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Capítulo 1 – Começando a contar uma história 
formação de professores/as no Brasil e em Portugal – tensões e desafios na busca de uma 

epistemologia instituinte 
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Capítulo 1
Começando a contar uma história:  

formação de professores/as no Brasil e 
em Portugal – tensões e desafios na bus-

ca de uma epistemologia instituinte

[…] ao falar da problemática da pesquisa, hoje em 
desenvolvimento, ao buscar uma abordagem funda-
mentada na existência, encontro, no fundo, a neces-
sidade de uma formação menos retórica e externa aos 
sujeitos, uma formação instituinte de novas imagens, 
saberes e práticas educativas. Uma formação mais li-
gada à vida e às suas complexidades (21 ago. 2005).

Iniciar a narrativa sobre a investigação que deu origem a este livro 
nos coloca frente à tarefa de contar um pouco de sua história, em um movi-
mento de voltar-lhe à origem.1 Origem, como nos propõe Benjamin (1993), 
não como busca de um sentido cronológico e linear, mas da densidade do 
passado no presente, na perspectiva de construção dos projetos de futuro que 
desejamos. 

Esse olhar para o passado indica que os problemas de pesquisa, que se 
colocaram como foco de análise nos estudos já realizados, foram gestados a 
partir do entrelaçamento entre o trabalho e a vida (Bragança, 1998, 2001a). 
Questões da prática docente se materializaram em pesquisa acadêmica, e, 
assim, foram surgindo indagações que trouxeram a docência e a construção 

1 A noção de origem em Benjamin serve de base a uma historiografia regida por outra tempo-
ralidade que não a de uma causalidade linear, exterior ao evento. Trata-se da origem como um 
salto para fora da sucessão cronológica. Por seu surgir, a origem quebra a linha do tempo, opera 
cortes no discurso nivelador da historiografia tradicional (Gagnebin, 1994).
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de seus saberes para o centro das reflexões, bem como a análise da memória 
e da narração como possibilidades emancipatórias do ser-professor/a, como 
ruptura com a racionalidade que percebe a docência reduzida à competên-
cia técnica. Observamos, nesses estudos, que a dinâmica viva dos saberes 
docentes brota do/no cotidiano da escola, saberes que são construídos pelos 
sujeitos ao longo de suas vidas na articulação de dimensões pessoais, cultu-
rais, éticas e científicas. 

O retorno à universidade, como professora do curso de pedagogia,2 
constituiu uma oportunidade de vivenciar esse processo com os/as alunos/
as-professores/as. Questões pulsantes do cotidiano escolar afloravam nas 
aulas de filosofia da educação e nos encontros de prática de ensino, e esses 
lampejos da experiência, juntamente com a memória escolar e os saberes 
pedagógicos, foram e vão abrindo as possibilidades de vislumbrar a comple-
xa rede de construção de saberes. Saberes/formação que atravessam o pro-
cesso de construção da docência pelos/as estudantes-professores/as. Saberes 
individuais/coletivos sobre o ofício docente, desconstruídos e construídos 
ao longo da trajetória de vida. 

Partindo desse amplo contexto de vida e trabalho, a investigação foi-
-se desenhando numa tessitura de múltiplas mediações e se exprime, nome-
adamente, pela necessidade de buscar uma perspectiva de formação que, 
contrapondo-se à racionalidade técnica, mobilize uma racionalidade sensí-
vel, incorporando a vida dos sujeitos, em toda sua complexidade existencial, 
como componente fundamental do processo formativo. Nesse sentido, to-
mamos as histórias de vida, por meio das biografias educativas, como uma 
alternativa metodológica no processo de tematização da própria vida, como 
espaço-tempo de formação docente, fortalecendo o entrelaçamento entre os 
acontecimentos biográficos que se foram constituindo como experiências 
instituintes da formação e que vêm das memórias polifônicas da vida, das ex-
periências docentes e da formação acadêmica. Destacamos as possibilidades da 
memória e da narração como constitutivas da dinâmica de formação, tendo 
como referência estes autores: Walter Benjamin, Paul Ricoeur, Pierre Nora, 
António Nóvoa, Gaston Pineau, Pierre Dominicé, Marie-Christine Josso, 
Célia Linhares e Elizeu Clementino de Souza. 

2 Professora da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (FFP/UERJ) e do curso de pedagogia da Universidade Estácio de Sá. 
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A pesquisa foi desenvolvida por meio de investigação-formação, en-
volvendo seis professoras do 1o ciclo do ensino básico, em Portugal, e seis 
dos primeiros anos do ensino fundamental, no Brasil, e centrou-se em três 
eixos de análise que articulam, também, questões que buscamos discutir: o 
trabalho com as histórias de vida, em contexto de formação de professores/
as, pode contribuir na busca de uma racionalidade mais humana, sensível 
e partilhada? Qual o sentido da rememoração no processo permanente de 
formação, de construção de saberes, de reconstrução dos projetos de futuro 
pessoais e coletivos sobre a vida e a profissão? A experiência narrativa pode 
tornar mais visível e, ainda, potencializar as diversas dimensões da trajetó-
ria de vida e formação dos professores/as, nomeadamente o entrelaçamen-
to entre memória, experiências docentes e formação acadêmica? Quais as 
potencialidades das biografias educativas, em contextos de formação, como 
caminho de elaboração pessoal/coletiva do testamento da docência e de sua 
afirmação como “lugar de memória”?

Quanto ao primeiro eixo da investigação, observamos que para as pro-
fessoras a participação na pesquisa foi uma oportunidade de viver a experi-
ência narrativa do tempo como “tríplice presente” (Ricouer, 1994, p. 28) 
– em cada encontro, presente, passado e futuro se entrelaçaram, por meio de 
perspectivas, lembranças e projetos. A narrativa das experiências instituin-
tes de formação possibilitou uma atuação propositiva pelas professoras, na 
construção de sentidos para a trajetória de vida e formação; o movimento 
de constituição de uma “história que pudesse ser seguida” (Ricouer, 1994, 
p. 102) exigiu um trabalho laborioso de tessitura de intrigas, traduzindo a 
experiência narrativa em formação. 

O segundo eixo aponta a análise das diversas dimensões da trajetória de 
vida. A história de cada professora participante tece experiências que entrela-
çam aprendizagens que vêm do âmbito pessoal, da trajetória de formação aca-
dêmica e profissional em uma complexa configuração. Assim, encontramos 
vestígios de que o processo formador se torna inteligível em uma perspectiva 
que entretece os diferentes episódios em tessitura, em que as intrigas são 
articuladas na experiência narrativa como uma história que pode ser seguida. 

Quanto ao terceiro eixo, o desenvolvimento da investigação-formação 
também foi abrindo canais para uma aprendizagem partilhada, na tematiza-
ção de percursos de vida, reafirmando o sentido da docência como “lugar de 
memória” (Nora, 1993) e a contribuição do registro da história de vida como 
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“testamento” (Arendt, 1972), abrindo a possibilidade de que outras pessoas, 
na leitura desses testamentos, possam também vivenciar uma experiência de 
aprendizagem que transforme biografia em herança. 

Mas “a pouco e pouco”3 o desenvolvimento do trabalho trouxe um 
eixo que se foi afirmando: o sentido dialógico da investigação e da formação.  
A realização do doutoramento na Universidade de Évora e o desenvolvimen-
to da pesquisa, envolvendo professoras portuguesas e brasileiras, indicaram 
um importante sentido de diálogo, no encontro de caminhos trilhados pela 
escola, pela docência e a formação de professores, nesses dois países. Reafir-
mamos, nessa perspectiva, uma aprendizagem que se dá quando nos confron-
tamos com o outro, ao qual, dialeticamente, nos ligamos e nos distanciamos, 
mediados por desejos, lutas, conflitos e desafios comuns e singulares. 

É essa dinâmica dialógica que nos permite perceber “sotaques”4 que 
vêm de diferentes cidades portuguesas e brasileiras, e é importante exerci-
tar, por essa razão, na leitura do texto, a escuta atenta, às vezes silenciosa, 
mas sempre dialógica, buscando perceber a melodia que vem da experiên-
cia gerada pela pesquisa e que se abre como convite de experiência também 
aos leitores. 

A problemática da pesquisa se colocou, assim, pela busca de uma for-
mação ancorada em uma epistemologia mais sensível que acolha as múltiplas 
dimensões que envolvem a construção dos saberes e da própria vida. Embora 
aumentem as pesquisas em educação, políticas e regulamentações sobre o 
ensino, os processos escolares e formativos continuam áridos e pouco férteis. 
Encontramos, nesse campo, um complexo conjunto de fatores e, com Linha-
res (2000), perguntamos se, diante desses dilemas, os processos de formação 
serão reeditados, remontados ou apropriados para uma reinvenção à altura 
da complexidade da vida e de suas exigências éticas. Precisamos, ainda hoje, 
unir-nos a tantos educadores, professores, pedagogos que antes de nós luta-
ram pela reinvenção cotidiana da escola e da formação docente. É preciso 
retomar lutas vencidas pela racionalidade triunfante, buscando, por meio de 

3 Coloco a expressão entre aspas porque foi aprendida pela investigadora nos longos diálogos 
com as professoras portuguesas, participantes da investigação. 

4 A expressão “sotaques” provém de reflexão tecida pelo professor doutor José Bravo Nico, em 
comunicação oral proferida no III Encontro Regional de Educação: Aprender no Alentejo, 
realizada no dia 24 de maio de 2005, na Universidade de Évora – Portugal. 
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ações singulares, mas entranhadas no contexto sócio-histórico, alternativas de 
formação mais dialógicas e humanas. 

Há premência de pontes para a reinvenção da escola e para a formação de 

seus profissionais. Pontes entre saberes, noções, ideias, narrativas, memórias, 

disciplinas, habilidades, ações e acontecimentos, todas visando refundar a es-

cola em outros moldes que a predisponham a trabalhar por uma cultura mais 

includente, mais prazerosa e compartilhada (Linhares, 2001, p. 10).

A escola e a formação buscam essas pontes, um entrelaçamento com-
plexo entre as diversas dimensões formativas, entre saberes acadêmicos e expe-
rienciais, memórias e narrativas, práticas e teorias. As dinâmicas de formação 
inicial e contínua têm, entretanto, indicado um movimento de “aceleração” 
(Nora, 1993), o qual faz um esforço de demissão da experiência em sentido 
pleno, coletivo – demissão da partilha, do encontro, da vida. 

A aceleração tanto está colocada no sentido das políticas públicas e dos 
processos curriculares quanto envolve aqueles e aquelas que procuram a for-
mação. Os cursos e programas caminham em um processo que se quer cada 
vez mais veloz, que assegure ou que dê maior possibilidade de emprego, ou, 
ainda, que contribua para a progressão na carreira. 

No interior dos processos formativos, registramos, muitas vezes, uma 
lógica fragmentária do conhecimento e perspectivas didáticas com base na 
transmissão de conteúdos. Em um painel sobre os cursos de formação inicial 
em Portugal, Bidarra (2002, p. 159) destaca como um dos problemas nesse 
campo a “demasiada adesão a um modelo transmissivo”, afirmando que este 
não contribui para a modificação das representações, competências, dispo-
sições pessoais, que são, segundo a autora, os objetivos de toda prática de 
formação. Campos (1995, p. 32) também afirma que a metodologia predo-
minante na formação de professores segue o paradigma transmissivo. 

No contexto brasileiro, Linhares nos ajuda a sublinhar os baixos níveis de 
aprendizagens formativas, dificuldades que travam a formação de professores:

Como uma interdependência dos processos metodológicos construídos, fo-

mos expandindo nossa curiosidade no sentido de perceber as dificuldades 

que travam a formação de professores, constatadas em pesquisas e nas prá-

ticas vivenciadas e que poderíamos resumir da seguinte maneira: por que 
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tanto ensino corresponde a tão baixos níveis de aprendizagens formativas? 

(2005a, p. 11) 

Nesse mesmo sentido, Campos, em um balanço sobre a formação de 
professores em Portugal, destaca: 

Como sublinha Nóvoa (1992a), se a história da formação de professores nos 

últimos vinte anos pode ser contada como uma história de sucesso (desenvol-

vimento de instituições e cursos e profissionalização da maioria dos docentes 

em exercício), também pode ser contada como uma história de incapacida-

de ‘para melhorar significativamente a formação científica e as competências 

profissionais dos professores’ (1995, p. 35).

Os indícios da pesquisa educacional levam-nos a perceber que a raciona-
lidade em que estão assentados nossos cursos de formação inicial e contínua, 
muitas vezes, não dá ênfase à vida e às complexidades existenciais. Colocando-
-se a formação longe da vida, temos dificuldade de tocar os sujeitos, de aflorar 
a experiência, favorecendo a vivência pontual e fragmentada, que não encontra 
potência para produzir transformação nos sujeitos e nas escolas. Uma das pers-
pectivas que já se vem colocando, em diversas pesquisas e práticas, é a busca 
de uma formação fundada em uma epistemologia mais humana e, portanto, 
necessariamente mais sensível e dialógica, como nos ensina Freire (1992). 

Nesse sentido, é possível observar movimentos capilares que caminham 
para a ruptura e, além do discurso, conseguem instaurar práticas instituintes 
e, talvez, novas racionalidades. É possível encontrar, em muitos espaços, tanto 
no Brasil como em Portugal, a afirmação de uma pedagogia que se procura 
traduzir em uma formação mais humana, amorosa, compartilhada, com a in-
corporação dialética da complexidade da prática, articulando movimentos de 
reflexão, pesquisa e formação.  

Observamos que a vida e a formação docente trazem um movimento 
em que se encontram a formação acadêmica institucional, a história familiar e 
pessoal/de vida, opções e trajetórias religiosas, a memória escolar e tantas outras 
dimensões que vão tecendo o ofício docente. São os acontecimentos biográfi-
cos que, de forma muito particular, e, ao mesmo tempo, prenhes do coletivo, 
vão mobilizando determinadas formas de ser e de estar na vida e na docência.  
É preciso trazer a potência dessas múltiplas dimensões para o centro dos pro-
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cessos formativos e, como nos ensina Nóvoa (1991, p. 70), encontrar espaços de 
interação entre as dimensões pessoais e profissionais. 

Se visualizamos anteriormente, de forma geral, os movimentos de 
formação docente e encontramos um campo de tensões entre racionalida-
des que desejam nomear e afirmar as concepções e práticas da formação, 
essas tensões também se materializam quando focalizamos o/a professor/a 
e seu trabalho na escola. O olhar dirigido à história da educação brasileira 
e portuguesa vai delineando diferentes concepções sobre o/a professor/a; 
a docência vai assumindo diferentes matizes e configurando uma trama 
de múltiplos fios. Essa dinâmica pode ser percebida tanto em um olhar 
macro como em um olhar dirigido à particularidade dos sujeitos que pro-
duzem a profissão docente em seu cotidiano. São múltiplas perspectivas 
que apontam, em cada momento histórico e em cada contexto, certa con-
figuração caótica e fragmentária, que se manifesta de diferentes formas 
nos sonhos e projetos de cada professor/a e na maneira como se constrói 
a profissão docente. 

Confrontamo-nos com uma produção histórico-social sobre a do-
cência, que aponta relações dialéticas com as experiências particulares, 
traduzindo a apropriação-recriação subjetiva dos movimentos da socie-
dade. Se nos defrontamos historicamente com referências balizadoras 
sobre o “ser” professor/a, que indicam dimensões profissionais e pesso-
ais, teóricas e metodológicas, em contraposição, na escola, observamos 
sujeitos que constroem a profissão docente, muitas vezes, rompendo com 
o instituído. 

A memória e a narração exercem importante papel nesse processo. A 
memória traz o registro vivo de diferentes experiências sociais da docência 
que foram se acumulando ao longo da trajetória não só histórica da pro-
fissão, mas também pessoal de cada professor/a. O trabalho com as histó-
rias de vida vem como possibilidade de contraposição aos movimentos de 
aceleração da vida, da formação e da docência, buscando um processo de 
formação e construção de saberes que se deseja mais humano, existencial, 
partilhado – é a interrupção do tempo “cronológico” e “vazio” (Benjamin, 
1993) e o resgate da multiplicidade do tempo e de experiências plenas, ins-
tituintes. Tomamos o sentido da experiência plena pela natureza coletiva de 
sua construção e a narração como caminho de partilha e recriação dessas 
experiências. 
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As questões e a problemática anteriormente anunciadas levaram-nos a 
uma investigação que tomou as histórias de vida não só como possibilidade 
metodológica, mas como caminho para repensar a formação de professores 
com base em uma epistemologia instituinte, na qual saberes científicos, cul-
turais, pedagógicos e existenciais se encontram em polifonia. O desenvolvi-
mento do trabalho corporificou, entretanto, o sentido de movimento e de 
construção/reconstrução permanente da pesquisa, ou seja, os indicativos do 
projeto de investigação foram tecidos no dia a dia de uma trama entre Brasil 
e Portugal. 

É um pouco assim – a pesquisa como uma deliciosa ‘sopa de pedra’. São mui-

tos os ingredientes e, em sua preparação, cada um deles precisa de um trata-

mento específico, de um tempo de cozimento, de uma panela adequada. E, 

se essa sopa tem uma receita, em conversa com minhas amigas portuguesas, 

percebi que o que caracteriza sua própria origem é a possibilidade de fazer 

um saboroso prato, quente e inspirador, a partir do que temos, dos ingre-

dientes de que dispomos e que, alquimicamente, vão dando sabor e sentido. 

É preciso saber administrar e viver o tempo de cada um dos ingredientes da 

pesquisa, que juntos, dialeticamente, se articulam e dão sabor ao trabalho 

(1o nov. 2005).

Pesquisa sonhada no Brasil, desenvolvida lá e cá, no diálogo sobre a 
vida, a sociedade, as complexidades da escola e da formação de professores em 
Portugal e no Brasil. Por uma professora que, como estrangeira, espreita, sen-
te a forma de viver e produzir a docência de professoras do 1o ciclo do ensino 
básico em Portugal e que, na realidade brasileira, tão próxima, tão conhecida, 
procura o estranhamento, as vozes silenciadas de professoras do ensino fun-
damental. Os ingredientes dessa configuração metodológica foram se dando 
aos poucos, no ir e vir, no refletir, no fazer e no refazer do plano de trabalho, 
articulando revisão de literatura, estudo do referencial teórico-metodológico 
e desenvolvimento da pesquisa-formação, por meio de entrevistas biográficas. 
Assim como na dinâmica de preparação da “sopa de pedra” encontramos 
uma dialética entre o previsto na receita, as alterações feitas a partir da dis-
ponibilidade dos ingredientes e, finalmente, os sabores do prato, na pesquisa, 
vivenciamos a dialética entre o projeto inicial, o sentido vivo e pulsante de seu 
desenvolvimento e sua escrita acadêmica. 
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É preciso, ainda, destacar a presença significativa do “livro da vida”.5 

O termo ‘livro da vida’, como parte integrante da presente pesquisa, busca 

trazer a intensidade dos caminhos percorridos ao longo do processo. É ‘livro’, 

pois propõe o registro das ‘idas e vindas’, e, apesar de intrinsecamente ligado 

a todo movimento da pesquisa, apresenta certa independência do formalis-

mo acadêmico: não se coloca como capítulo ou item constitutivo da tese, 

mas como espaço de autorreflexão sobre a pesquisa. Sua proposta é o relato, 

a narrativa e, nesse sentido, é mesmo ‘da vida’; traz a densidade de pulsa-

ções que vão se apresentando em diferentes dimensões, entrelaçando visões e 

emoções de cada momento/ciclo desse processo (set. 2004). 

A escrita do livro constituiu espaço-tempo de reflexão e foi acompa-
nhando todo movimento da pesquisa. Seus registros, em primeira pessoa, tra-
zem a intensidade da experiência viva da pesquisa, rompendo com a cronolo-
gia, e apresentam a própria pesquisa como experiência biográfica de formação. 

A transformação da tese em livro exigiu algumas adaptações e a escolha 
de um caminho a seguir. Optamos por manter o fio condutor do trabalho, 
mas a necessidade de redução do texto levou-nos a registrar as biografias 
educativas de apenas duas professoras participantes, uma portuguesa e outra 
brasileira. O capítulo destinado à análise dialógica entre as trajetórias traz, 
entretanto, aprendizagens que vieram da história de vida de cada uma das 12 
participantes. No mais, o presente texto mantém o conteúdo da tese apresen-
tada na Universidade de Évora.6 

 Consideramos cada capítulo deste livro uma síntese de estudo e pes-
quisa. Nesse sentido, são apresentados, por um lado, em sua singularidade, 
ou seja, como dimensão do estudo que traz em si uma contribuição de análise 
específica, e, por outro, pela articulação e pelo diálogo entre eles. Tendo sina-

5 “Tomo emprestada a expressão livro da vida do educador francês Célestin Freinet (1896-1966), 
que desenvolveu, com os alunos, a proposta de um registro diário das experiências da sala de 
aula e da vida – um registro marcado pela liberdade de expressão, que incluía texto, pintura e 
desenho” (set. 2004). 

6 Tese defendida no dia 15 de junho de 2009, na Universidade de Évora – Portugal, sob a orien-
tação do professor doutor José Bravo Nico.
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lizado, desse modo, as motivações iniciais e a problematização, fica o convite 
à leitura e à atribuição de sempre novas possibilidades de sentidos.7 

7 Registramos que a linguagem escrita deste livro materializa sua dimensão dialógica, pois deixa 
transparecer a polifonia do português de Portugal e do português do Brasil. 

Histórias de vida e formação de professores com imagem.indd   36 5/11/2012   11:35:27




