gente lê-lo com atenção”. Então, restou-me que “Aprendi 

depressa a ler. Graças aos lutros da instrução que havia começado a receber na 

minha primeira escola” (SARAMAGO, 2006, p.89).  

 Além disso, ainda havia sob os escombros a fumaça dos ditames da 

ditadura militar, quais sejam: cantar o Hino Nacional na chegada e na saída da 

escola, ler a cartilha de Educação Moral e Cívica, Desfilar ao sete de setembro 

caracterizado de militar. Obediência cega aos professores cujas ideias 

contrastavam com a criatividade artística e cultural propalada pelo rádio. Por falar 

em rádio, esse era o principal veículo de comunicação ao qual tínhamos acesso 

ao mundo exterior ao sertão.   

 A colcha da vida é feita de retalhos e costuradas com os fios tênues das 

invenções, às vezes, são encarnados e acinzentados que se cruzam e nos 

formam no tecido social. 

As memórias, tais as linhas, se cruzam e se ligam à colcha das 

lembranças e nos permitem recordar pessoas e lugares com as quais vivemos 

ao longo do tecer de nossa jornada. Viver é um ato de costurar constante, onde 
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alinhavar sonhos no tecido da memória, é um coser e descoser contínuo e, na 

maioria das vezes, exige sacrifícios de desfazer o novelo de reminiscências. 

Do novelo emaranhado da memória, da escuridão dos nós 

cegos, puxo um fio que me aparece solto. / devagar o liberto, de 

medo que se desfaça entre dedos. / É um fio longo, verde e azul, 

com cheiro de limos, e tem a maciez quente do lodo vivo. É um 

rio. / corre-me nas mãos, agora molhadas de lágrimas [grifo 

meu]11 (SARAMAGO, 2006, p. 14).  

 Hoje, juntar todos os retalhos que me compõem pessoal e 

profissionalmente é, certamente, um exercício onde as subjetividades e micro-

identidades se afloram, fazendo de mim, um ser caleidoscópio que, na medida 

que se somam experiências, novos retalhas e fios se unem à colcha de meu Eu. 

 A partir daqui apresento os retalhos principais da minha colcha pessoal, 

social e profissional, sendo quarenta e oito anos de vida, resiliência, resistência 

e luta; sendo vinte anos dedicados magistério no ensino superior. Até aqui sou 

grato às pessoas e às instituições pelas quais passei me tornando num 

amálgama dos fragmentos de centenas de profissionais que ajudem a formar. 

 Ao escrever essas linhas com a minha trajetória formativa e profissional 

invejo, sobremaneira, o exercício de ourivesaria de Bilac, em seu famoso poema 

Profissão de fé12: 

 

Invejo o ourives quando escrevo: imito o amor. 

[...] 
Torce, aprimora, alteia, lima. 
A frase; e enfim, 
No verso de ouro, engasga a rima, 
Como um rubim” (BILAC, 1978). 

 

Em sendo invejoso-admirador do poeta parnasiano e não tendo as suas 

mesmas qualidades poéticas, vou então seguir a ordem do poema O 

engenheiro13, de João Cabral de Melo Neto, pervertendo-o em paráfrase a meu 

favor, a segunda estrofe dizendo: falar de si através de um memorial é 

reconhecer que isso só acontece quando: a coisa aperta / e a carreira começa / 

 
11 Protopoema citado pelo narrador de “As pequenas memórias”, de SARAMAGO, José. São 
Paulo: Cia das Letras, 2006, p. 14. 
12In: BILACA, Olavo. Poesia. Posfácio R. Magalhaes Júnio. Rio de Janeiro: Ediouro, 1978. 
13 In> MELO NETO, João Cabral de. Obra completa: Volume único. Org. Marly de Oliveira. Rio 
de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. p. 69-70. Biblioteca luso-brasileira. Série brasileira. 
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com a ordem, as palavras tem função sem fim / O memorialista – professor que 

se preza / tem amnésia ao falar de si. 

Então, não me fugiram palavras para a arquitetura de minha edificação, 

pois as detenho na essência de humanidade que carrego e lhe apresento a 

minha origem. 

 

Para onde fui... 

 Após perambulações, pessoais, profissionais e acadêmicas, a vida me 

jogou no octógono para, conforme disse Drummond: “Lutar com palavras...” 

mesmo passando pela desconfiança de que seria uma luta vã, entrei para 

Faculdade Letras quando me descobri nas cordas e então partir para lutar o “bom 

combate”.  

Desde então, (lá se vão 20 anos) de uma vivência de “bate e apanha” sem 

volta. Viver a formação de professores através das letras é o que mais me apraz, 

pois torno possível a formação humana de gerações de jovens que se dedicarão 

à luta e à resistência através da linguagem. 

Nestas duas décadas foram anos de ensino, pesquisa e extensão nas 

áreas de linguagens, literatura e tecnologias aplicadas ao ensino de leitura e 

escrita – letramento –, uma vez que, já nos anos 2000, flertava com as práticas 

de escrita digital através dos aplicativos de comunicação embarcados nos 

computadores conectados à internet via discagem telefônica.  

 Já arrebatado pela literatura de língua espanhola – Dom Quixote e 

Quiroga, Cortázar e Borges, Márquez e outros – e o desejo permanente de 

aprender novos conhecimentos, como docente tive a oportunidade de 

desenvolver junto com colegas a formação professores da educação básica, 

atividades relacionadas à teoria e à práxis de letramentos advinda do cotidiano. 

A partir daí refletimos sobre a construção de um discurso em que teoria, pesquisa 

e ensino passassem a ser o eixo de suas vidas enquanto profissionais da 

linguagem. 

Incursões pelo mundo acadêmico dos seminários e congressos nacionais 

e internacionais se tornaram práticas formativas com o fito de apropriar de 

saberes que pudessem me preparar o exercício consciente da formação 

humana, formar professores. 
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Encerro esta narrativa cronotópica, alinhavada com os retalhos de minhas 

memórias existências e profissionais me leva aos versos do Soneto CVIII: Erros 

meus, Má Fortuna e Amor Ardente, Camões, o qual traduz a minha caminhada. 

Erros meus, má fortuna, amor ardente 
em minha perdição se conjuraram; 
os erros e a fortuna sobejaram, 
que para mim bastava o amor somente. 
 
Tido passei, mas tenho tão presente 
a grande dor das cousas que passaram, 
que as magoadas iras me ensinaram 
a não querer nunca ser contente. 
 
Errei todo o discurso de meus anos; 
dei causa que a Fortuna castigasse 
as minhas mal fundadas esperanças. 
 
De amor não vi senão breves enganos. 
Oh! Quem tanto pudesse que fartasse 
este meu duro gênio de vingança 
 
    (CAMÕES, Sonetos CVIII14) 

 
As dores das coisas que passaram me fizeram resiliente de tal maneira 

que, às vezes, me pego com saudades dos erros cometidos, das fortunas 

experimentadas e dos amores ardentes vividos com as letras e as literaturas. 
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Introdução 

 

É possível estereótipos dos estudantes de Licenciaturas da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS) sobre a cultura indígena? A partir de uma 

experiência estética sensorial de escuta e narração dessas histórias é possível 

valorizar as relações étnico-raciais na universidade? Como oportunizar a 

aproximação com a arte, a partir de músicas indígenas, na formação inicial de 

professores? Como desenvolver saberes pedagógicos musicais envolvendo a 

matriz indígena em uma Licenciatura específica de música? Tais inquietações 

perpassam tanto pela formação inicial como pela atuação de professores no 

contexto da educação básica e emergem daí três questões significativas, quais 

sejam: 1) diversidade cultural e as relações étnico-raciais intrínsecas; 2) corpo, 

músicas e história: hibridismo presente nas culturas indígenas. 

Parte das questões estão presentes em políticas públicas e expressas nas 

Leis 11.645/2008, 13.278/2016, e na medida provisória 746/2016, que sinalizam 

para a responsabilidade das instituições de ensino superior de contribuir para a 

efetivação das mesmas ao propor reflexões, discussões e ações que possam 

ser refletidas na formação de crianças e jovens no contexto escolar. Aos cursos 

de licenciatura, questões referentes à diversidade cultural e as relações étnico-

raciais intrínsecas e a presença das artes devem ser incorporadas em suas 

práticas formativas ao desenvolver desde ações afirmativas a vivências na/pela 
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arte. Acerca da diversidade cultural destaca-se o hibridismo presente na relação 

entre corpo, música e histórias em culturas indígenas brasileiras. 

De fato, essas leis são um grande avanço no sentido de reconhecer e 

valorizar a diversidade cultural, mas sua aplicação ainda é alvo de muitas 

incertezas: como desenvolver, na prática, ações pedagógicas afirmativas na 

universidade? Em cursos específicos de formação inicial de professores? Como 

abordar mitologias e práticas musicais discriminadas socialmente? Como lidar 

com os próprios preconceitos discentes? Com o objetivo de apresentar uma 

experiência pedagógica, envolvendo cursos de licenciatura da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS), o presente artigo discorre sobre alguns 

aspectos investigativos que foram surgindo no processo de construção de uma 

mostra performática interdisciplinar a partir da temática Narrativas de Tradição 

Indígenas. 

Inicialmente serão apresentadas algumas questões envolvendo relações 

étnico-raciais e hibridismo em culturas indígenas, seguida das considerações da 

condução pedagógica de cada componente curricular envolvido. Em se tratando 

de uma experiência desenvolvida em caráter interdisciplinar, essas 

considerações se fazem necessárias para promover o entendimento das ações 

pedagógicas adotadas, refletidas mais adiante, no tópico posterior que descreve 

o processo de construção da mostra performática. Nas considerações finais, 

busca-se responder às inquietações apresentadas ao longo do artigo.  

 

Experiência Interdisciplinar entre Literatura Oral e Música através das 
Narrativas de Tradição Indígenas 

 
O contador de histórias, em seu ofício, apresenta, através de suas 

narrativas, posicionamentos a favor da cidadania – a exemplo do respeito pelos 

direitos humanos, pelas questões de gênero e pela diversidade, que tanto 

demarcam a luta das minorias – e faz isso porque tem como matéria-prima a 

sabedoria ancestral, que se baliza pela justiça. 

As narrativas orais integram, socializam, aproximam os diferentes. Por 

isso, é importante que a função de professor coexista com a de contador de 

histórias. Quando revestido de contador de histórias, com verdades herdadas de 

seu repertório de contos e de posse das qualidades estéticas da arte da 

contação, o professor tem condições de interagir com o outro em seus processos 
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de narração e de escuta de si. Professor e contador de histórias desenvolvem 

seu ofício de gente para gente, com gente – as pessoas com quem 

necessariamente têm de interagir para fazer circular informações e saberes, 

produzir conhecimentos e constituir valores. 

Um professor envolvido com narrativas, como acontece com o contador 

de histórias, inclina-se a desenvolver também disposição para a “dimensão 

educativa da palavra” (MATOS, 2005, p. 112), o que ultrapassa o espaço da 

escola e se coaduna com a função social da educação prevista pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96): 

 
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 
 

 
Sabemos que, nas sociedades de tradição oral, os contadores de histórias 

fazem uso da palavra em sua dimensão educativa. E fazem isso através da 

oralidade, reconhecida por eles como o principal veículo de transmissão de 

saberes. Hoje, porém, o contador de histórias tem consciência de que o sujeito 

já nasce imerso na sociedade da escrita, influenciado por uma oralidade 

secundária, na expressão de Ong (1998), fortemente demarcada por suportes 

tecnológicos que difundem voz e imagem em dimensões diversas. Eis aí o 

desafio de quem tem a pretensão de educar através das histórias. Nesse sentido, 

um professor, quando é também um contador de histórias – tomado pelo desejo 

e vontade de querer revelar sua condição de narrador, “uma vocação”, na 

perspectiva de Rubira (2006) –, habilita-se para alcançar essa dimensão 

educativa da palavra: 

 
Falamos de uma vocação não no sentido de se ter um dom dado 
pronto e acabado que, portanto, dispensa qualquer esforço para 
que se usufrua dele, mas no sentido mesmo de um chamamento 
(vox anima), ao qual não se pode ignorar porque ele grita em 
nós, clama por nós, reclamando-nos uma ação. Há de se ter 
dentro de si uma grande vontade de se comunicar com o outro, 
de partilhar ações comuns que resultem no aprendizado, no 
ensinamento desse outro (RUBIRA, 2006, p. 18). 

 
Professores e contadores de histórias são guardiões da palavra e, quando 

se misturam, constroem, através das narrativas, um movimento de fala e escuta 
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entre os seus interlocutores – seus alunos. Quando descobrem quem é o 

contador de histórias que mora em si, fazem-se portadores de toda sorte de 

gestos culturais e palavras. O professor e o contador se aproximam da essência 

do narrador ancestral que habita em cada um. Através da memória afetiva, eles 

vão revelando as histórias fundantes que lhes marcaram a vida e revelam o seu 

gosto pelas narrativas. E, para isso, não há receitas nem fórmulas, tampouco um 

jeito milagroso que provoque esse híbrido. O que há é um caminho metodológico 

composto por modos de narrar que saíram dos livros de outros contadores de 

histórias, é o repertório e a performance de contadores que se apresentam em 

espaços diversos, é o processo de descoberta desse narrador que mora em cada 

um na sua ancestralidade, o que se revela através de um estilo pessoal que 

provoca e visibiliza potencialidades encobertas. 

 
Educar alguém é introduzi-lo, inicia-lo numa certa categoria de 
atividades que se considera como dotadas de valor [...], não no 
sentido de um valor instrumental, de um valor como meio de 
alcançar uma outra coisa (tal como o êxito social), mas de um 
valor intrínseco [...] Ou ainda é favorecer nele o desenvolvimento 
de capacidades e de atitudes que se consideram como 
desejáveis por si mesmas, é conduzi-lo a um grau superior [...] 
de realização (FORQUIN, 1993, p. 65). 

 
 

Assim como o contador de histórias educa através das histórias e da 

relação que elas constituem com seus ouvintes, o professor também educa 

através da relação pedagógica estabelecida com seus alunos. Partindo dessa 

premissa, desenvolvemos, através do componente curricular “EDU 925 – 

Formação de Contadores de Histórias: Conta Comigo!”, procedimentos que se 

colocaram no território do ensino e da contação de histórias e desencadearam 

em nós o desejo de educar na perspectiva aqui descrita por Forquim (1993).  

O caminho metodológico aqui delineado para estruturar a oferta de EDU 

925, em caráter optativo, no primeiro semestre de 2017 foi planejado a muitas 

mãos, mais diretamente pelas professoras Santos e Braga. A primeira, 

responsável pela formação dos contadores de histórias (teoria e prática) e a 

segunda, responsável para a construção performática e pelo repertório musical 

em línguas de etnias indígenas diversas, retirado da obra de Marlui Miranda (Ilhu: 

todos os sons, 1995), que deram sustentação as histórias contadas pelo grupo. 

Além delas, o professor Aaron Lopes, responsável pela disciplina “LET 644 – 
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Etnomusicologia” - assumiu o trabalho percussivo que deu origem a boa parte 

da trilha sonora que sustentou o produto final dessas disciplinas, a Mostra 

Performática - Os Donos da Terra: uma História Contada. 

Enquanto que o primeiro componente propôs a formação de contadores 

de história articulada a formação inicial de professores, o segundo oportunizou 

a articulação desta formação com a Literatura Oral Indígena, através da música. 

Depois que encontraram estes aspectos de interdisciplinaridade os professores 

convidaram outros profissionais para fazerem parte do corpo docente, para 

ministrarem oficinas que trabalhassem fundamentos importantes para a 

composição da Mostra: três alabês que vieram falar sobre os toques sacros do 

candomblé nas cerimônias de caboclo e dois estudantes indígenas que fizeram 

uma oficina sobre as práticas musicais do povo Pankararu. 

  

                        
         Figura 1: Oficina de Toques Sacros             Figura 2: Oficina de Práticas Musicais Pankararu   

 
Os estudantes também realizaram uma viagem de campo a espaços 

etnoformativos como o Museu de Arqueologia e Etnologia/UFBA, a Associação 

Nacional de Ações Indigenistas (ANAI) e ao Solar do Ferrão, onde uma 

exposição de instrumentos musicais estava acontecendo. 

 

           
            Figura 3: Visita ao Museu                               Figura 4: Visita a ANAI 

 

Os estudantes perceberam com essas atividades que tão importante 

quanto a imersão na Literatura Oral foi também compreender que nas culturas 
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indígenas não há uma fragmentação entre as manifestações artísticas, todas 

estão integradas, sendo a dança, a música, as artes visuais e a encenação, 

elementos indissociáveis.  

 

                                               
                   Figura 5: Visita ao Solar do Ferrão    Figura 6: Visita dos Kiriris  

 

 

Por fim, a oficina de canto coletivo por meio do uso da voz falada e 

cantada, oportunizou contemplar dois aspectos importantes na experiência: 1) a 

compreensão da voz não apenas para a arte de contar histórias, mas como uma 

ferramenta em potencial para a atuação docente; 2) compreensão de aspectos 

artísticos híbridos nas culturas indígenas. Assim, a proposta perpassou por 

conhecimentos teóricos acerca da fisiologia vocal, emissão vocal, funcionamento 

e tipos de respiração a conhecimentos práticos por meio da experimentação 

vocal coletiva e vivências artísticas indígenas.  

Essas oficinas trouxeram oportunidades em que foi possível visibilizar 

elementos para compreensão das relações entre o professor e o contador de 

histórias e o tipo de educação gerado pelo fazer híbrido desses ofícios pela via 

das narrativas de tradição oral, em diálogo com artes como a dança, o teatro e 

a música. A narrativa tem o poder de ensinar, seja diretamente, como é o caso 

das fábulas e a moral que elas encerram, seja de maneira subliminar. Através 

delas, são reveladas questões culturais, que denotam o modo de pensar de um 

povo, e questões étnicas relativas às raízes que sustentam a formação de 

qualquer indivíduo. E foi pensando nos ensinamentos que poderíamos extrair 

das narrativas oriundas do nosso legado indígena que selecionamos um 

repertório de histórias registradas em dois livros: Lispector (2000), Cascudo 

(2006) e Munduruku (2005) e agregaram a essas narrativas canções indígenas 

registradas na obra de (MIRANDA, 1995). 
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Os Donos da Terra: Histórias Contadas: processo de construção 
 

As músicas somadas as histórias e as atividades percussivas, serviram 

de impulsores para a construção performática. Esta foi proposta a partir de um 

roteiro ao qual costurou histórias da tradição oral recontadas por autores 

diversos, sonoplastias, músicas e toques rítmicos específicos para realização 

dos Torés.  

Sobre as músicas, vale destacar a dificuldade em mapear músicas de 

culturas indígenas e que pudessem ser ensinadas, uma vez que por serem 

transmitidas oralmente dificulta a sua utilização para fins didáticos, ao considerar 

aspectos como as diversas línguas e a forma de se cantar. Assim, 

estrategicamente foram utilizadas duas fontes para a seleção de músicas: 1) o 

livro “Ihu: todos os sons”contendo peças do cancioneiro indígena brasileiro, 

organizado pela etnomusicologa Marlui Miranda.  Resultante de uma pesquisa, 

a obra oportuniza a utilização didática de músicas de diferentes etnias indígenas 

por serem apresentadas nos formatos de áudio e partitura. Acerca das partituras 

destacam-se a apresentação da letra, respectivo significado e indicações 

referentes a fonética das palavras; 2) Torés provenientes do povo Pankararu 

apresentado e ensinado por dois estudantes indígenas. O Toré é um ritual 

indígena nordestino que une dança, religião, luta e brincadeira e que varia de 

acordo com a cultura de cada povo indígena. A dança é regida por uma música 

denominada por Toante, cantado por apenas um cantador ou cantadora, 

acompanhado por gritos ritmados do grupo de bailarinos.  

As músicas cantadas e tocadas por pequeno grupo de flauta-doce 

possibilitaram aos participantes compreender aspectos artísticos híbridos nas 

diferentes etnias indígenas e o reflexo na relação entre música, movimento e 

encenação. Diferente da cultura de outras etnias a música ocorre associada ao 

movimento e encenação. Acerca das músicas cantadas buscou-se desenvolver 

a projeção vocal nasalada para melhor caracterizar a forma de cantar das etnias 

indígenas brasileiras. 

Algumas músicas cantadas também sofreram ajustes nos arranjos vocais 

para favorecer a concepção performática, a exemplo do suprimento da divisão 

de vozes em alguns trechos, assim como as concepções dos acompanhamentos 

instrumentais com a participação dos solistas das canções executadas.  
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Apesar de inicialmente o roteiro ter sido pensado pelas professoras 

responsáveis do componente EDU 925, este foi sofrendo alterações a partir das 

intervenções dos estudantes participantes. As intervenções não se limitaram ao 

roteiro, mas foram extensivas ao cenário, figurino, elementos cênicos, 

movimentos corporais inseridos nas cenas e danças, além das músicas presente 

na mostra. 

                     

 
Figura 6: Cartaz de Divulgação 

 
Após estas interferências, o roteiro na versão final teve início com uma 

roda de Toré, com o intuito de aproximar o público dessa mitologia. Após esta 

introdução, os estudantes executaram canções instrumentais com flautas doces, 

todas retiradas do livro de Miranda (1995), fazendo referência a cultura indígena. 

Além desta música foram executadas Jú-Paraná, Araruna, Lua Lua, os Torés de 

entrada e saída e as canções que compunham as próprias histórias. 

A partir das histórias da Yara, da Princesa de Jericoacoara, o Pássaro da 

Sorte, a Cobra Honorato, os Tatus Brancos, o Uirapuru, o Boto Rosa, entre 

outras, narradas por estudantes disponibilizados em trios ou quartetos foi 

apresentado o universo literário de algumas nações indígenas. Entre as histórias 

foram intercaladas sonoplastias remetendo ao som da chuva, floresta, 

reproduzidos pelo corpo, além de toques percussivos executados também por 

instrumentos harmônicos e de percussão. Também foram explorados 

movimentos corporais em que os estudantes faziam uso de todo o palco. 
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Figura 7: Participantes da Mostra Donos da Terra: Histórias Contadas 

 

 
Vale ressaltar, que grande parte do público foi composto por professores 

e estudantes da Educação Básica, além de bolsistas de iniciação a docência do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (Pibid) de vários cursos 

da UEFS. Após a mostra, foi promovida uma roda de conversa com estes 

sujeitos para oportunizar um momento de discussão e a troca de ideias sobre a 

temática, seus processos de construção, possibilidades de inserção na 

educação básica e da realização de trabalho colaborativo na universidade, no 

âmbito da UEFS, sobretudo, entre os Colegiados dos cursos de Música e de 

Pedagogia. 

 

                 
                     Figura 8: Participantes da Mostra                      Figura 9: Roda de conversa  

 

Resultados e Considerações Finais 

 
Como resultado alcançado nota-se que é possível desenvolver uma 

formação inicial de professores articulada a questões referentes a artes e a 

cultura indígena e que, consequentemente, contemplem relações étnico-raciais, 

através da contação de histórias e da prática musical. 

Da contação de histórias, ficou claro a partir das oficinas que, assim como 

aprende a narrar com a ajuda das potencialidades e características que tem – 

responsáveis pela construção de um estilo –, também cada criança, jovem ou 
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adulto encontra um jeito próprio de construir seus processos de aprendizagem. 

E eis a proposta de educação onde se sustenta a palavra educativa do contador 

de histórias: 

 
Numa proposta de educação ampla – e por ampla entendemos, 
como Costa[1], uma educação interdimensional, ou seja, na qual 
as diversas dimensões constitutivas do ser humano, a saber: o 
lógos (razão), o páthos (sentimento), o éros (corporeidade) e o 
mythos (espiritualidade), sejam trabalhadas de forma equilibrada 
e harmônica –, a “palavra” do contador tem lugar garantido 
(MATOS, 2005, p. 140). 

 
 

Mesmo se localizando no universo das artes cênicas, a arte de contar 

histórias vem, no nosso entendimento, ocupando o espaço de quem se preocupa 

em educar com arte. Isso porque, na arte da contação, o profissional da 

educação, em especial o professor, é convidado a expandir um conhecimento 

interdisciplinar e observar a realidade à sua volta com a sensibilidade de quem 

faz cultura. Através de histórias, as pessoas encontram lentes para enxergar com 

mais acuidade seu processo de autoconhecimento e de compreensão do 

momento histórico em que a sociedade se encontra. Para isso, os sujeitos desta 

pesquisa, 38 (trinta e oito) estudantes de Licenciatura, iniciantes na arte de 

contar histórias, compreenderam que precisam se portar como parceiros, 

aqueles que propiciam meios e torcem para que a criatividade do outro aflore, 

condições importantes para o estabelecimento de espaços de confiança entre 

educadores em formação inicial, o que pode, na compreensão de Matos, “ajudá-

los a sair do medo, do torpor e da confusão, para entrar em contato com o próprio 

processo criador” (2005, p. 112). 

Matos (2005) associando a arte de contar histórias com a educação, na 

perspectiva da dimensão formativa, afirma que o desenvolvimento humano, seja 

ele razão, sentimento, corporeidade ou espiritualidade, se realiza através da arte 

de viver. Cita a expressão usada por Hampaté Bá “do berço ao sarcófago”, para 

expressar a ideia harmoniosa de “educação formativa”, que começa quando o 

indivíduo nasce e segue com ele até o final da vida. 

Essa é a educação que desejamos para as nossas escolas de Educação 

Básica, espaço de atuação dos licenciados em formação, envolvidos com esta 

pesquisa. Trata-se de uma escola cuja proposta pedagógica adote, entre outras 
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coisas, a cultura como um elemento iniciador do processo de ensino e 

aprendizagem.  

Acreditamos que a história da formação de um contador de histórias 

começa antes mesmo que ele aguce o desejo de contar profissionalmente suas 

próprias narrativas, pela voz de muitos outros sujeitos que compartilharam com 

ele os momentos que passaram diante dos livros de literatura e das narrativas 

orais: pais, parentes, amigos, professores e colegas. Assim, o postulado de 

Bakhtin (apud Koch, 2011, p. 15-16) fez-se presente em todos os momentos de 

desenvolvimento da disciplina: “Eu sou na medida em que interajo com o outro. 

É o outro que dá a medida do que sou. A identidade se constrói nessa relação 

dinâmica com a alteridade.” 

A narrativa encena, dramatiza essa relação expressa por Bakhtin. Através 

dela, o sujeito é, ao mesmo tempo, projeção de si e do outro, porque nenhum 

discurso provém de um sujeito adâmico que, num gesto inaugural, emerge a 

cada vez que fala ou escreve, como fonte única do seu dizer. Segundo essa 

perspectiva, o conceito de subjetividade se desloca para um sujeito que se cinde 

porque é átomo, partícula de um corpo histórico-social no qual interage com 

outros discursos dos quais se apossa, ou diante dos quais se posiciona (ou é 

posicionado) para construir sua fala. Com essa certeza, o desenvolvimento das 

atividades, com a contação de histórias em sala de aula, foi pautado e 

sustentado na esperança de que se faça utopia o que diz Chiappini e Marques 

(1988, p.48): “é essa vivência do grupo que pode habilitá-lo para a descoberta 

do significado do texto (oral) e das relações sociais dentro e fora da escola”.  

Isso, por certo, não dispensa quem trabalha com contação da construção 

de seu repertório de narrativas, de suas preferências, da condição de segurança 

para saber de onde partir para desenvolver uma proposta de formação pelo 

dialogismo: as personagens que deixaram suas marcas, os cenários que 

desafiaram o tempo e permaneceram intocáveis na memória, os enredos 

recontados e ressignificados com riqueza de detalhes – tudo isso, 

possivelmente, impactará os que estão em seu entorno, especialmente seus 

alunos. Para Bakhtin (2003, p.410): 

 
[...] não há a primeira nem a última palavra, e não há limites para 
o contexto dialógico (este se estende ao passado sem limites e 
ao futuro sem limites). Nem os sentidos do passado, [...] podem 
jamais ser estáveis (concluídos, acabados de uma vez por 
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todas): eles sempre irão mudar (renovando-se) no processo de 
desenvolvimento subsequente, futuro do diálogo. Em qualquer 
momento do desenvolvimento do diálogo existem massas 
imensas e ilimitadas de sentidos esquecidos, mas em 
determinados momentos do sucessivo desenvolvimento do 
diálogo, em seu curso, tais sentidos serão relembrados e 
reviverão em forma renovada (em novo contexto). Não existe 
nada absolutamente morto: cada sentido terá sua festa de 
renovação. Questão do grande tempo. 
 

 
No contexto dialógico em que os momentos de suspense de uma história 

aparecem sob forma de tristeza de uma personagem, a angústia de uma 

situação, o envolvimento acaba ocorrendo, de quem conta e de quem ouve, 

intensificando a experiência da narrativa e seus impactos no grupo. Essa 

experiência se deu muitas vezes durante a preparação das histórias a serem 

contadas na Mostra Performática, os alunos entenderam que precisavam olhar 

para o conto como quem olha para um corpo humano e, para fazer o coração 

desse conto bater forte, careciam de articular as emoções das personagens as 

suas próprias emoções, ora emprestando suas experiências para a narrativa, ora 

buscando na narrativa os sentidos necessários para empreender uma boa 

performance.  

Para os estudantes envolvidos diretamente com as disciplinas o processo 

de aprendizagem é lúdico e permeado de emoções, especialmente porque mexe 

com a memória de afetos de cada um. Quando questionados sobre momentos 

marcantes vivenciados durante a disciplina alguns deles disseram: 

Eu aprendi sobre a importância dos laços culturais que estão 
contidos no nosso subconsciente através dos nossos 
antepassados, e como é importante resgatar um pouco disso. 
Essa foi uma experiência marcante, desde o significado de cada 
nome através dos familiares até as pessoas que contribuíram e 
contribuem para o nosso desenvolvimento humano e social. (A1) 

 

Tudo na disciplina foi muito bom, desde a convivência com os 
colegas, convidados e professores. Cada aula foi um 
aprendizado. Mas creio que o que me marcou foi a minha 
atuação dentro da sala de aula, nunca fui regente de sala, mas 
até o modo como falo com meus alunos... hoje é diferente. 
Quando trabalhamos na escola sobre culturas eu posso 
contribuir com a desconstrução de estereótipos e preconceitos. 
(A2) 

 



 

105 

 

 

Todos os momentos foram mágicos no decorrer dessa trajetória, 
as histórias compartilhadas tornaram-se especiais, mais vale a 
pena ressaltar o momento belíssimo da canção YU PARANÁ, 
que toca no íntimo da alma, cada momento foi único e 
inesquecível, aprendizado para vida inteira (A3) 

 

Ficou claro a partir das oficinas que, assim como aprende a narrar com a 

ajuda das potencialidades e características que tem – responsáveis pela 

construção de um estilo –, também cada licenciando encontra um jeito próprio 

de construir seus processos de aprendizagem. E eis aí a proposta de educação 

onde se sustenta a palavra educativa do contador de histórias: 

 

Numa proposta de educação ampla – e por ampla entendemos, 
como Costa, uma educação interdimensional, ou seja, na qual 
as diversas dimensões constitutivas do ser humano, a saber: o 
lógos (razão), o páthos (sentimento), o éros (corporeidade) e o 
mythos (espiritualidade), sejam trabalhadas de forma equilibrada 
e harmônica –, a “palavra” do contador tem lugar garantido 
(MATOS, 2005, p. 140). 

 

Matos (2005) associando a arte de contar histórias com a educação, na 

perspectiva da dimensão formativa, afirma que o desenvolvimento humano, seja 

ele razão, sentimento, corporeidade ou espiritualidade, se realiza através da arte 

de viver. Cita a expressão usada por Hampaté Bá “do berço ao sarcófago”, para 

expressar a ideia harmoniosa de “educação formativa”, que começa quando o 

indivíduo nasce e segue com ele até o final da vida. 

Essa é a educação que desejamos para as nossas escolas de Educação 

Básica, espaço de atuação dos licenciados em formação, envolvidos com esta 

atividade interdisciplinar. Trata-se de uma escola cuja proposta pedagógica 

adote, entre outras coisas, a cultura como um elemento iniciador do processo de 

ensino e aprendizagem, já que ao provocarmos o grupo com o contato com a 

arte, por meio da contação de histórias, ampliada com o uso do corpo e da voz, 

através de vivências musicais, espera-se que a cultura impulsione práticas 

pedagógicas em salas de aula da Educação Básica. 
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Para arremate dos registros, iniciamos a produção descrevendo:  

Recordar o passado e manter-se na memória. Uma dupla face 
que, ao meu ver, quebra o silêncio das estações da vida, 
promove uma tessitura com as histórias que ora nos constituem, 
ora fazem-nos ser constitutivos e agencia as pazes com os 
hiatos da nossa missão, que é (re)viver (MENDONÇA, 2018, 
p.113)15.  

 

É nesse recordar, no espírito de (re)viver, que “memoriais em rede: 

tessituras enunciativas, panoramas e protagonismos” foi produzido. E, 

acreditamos que, sua finalidade foi alcançada a partir do momento que as 

palavras foram atravessadas e temperadas com narrativas acadêmicas e de 

formação, em que os vocábulos “guardados em frascos de cristal” exalaram a 

magia de um dizer literário, tecidos com enfoque memorialista, de uma escrita 

que apresentou aspectos particulares que circunstanciaram o processo. 

Do mesmo modo, a metarreflexão e balanço autorreflexivo sobre a escrita 

foram evidenciados. Para além disso, Flertes com o “discurso ficcional com fatos 

e lugares” apresentados. O jogo de memória, em contraponto com a Filosofia 

tecida, fundamentado na hermenêutica, evidenciado em painéis dos registros, 

 
15 MENDONÇA, Lívia de Carvalho. Posfácio de uma primavera. IN: PASSOS, Miriam Barreto de 
Almeida. [META]LINGUAGEM E REMINISCÊNCIAS DE SUJEITO APRENDENTE: percurso de 
história de vida e formação. Curitiba: CRV, 2018. 



 

109 

 

 

marcando o lugar filosófico, em rede, com a Literatura e as Artes, também, foi 

traçado. 

Dos “donos da Terra” os cantos eclodiram em histórias com danças e 

contos do conhecimento de um povo, confirmando que as memórias são 

cunhadas na tradição oral. 

A história, igualmente, faz memória e com ela podemos retirar 

especialidades em tessituras de lembranças de vida. 

Assim, concretizar esse projeto implicou num processo de criação 

conjunta em que todos aqui envolvidos tiveram participação efetiva e 

comprometida com aquilo que tanto prezamos: a Educação. Sim. Uma Educação 

que precisa ser revitalizada, tornando seus sujeitos seres de transformação. 

Acreditamos na transformação das pessoas através da Educação e, tal como 

Paulo Freire, investimos nela todas as nossas forças enquanto sujeitos sociais 

que se comprometeram com a evolução das pessoas como construtoras de um 

mundo melhor. 

No caminho percorrido ao longo de nossa formação, uma vez que 

entendemos este processo como irreversível, deparamo-nos com um texto tão 

cheio de significados que num primeiro encontro nos fez e refez enquanto 

sujeitos históricos. Como as memórias de alguém pode nos tocar de forma tão 

intensa? Ler um memorial, escrever seu memorial é um processo tão implicado 

que nos reconstrói enquanto pessoas que estão no mundo e para o mundo, e 

que esse mesmo mundo as construiu. Cada ação, cada momento ressignificado 

constitui uma porta aberta ao autoconhecimento, pois é esse conhecimento de 

si que nos traduz e nos transforma. 

É também esse autoconhecimento o primeiro passo para a 

conscientização do processo identitário que nos envolve desde a nossa chegada 

ao mundo e dá outra dimensão a nossa constituição profissional quando estamos 

conscientes dele. Por compreender essa importância é que esse projeto nos é 

tão caro! A subjetividade que envolve cada sujeito é a mesma que determina o 

quanto a formação pode ser significativa e transformadora.  

E consciente da subjetividade integrante a cada sujeito e a influência 

direta em suas ações, que nos propusemos a buscar outros sujeitos para os 

quais a subjetividade humana, também, os encanta para fazer parte desse 

percurso. A forma como cada um abordou os memoriais em sua escrita, e como 
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o trabalho com essa tipologia textual influencia na formação de outros sujeitos, 

prova o quanto podemos nos permitir ser autor da nossa própria história. Para 

isso, claro, é necessário levantar o véu que encobre as nossas histórias, e 

escolher a forma como decidimos contá-las. Larrosa (2006) trata essas formas 

de ver o mundo e a decisão de como as abordar ao mostrar para o outro, ao 

discutir “As confissões” de Rousseau. 

   

Um dos efeitos da tomada de consciência é que cada um sente 
a necessidade de reescrever, a partir desse momento de 
mudança, sua própria história. Uma história que agora será a 
história do autoengano, da alienação, da mentira. (LARROSA, 
2006, p. 32)16. 

 

Ou das verdades ditas, encobertas, mas reais para aquele que conta, que 

nos instiga a enxergá-la a partir de um ponto de vista, especificamente, de seu 

ponto. É o que nos torna seres humanos reais, imaginados a partir de uma 

realidade que só você conhece e pode partilhar. É com a necessidade de 

compreender melhor o caminho percorrido e de buscar a superação de uma 

alienação social e cultural que nos possibilita a reescrita de uma história. Uma 

história que inicia uma formação, ou uma história contínua de formação. 

É com esse sentimento de continuidade que esperamos que este livro 

tenha possibilitado reflexões sobre seu percurso, sua história. Sobre as 

memórias em rede que são tecidas com as vivências e aprendenças do dizer e 

do fazer. 

Finalmente, fazemos nossas as palavras de Larrosa, pois a mesma nos 

diz muito, tem significado todo especial quando trata-se de memoriais: “A 

interpretação do passado só é experiência quando tomamos o passado como 

algo ao qual devemos atribuir um sentido em relação a nós mesmos” 

(LARROSA, 2006, p.32). Assim, o passado não pode e não deve ser negado, 

ele nos constitui, nos revela, nos disciplina, nos impulsiona para frente, quando 

deixamos de lado a inércia, o desânimo, a prostração e nos erguemos na/para 

ação do sujeito que se desponta e faz manifestar-se. 

 
16 LARROSA, Jorge. Pedagogia profana: danças, piruetas e mascaradas. 4. ed. 3ª imp. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2006. 
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