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RESUMO 

O presente trabalho utiliza a história de vida como objeto de análise da formação acadêmica, 

apoiando se no pressuposto da narrativa autobiográfica da autora. Procurou evidenciar a 

definição que a narrativa autobiográfica proporciona e, falar de si e de seu processo formativo 

embasa a relevância da narrativa autobiográfica como fonte investigativa da pesquisa 

educacional. Recorre ao aporte teórico dos estudos trazidos por Passegi (2010), Pineau (1984, 

2006), Souza (2006, 2007), Moita (1992) e Freire (1983, 1987), dentre outros que defendem a 

relevância das histórias de vida como importante fonte de pesquisa em educação. O estudo 

está fundamentado sob a ótica da pesquisa qualitativa, de natureza exploratória Thiollent 

(2011), que objetiva pôr em primeiro plano o estudo da trajetória de vida/formação da 

acadêmica, por intermédio da abordagem autobiográfica que aliada à técnica do grupo focal, 

possibilitou constatar a eficácia da pesquisa autobiográfica considerando-se os dados obtidos 

no grupo em razão dos registros, com o objetivo de identificar o sujeito como figura ativa na 

construção do conhecimento sobre si próprio e sobre a sua condição como futura educadora. 

O resultado permite considerações sobre a pesquisa autobiográfica importante estratégia 

acadêmica de reflexão, quando associada a técnicas de pesquisa confiáveis para a troca de 

experiência entre futuros profissionais. 

 

Palavras-chaves: Trajetória de vida. Narrativas. Pesquisa autobiográfica. Formação docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

The present work uses the history of life as object of analysis of the academic formation, 

supporting if in the presupposition of the autobiographical narrative of the author. It sought to 

highlight the definition that the autobiographical narrative provides and to talk about oneself 

and its formative process underlies the relevance of the autobiographical narrative as an 

investigative source of educational research. It is based on the theoretical contribution of the 

studies presented by Passegi (2010), Pineau (1984, 2006), Souza (2006, 2007), Moita (1992) 

and Freire (1983, 1987) among others who defend the relevance of life stories as important 

source of research in education. The study is based on the qualitative research, exploratory in 

nature Thiollent (2011), which aims to put in the foreground the study of the life trajectory / 

formation of the academic, through the autobiographical approach that allied to the technique 

of the focal group, made possible to verify the efficacy of the autobiographical research 

considering the data obtained in the group because of the records, with the aim of identifying 

the subject as an active figure in the construction of knowledge about himself and his 

condition as a future educator. The result allows considerations on the autobiographical 

research important academic strategy of reflection, when associated with reliable research 

techniques for the exchange of experience among future professionals. 

 

Keywords: Life trajectory. Narratives. Autobiographical research. Teacher training. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho aborda minha trajetória de vida por meio de uma narrativa 

(auto)biográfica, tendo como ênfase a perspectiva histórico-educacional. Para isso a 

história de vida e formação se faz objeto de análise e reflexão de pensamentos e atitudes 

que resultaram em uma nova perspectiva, na qual a autora se estabelece ao mesmo 

tempo como pesquisadora e pesquisada de uma escrita que testemunha as relações e 

transformações pessoais por meio da educação.  

Para recuperar toda minha jornada do nascimento até a fase atual, foi empregada a 

metodologia de pesquisa autobiográfica, que analisa a história de vida e formação 

docente como fonte de pesquisa científica. Aliada à esta metodologia utilizamos técnica 

do Grupo Focal, como técnica de levantamento de dados. 

A escolha do tema se deu entre outros motivos, a partir de um memorial proposto na 

disciplina de Avaliação Educacional no terceiro período do curso de Pedagogia. Durante 

o processo de elaboração do mesmo percebi que em minha trajetória pessoal vivenciei 

muitas experiências nas quais estavam presentes muitos aspectos discutidos na 

academia. O desejo de compartilhar tais experiências, não apenas isso, mas, apontar os 

aspectos formativos presentes em minhas memórias, despertou meu interesse pela 

escrita autobiográfica.  

Um de meus principais questionamentos era como utilizar minhas memórias como 

instrumento de formação acadêmica, uma vez que tais memórias me aproximavam de 

algumas discussões teóricas presentes no curso de Pedagogia. Assim optei pela 

metodologia autobiográfica, com o intuito de repensar essa trajetória pelo ponto de vista 

dos aspectos formativos, uma vez que:  

 

Entender as afinidades entre as narrativas (auto)biográficas 1  no processo de 

formação e autoformação é fundamental para  relacioná-las com os processos 

constituintes da aprendizagem docente. Desta forma, as implicações pessoais e 

as marcas construídas na trajetória individual/coletiva expressas nos relatos 

escritos revelam aprendizagens da formação e sobre a profissão (SOUZA, 2007, 

p.4). 

 

Desta forma a idéia de trajetória, apresentada neste estudo, está fundamentada, visto 

que se constitui por uma essência de eventos que a vida nos propõe e que vão sendo 

                                            

1 A expressão (Auto)biográfica – entre parênteses o sufixo “auto” – é corrente na abordagem de Elizeu 

Clementino de Souza, somente a utilizaremos quando em citação direta. 
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revisitados na medida em que fui produzindo sentidos para cada acontecimento vivido. 

Percebi que tais eventos podiam e deviam ser compreendidos, quando recuperados por 

meio de narrativas que vão tecendo em outro tempo e forma os sentidos de uma vida 

vivida e resgatada de forma intencional e significativa. Segundo Souza:  

 

As narrativas ganham sentido e potencializam-se como processo de formação e 

de conhecimento, porque tem na experiência sua base existencial. Desta forma, 

as narrativas constituem-se como singulares num projeto formativo, porque se 

assentam na transação entre diversas experiências e aprendizagens 

individual/coletiva.(SOUZA 2007,  p.4). 

 

 

É pautado neste conceito que neste trabalho discorreremos sobre minha trajetória de 

vida centrando o olhar para compreender o modo como o sujeito produz sentido ao falar 

de si e de seus percursos formativos. Pensar minha própria trajetória enquanto pedagoga 

em formação me faz relembrar, constantemente meu próprio passado, revirando e 

resgatando a memória que me molda e faz perceber minha condição de futura docente, e 

de como as experiências discentes produziram em mim sentido consolidando as práticas 

a aprendidas na academia. Seguindo essa vertente, o estudo ancorou-se na abordagem 

autobiográfica, por ver nela a condição de: 

 

[...] instaurar-se como um movimento de investigação-formação ao enfocar o 

processo de conhecimento e de formação que se vincula ao exercício de 

consciência, por parte do sujeito, das itinerâncias e aprendizagens ao longo da 

vida [...] (SOUZA, 2006, p.45). 

 

A abordagem autobiográfica relaciona-se diretamente a uma visão de educação 

construída ao longo da vida de um sujeito, valorizando o seu processo formativo e os 

sentidos que se estabelecem pelas trajetórias de formação. Esse modelo de pesquisa vem 

evoluindo na área das ciências humanas, principalmente no âmbito da formação de 

professores, conforme citado no referencial teórico composto por autores como: Elizeu 

Clementino de Souza, Maria da Conceição Passegi, Gaston Pineau e Maria da 

Conceição Moita, que discutem acerca de histórias de vida e formação com ênfase na 

autobiografia como fonte reveladora dos percursos de formação e transformação do 

indivíduo. 

Para contribuir com uma exposição teórico-metodológica de pesquisa – ação – 

transformação, que fazem da educação base para emancipação e mudança do ser 

humano, recorremos a Paulo freire e Renato Hilário dos Reis. 
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Ao optar por esse modelo pesquisa, pretendo utilizar minha história de vida como 

objeto de análise de minha de formação que se consolidou a partir das experiências 

pessoais, profissionais e acadêmicas, resgatadas através da narrativa pessoal, como 

forma de perceber os sentidos construídos ao longo de uma história de vida, no intuito 

de mostrar ao mundo como as experiências educacionais continuam vivas na memória e 

de que forma tais experiências contribuíram como instrumentos de formação acadêmica. 
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2 MARCO TEÓRICO – METODOLÓGICO 

Ao iniciar o resgate de minha trajetória, fui buscar nos lugares mais remotos da 

memória tudo o que me foi possível resgatar, com o auxílio de cartas e registros 

realizados durante o percurso de minha jornada, me deparando com uma história repleta 

de dificuldades, com um misto de sentimentos de dor, rancor, perdão, esperança e as 

mais diferentes formas e expressões de amor, inclusive o amor presente no ato de 

ensinar.  

A análise e reflexão de minha história de vida me fez perceber o quão importante é o 

outro para nossa construção como sujeito, que a forma como enxergamos o outro é parte 

do que somos. Seres sociais em constante aprendizado, onde a produção de 

conhecimento age dinâmica, transformando a si próprio e ao mesmo tempo em que é 

transformado pelo outro, à medida que vão sendo estabelecidas relações sociais 

inseridas em nosso cotidiano. (REIS, 2011) 

O processo de construção desta pesquisa, ao recuperar acontecimentos passados, em 

alguns momentos revelou-se tão cansativo, intenso e por vezes doloroso quanto viver 

tais experiências. No entanto, com o incentivo de algumas pessoas que fazem parte 

desta história de forma direta ou indireta, como o Prof. Dr. Robson Fonseca e minha 

orientadora Walterlina Brasil, que desde princípio acreditaram no potencial desta 

pesquisa, o estudo aos poucos foi tomando forma e tornando-se possível registrar. 

Ser acolhido por esta Universidade, apesar de todas as adversidades, me possibilitou 

compreender que embora não seja possível mudar meu passado, é possível tentar 

compreendê-lo, fato este só que percebi após iniciar esta pesquisa, ao narrar essa 

história, e que me fez perceber, e aos poucos ir (re)descobrindo, o poder do acolhimento, 

conforme os ensinamentos de Reis: 

 

A descoberta do acolhimento, do ser acolhido, de ter direito a si mesmo sem ser 

rejeitado, sem ter medo de sê-lo. A possibilidade de falar e expressar seu 

sentimento, seja dor, alegria, daquilo que o aflige no cotidiano: família, casa, 

emprego, rua. Aquilo que o aflige em si mesmo. Mas tendo alguém para partilhar, 

compartilhar. Ouvir. Acolher. Dar atenção. Contar sua história e trajetória. Mas 

tendo alguém para partilhar, compartilhar. Ouvir. Acolher. Dar atenção. Contar 

sua história e trajetória. (Reis, 2011, p.72) 

 

 

Embora esta não seja uma tarefa fácil, sinto-me motivada e de certa forma 

responsável em propor este ensaio autobiográfico, onde os relatos e registros se 
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exemplificam no referencial teórico. Convertendo assim, minhas reflexões em mais que 

um simples trabalho acadêmico, em uma experiência extremamente relevante para 

minha constituição enquanto pesquisadora em educação. Revelando a futura pedagoga, 

cuja lenta formação/transformação conquistada por intermédio da educação, fica nítida 

na escolha pela investigação autobiográfica.  

Analisando minha história pude compreender um sentido quase que visceral do 

papel do pesquisador, tomando o sentido de pesquisar as dores e as situações de 

vulnerabilidade e exclusão as quais fui exposta. Assumo  também o lugar de sujeito de 

minha própria pesquisa transformando tais experiências em aprendizado, no aprender o 

interesse individual e coletivo. (REIS, 2011) 

O amadurecimento da idéia de analisar minha história de vida e por intermédio desta 

descrever os percursos que levaram a menina de origem simples e sem grandes 

perspectivas foi um processo paulatino, que somente teve início após o ingresso no 

Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia – UNIR. 

Essas vivências acadêmicas tiveram um papel norteador nesse árduo processo de 

transformação da história de vida em um registro capaz de assinalar a educação como 

agente de transformação e conscientização social, além de um grande processo de 

descoberta e redescoberta de si. Como indica Passeggi: 

 

[...] as escritas de si longe de comunicar o que já se sabe, constituem-se 

verdadeiros processos de descoberta. Essa dimensão heurística permite a quem 

escreve explicitar as experiências e transformar saberes implícitos em 

conhecimento (pesquisa). O narrador, ao redescobrir-se como ser aprendente, 

reinventa-se (formação). Nesse processo hermenêutico permanente de 

interpretação e reinterpretação dos fatos, o adulto reelabora o processo histórico 

de suas aprendizagens (ação). (PASSEGGI, 2010, p.15) 

 

À medida foi ocorrendo o aprofundamento das reflexões, a autobiografia foi se 

mostrando uma opção, um campo de pesquisa capaz de captar uma riqueza de detalhes, 

uma vez que o pesquisador é também o sujeito/narrador, e quem poderia contar uma 

história não bem quanto que a vivenciou? Passegi (20010) aponta que “o indivíduo faz 

de si mesmo objeto de reflexão e faz de sua história uma imensa fonte de pesquisa.” 

Deste modo, para fosse possível transformar esta história uma fonte de pesquisa, foi 

necessário antes de qualquer coisa superar os preconceitos que permeavam alguns fatos 

ocorridos em meu passado e relembrar a aversão em me conformar com o suposto curso 

“natural” da vida. Fatores estes  que insistiam em me fazer aceitar que só havia um 
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destino para minha vida, que este era me submeter e aceitar o cenário social no qual 

estava inserida.  

O fato que me inquietava, me fez escrever e buscar os registros guardados em minha 

memória para que fosse possível realizar uma profunda reflexão, de forma que, para 

prosseguir com esse resgate, recorro aos auxílios de Brandão, que contribui muito ao 

dizer: 

 

Sabemos que memória nasce do esquecimento; é preciso esquecer para lembrar, 

e lembrar é também relembrar e recriar. Recriar a vida é reinventá-la, resgatá-la 

da dispersão e do caos em que os acontecimentos se amontoam 

desordenadamente. A escrita é, então, uma ordenação, uma reordenação em que 

os fatos ganham novas significações, eles se ressignificam [...]. (BRANDÃO, 

2004, p.79) 

 

A reordenação e ressignificação de minhas experiências por intermédio da escrita 

mostrou-me a importância da autobiografia quanto à constituição do sujeito como ser 

social, ponderando toda sua incompletude, repleta de defeitos e falhas, que na busca por 

acertos também comete diversos erros ao longo de sua caminhada, estando em constante 

aprendizado, ressignificando a todo o instante sua existência, como corrobora Freire: 

 

[...] o homem pode refletir sobre si mesmo e colocar-se num determinado 

momento, numa certa realidade: é um ser em busca constante de ser mais e, 

como pode fazer esta auto-reflexão, pode descobrir-se como um ser inacabado, 

que está em constante busca. (FREIRE, 1983, p.14) 

 

A discussão a respeito de como se deu a utilização da autobiografia como fonte de 

pesquisa, especialmente no âmbito das ciências humanas, com ênfase, na formação 

inicial de professores, apontando fatores que levaram à escolha em relatar e registrar o 

presente trabalho será detalhadamente abordada a seguir. 

 

2.1 HISTÓRIAS DE VIDA E FORMAÇÃO: A AUTOBIOGRAFIA COMO FONTE 

DE PESQUISA ACADÊMICA 

 

Na busca por informações sobre o surgimento da autobiografia como fonte de 

pesquisa, se fez necessária a realização de estudo bibliográfico para que fosse possível 

obter a uma compreensão de como se deu o movimento das histórias de vida e formação. 

Dessa forma, encontramos fontes teóricas que sustentam nossa pesquisa, estudos que 

vem na autobiografia um importante instrumento de caráter formativo e metodológico. 
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Para Pineau (2006) existe uma divisão na passagem do século XX para o século XXI, 

mas necessariamente compreendida entre os anos 80 e início dos anos 2000, que se 

subdivide em três períodos: a princípio é percebido um período de eclosão (década de 

1980), seguido de um período de fundação (década de 1990) e por fim um período de 

desenvolvimento diferenciador (os anos de 2000). 

No livro “Produire sa vie: autoformation et autobiographie” publicado em Montreal 

e Paris, Pineau aponta tal período como o surgimento das histórias de vida em formação, 

quando os olhares educacionais se voltam para um campo até então quase inexplorado, 

passando a considerar que cada indivíduo tem sua história e produz sua vida, abordando 

a autoformação como apropriação do poder de transformação, seguindo o método das 

histórias de vida e aplicando a uma vida comum de uma dona de casa. 

Na Europa inicia-se então o segundo período, com diversos eventos voltados para a 

temática da pesquisa autobiográfica. No entanto, esta era tida pela comunidade 

acadêmica da época como ilusões biográficas, afirmando não existir cunho científico 

nesse tipo de abordagem, de todo modo, mesmo sendo metodologia que entrou por 

“pela porta do fundo” nas ciências humanas, é descrita como um dos mais importantes 

eventos ocorridos à época, conforme salienta Pineau: 

 

Em 1984, a revista francesa Education Permanente lançava um número duplo 

(72-73) intitulado Les histoires de vie entre la recherche et la formation. Esse 

número serviu para preparar em 1986 um colóquio sobre as histórias de vida na 

Universidade de Tours, na França. A obra de 1989, Histoires de vie, coordenada 

por Pineau e Jobert (1989), publicou os principais elementos em dois tomos – 

Tomo I: Utilisation pour la formation, e Tomo II: Approches multidisciplinaires. 

(PINEAU, 2006, p.3) 

 

O último período apresenta diversas práticas de histórias de vida, destacando os 

seguintes aspectos: formação de formadores de adultos, formação de educadores, 

orientação profissional, dentre outros.  

Considerando os diferentes atores sociais como: jovens, adultos, idosos, além da 

parcela de excluídos da sociedade, tais como: analfabetos, proletários, emigrantes, 

prisioneiros e entre outros, com finalidades distintas, como conhecer suas conquistas, 

construir projetos e analisar seu processo de formação. 

Com isso, apesar do descrédito de boa parte da comunidade acadêmica, sobre a 

riqueza que seria pensar a autobiografia como fonte de pesquisa, ficou evidente a 

necessidade e a importância dos estudos autobiográficos para o enriquecimento das 

ciências humanas e sociais, principalmente no que diz respeito à formação de 
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educadores nos mais diferentes campos de formação.  O surgimento dessa nova 

abordagem ocasionou uma ruptura de paradigmas, criando a possibilidade de se pensar 

em novas maneiras de se fazer pesquisa, sendo denominada de pesquisa extraordinária, 

não sendo mais considerados apenas os métodos tradicionais de pesquisa, organizadas 

ordinariamente do seguinte modo: sujeito, objeto, objetivos e meios.  

Pineau (2006) destaca ainda que a concepção de pesquisa extraordinária 

impulsionou o período de eclosão das histórias de vida e formação por meio de 

acontecimentos temporais vivenciados de forma direta. Na década de 90, após a difusão 

de inúmeras publicações sobre a temática, surgiram fundações e associações com a 

finalidade de construir sua identidade, elaborando seus regulamentos internos e 

procedimentos de adesão, uma carta ética com o intuito de definir o objeto – objetivo 

das associações e sua relação com formador/pesquisador. 

Essa carta pretendia discutir o papel das fundações e associações, ficando definida e 

subdividida em quatro grandes campos de atuação sendo estes: 

 

 Analisar as práticas e os grupos de formação; 

 Considerar a questão ‘do quem’ das histórias de vida - de si, de um 

indivíduo, de um coletivo, de um grupo específico. 

 Decidir sobre quais vidas; 

 Discutir como se daria o debate dos métodos, disciplinas de referência 

inclusive a transdisciplinariedade. 
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 Fonte: PINEAU, Gaston. As histórias de vida em formação: gênese de uma corrente de pesquisa - ação - 

formação existencial. 2006 Pág.339 Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ep/v32n2/a09v32n2.pdf 

Acesso em: 03 nov. 2018. 

 

  Ainda durante os anos 2000, surgiu o primeiro diploma universitário em Histórias 

de Vida, em Nantes (vide figura 1) e as primeiras revistas que se utilizavam das 

histórias de vida como fonte de pesquisa. 

Esse novo modelo de pesquisa surgia não somente como uma abordagem 

pedagógica, mas como uma corrente de “pesquisa - ação - formação existencial” 

(PINEAU, 2006), tendo como base as vivencias individuais e coletivas 

No Brasil a autobiografia utilizando as histórias de vida e formação também está 

vinculada à área educacional. Nos anos 80 do século XX as pesquisas autobiográficas 

foram ganhando força principalmente com os trabalhos de Maria Moita, Maria Passegi e 

Elizeu Clementino de Souza. Da mesma forma e no mesmo período, na Europa, Gastou 

http://www.scielo.br/pdf/ep/v32n2/a09v32n2.pdf
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Pineau lutava para firmar as histórias de vida e formação como fonte de pesquisa 

científica. 

No ano de 2004, foi realizado o primeiro evento sobre Pesquisa Autobiográfica no 

Brasil,2 a segunda edição do evento aconteceu em Salvador/BA no ano de 2006. Desde 

então ocorreram outras edições do evento que vem tomando proporções cada vez 

maiores. 

Durante os eventos são debatidos os avanços das pesquisas autobiográficas como 

modalidade de trabalho, a configuração dos espaços acadêmicos, iniciando e 

consolidando tais estudos, tendo como fruto algumas pesquisas que se apropriam da 

autobiografia como prática de formação, especialmente na área da história da educação 

e da formação continuada de professores. Os estudos apresentados e discutidos durante 

os eventos são reunidos e publicados na página da Associação Brasileira de Pesquisa 

(Auto)biográfica Biograph3 

Apesar do curto espaço temporal em que as histórias de vida passaram a  ser vistas 

como pano de fundo para a reflexão sobre a formação humana, deve-se atentar que os 

poucos anos de existência por si só não são suficientes para serem automaticamente 

transformados em história, existindo a necessidade de articulação narrativa, ou seja, de 

uma reflexão sobre essa vida, a necessidade de contá-la e escrevê-la. 

Tal necessidade é o que torna minha autobiografia uma fonte de investigação 

histórico-educacional. Expondo as transformações ocorridas após o acesso à educação, 

que se refletem como uma das formas de demonstrar o quão portanto foi o curso de 

Pedagogia da UNIR para minha construção social, onde a história contada está 

enraizada nas minhas mais profundas lembranças, e que aos poucos vão se formando 

diversas identidades, fazendo um exercício de resgate e (re)significação dos  momentos 

vivenciados para projetar os que ainda estão por vir. A esse respeito Moita esclarece: 

 

[...] Só uma história de vida permite captar o modo como cada pessoa, 

permanecendo ela própria, se transforma. Só uma história de vida põe em 

evidência o modo como cada pessoa mobiliza os seus conhecimentos, os seus 

valores, as suas energias, para ir dando forma à sua identidade, num diálogo com 

o seu contexto. Numa história de vida podem identificar-se as continuidades e as 

rupturas, as coincidências no tempo e no espaço, as “transferências” de 

preocupações e de interesses, os quadros de referência presentes nos vários 

espaços quotidianos. (MOITA, 1992, p. 117) 

                                            

2  Congresso Internacional sobre Pesquisa (Auto)biográfica no Brasi l- CIPA, na cidade de Porto 

Alegre/RS. 
3 http://biograph.org.br/ 



20 
 

 

 

 

Fica assim evidente a relevância das histórias de vida como instrumento na 

mobilização de conhecimentos adquiridos ao longo do tempo. Dito isto, passo a seguir a 

explanar acerca dos objetivos deste trabalho, afim de que obtenhamos um maior 

entendimento sobre como se deu a dinâmica adotada. 

 

2.2OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

O objetivo geral do presente estudo é utilizar a história de vida e formação como 

objeto de pesquisa por intermédio da narrativa autobiográfica da própria autora. Tendo 

como objetivos específicos: 

1 - Destacar a relevância da autobiografia como fonte de pesquisa 

histórico-educacional; 

2 - Estabelecer a relação existente entre memórias e formação docente. 

3 - Verificar a contribuição da história de vida da estudante para sua formação 

acadêmica. 

Demonstrada a relevância da autobiografia, e estabelecida a relação com a 

educação, fica evidente que ao longo de minha história de vida os obstáculos 

enfrentados vão sendo superados através da educação, principalmente pela da escolha 

de formação acadêmica e da estrutura do Curso de Pedagogia da Universidade Federal 

de Rondônia.  

Verifica-se dentro do relato da história de vida meu percurso formativo, 

salientando sua contribuição para minha libertação, onde a conclusão passa a responder 

aos seguintes questionamentos: De que forma a educação enquanto agente construtivo 

pode contribuir com a (trans)formação do sujeito? Como discutir esses aspectos sob a 

perspectiva da pesquisa auto(biográfica) ? 

Tais questionamentos são o principal ponto de discussão deste trabalho, pode-se 

afirmar que a educação pode sim contribuir para a (trans)formação do sujeito, 

propiciando uma nova forma de enxergar seu mundo e o mundo que o rodeia, sendo 

benéfico tanto para o próprio indivíduo como para toda a sociedade. 

Pineau (1984) destaca existem duas utilizações da história de vida, para tentar 

identificar a aprendizagem experiencial, a qual denomina auto-formação: o primeiro é o 
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uso de uma história de vida única denominada pelo autor de abordagem individual, 

ainda que e metodologicamente haja a intervenção de outras pessoas, o segundo está 

relacionado ao uso em grupo, que tem como objetivo [...] levantar diferença contextual, 

que impulsione grandes variantes de intervenção na articulação grupo/ indivíduo. 

Para tentar responder essas questões, se fez necessário um aprofundamento 

acerca das origens do sujeito da aprendizagem sobre a qual estamos dialogando, de 

modo que essas experiências possam ser pensadas de forma individual e coletiva. Para 

isso foi realizado registro de minha narrativa autobiográfica, aliado a técnica de grupo 

focal, que serão mais detalhadamente discutidas a seguir. 
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3 MEMÓRIA EM CONSTRUÇÃO: MINHA TRAJETÓRIA  

Narrar experiências de uma história de vida é algo muito complexo, 

principalmente quando somos o personagem principal dela. Contudo, tentarei recuperar 

aqui uma parte de minhas lembranças que considero essenciais em minha constituição 

como sujeita e como futura profissional em educação. Tendo como fundamento a idéia 

que nossa a trajetória é constantemente reorganizada e estruturada por meio de nossas 

lembranças. A esse respeito, Brandão nos diz que: 

[...] a experiência nos mostra que a partir da memória nas histórias 

narradas, e muitas vezes escritas, podemos, usando a linguagem, refletir, 

compreender, reorganizar e ressignificar essas trajetórias e projetos de vida-

trabalho, nossas e de outros, articulando as memórias individuais e coletivas, 

dando-lhes um sentido significado. Essa história que é nossa e dos grupos aos 

quais pertencemos, diz-nos quem somos, auxilia e fortalece nossa identidade, 

ilumina nosso caminho na busca de sentidos para o nosso ser-estar no mundo. 

(BRANDÃO, 2008, p.186) 

 

3.1 MINHA INÂNCIA: DO NASCIMENTO AOS 12 ANOS 

 

Meus pais ainda eram adolescentes quando me trouxeram ao mundo. Sou a 

primeira dos quatro filhos de Odacir Ferreira Santos e Edineia Lima Paixão Santos, que 

não possuíam sequer o primário quando eu nasci. 

Meu primeiro contato com a escola se deu aos seis anos de idade, quando 

ingressei na pré-escola no ano de 1995, em uma pequena escola comunitária chamada 

Pingo de Gente localizada na zona leste do município de Porto Velho. Tenho poucas 

recordações dessa fase de minha vida lembro-me apenas dos momentos em que 

realizávamos atividades com musica e atividades de como pintura, recorte e colagem. 

 No ano seguinte ingressei na primeira série do ensino fundamental na escola 

municipal Heitor Villa Lobos. Recordo-me que era comum nessa época o hábito de 

“tomar leitura” e que me passei por aluna prodígio durante um bom tempo, pois minha 

professora acreditava que eu lia fluentemente quando na verdade apenas havia decorado 

os textos da cartilha graças a  uma prima que havia cursado a mesma série no ano 

anterior e repetia as lições para mim. Farsa descoberta algum tempo depois para minha 

tristeza.  
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Sempre gostei muito de meus professores: os admirava e respeitava. Essa 

relação talvez tenha, de certa forma, influenciado minha escolha por esta profissão, 

queria ser marcante como meus professores foram para mim.  

Lembro-me com detalhes de minha professora Marli da segunda série, e da 

forma com que esta nos recepcionava na porta da sala de aula, criando um ambiente 

agradável e acolhedor que nos transmitia total segurança em nosso processo de 

aprendizagem. Visitando lugares mais profundos de minha memória consigo visualizar 

seus negros cabelos encaracolados esvoaçantes ao vento e sentir o aroma adocicado de 

seu perfume como se estivesse novamente envolta no abraço com o qual éramos 

recebidos todas as manhãs. 

Mais ou menos nessa mesma época vivenciei o que posso considerar a pior 

experiência da minha vida. Estava ainda me descobrindo enquanto sujeito, quando ao 

mesmo tempo em que tive meu primeiro contato com a escola vivi um pesadelo que 

marcaria negativamente a minha história: Fui abusada sexualmente por uma pessoa 

muito próxima a minha família. Tal situação se prolongou por anos, só sendo descoberta 

quando eu tinha onze anos.  

Hoje percebo que tal experiência refletia em minha vida escolar, pois apesar de 

não possuir nenhuma dificuldade de aprendizagem, não tinha nenhum interesse em 

realizar as atividades que me eram propostas, fato este que fazia com que meus pais 

fossem constantemente convocados a comparecer na escola. Lembro-me que é a 

sensação era de abandono, eu não consegui entender como ninguém enxergava que 

estava acontecendo comigo? 

Foi então que comecei a fazer de tudo para tentar chamar atenção. Lembro com 

clareza de um episódio em particular que ocorreu na terceira série, quando eu me 

recusei a entrar em sala de aula afirmando para professora que havia sido transferida 

para o turno da tarde. 

Anos mais tarde, quando enfim os abusos foram descobertos, pensei que estaria 

livre daquele sentimento de vergonha, ledo engano. Não sei de que forma, mas o fato se 

espalhou pela escola onde eu cursava então a quinta série do Ensino Fundamental, e eu 

passei a ser motivo de piada pelos corredores. Para tirar o foco das atenções que 
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estavam voltadas para mim, me tornei cada vez mais indisciplinada, passando a matar 

aulas frequentemente. 

Cursei todo o ensino fundamental na rede pública de ensino, pois minha família 

como grande parte da população brasileira não possuía recursos para arcar com os 

custos de um colégio particular. E, embora saibamos que infelizmente no Brasil, há 

muito preconceito, e este faz com que a camada da sociedade de menor poder aquisitivo 

se desdobre para provar que é capaz, e se livre das “previsões”, de que quando crescer, 

será um marginal, sempre procurei acreditar que: 

 

[...] “os chamados marginalizados, que são os oprimidos, jamais estiveram fora 

de. Sempre estiveram dentro de. Dentro da estrutura que os transforma em “seres 

para outro”. Sua solução, pois, não está em “integrar-se”, em incorporar-se” a 

esta estrutura que os oprime, mas em transformá-la para que possam fazer-

se“ seres para si”. (FREIRE, 1987, p.61) 

 

Assim, sempre tentei me desvencilhar das amarras do preconceito e com o 

intuito de transformar minha própria realidade me agarrei àquilo que acreditei ser a 

única coisa capaz de mudar o rumo de minha história: a educação. 

Durante o ensino fundamental, apesar de nunca ter tido grandes dificuldades de 

aprendizagem, me chateava muito com a forma como éramos tratados pelos 

professores.Tínhamos sempre que decorar respostas, não podíamos responder com 

“nossas próprias palavras”, qualquer “vírgula” esquecida, era motivo para uma questão 

errada na prova. Isso ficou evidente para mim quando quase fui reprovada na sexta série 

pelo fato de meu professor de matemática não aceitar que eu havia realizado os cálculos  

da prova mentalmente. 

Vivenciei situações parecidas em outros momentos de minha vida escolar, meus 

professores nunca, mesmo que acreditassem nos demonstravam pensar como Perrenoud: 

“Até o final dos estudos, e mesmo depois, ninguém pode estar certo de que uma 

falta de excelência escolar manifesta uma verdadeira falta de competência e 

menos ainda uma real ”inaptidão para aprender”. O trabalho escolar é vivenciado 

por alguns alunos como um trabalho forçado, que fazem para evitar grandes 

incômodos.”  (PERRENOUD, 1999, p.43) 
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Por este motivo, em um dado momento perdi temporariamente o prazer em 

freqüentar as aulas, o que era muito ruim, pois diversas vezes cheguei a atrapalhar aula, 

por ignorar o que estava sendo ensinado e passar boa parte do tempo conversando. 

Então, por esta entre outras razões, meu pensamento vai de encontro com o de 

Perrenoud (1999): [...] na medida em que a excelência é o produto de um trabalho, o 

aluno dosa seu esforço em função da necessidade do momento [...]. Desta forma, se a 

avaliação é contínua, feita ao longo do ano, os alunos terão de se responsabilizar por 

suas ações, diariamente, e conseqüentemente, o rendimento da aula será maior. 

Numa linha contrária a isso, a educação “tinha” um caráter bancário. Freire 

(1987) arrazoa sobre este caráter em seu livro Pedagogia do Oprimido, e afirma que esta 

concepção de educação está limitada a um ato de depósito de um saber pré-fabricado. 

Portanto, via o aluno como um banco, onde o professor depositava o conteúdo, e 

sua “missão” já estava cumprida, assim nossas aulas na maior parte do tempo eram 

narrativas, e nós tínhamos que decorar de forma mecânica, o conteúdo narrado pelo 

educador. Desta forma, o educador era o melhor, na medida em que, maior número de 

“recipientes” eram por ele preenchidos. 

 

3.2. ADOLESCÊNCIA: DOS 13 AOS 17 ANOS 

 Em um dado momento de minha trajetória pude vivenciar outra realidade do 

ensino no Brasil: a da educação no campo. 

No ano de 2003 minha família se muda para o projeto de assentamento Joana 

D’Arc, e lá enfrentamos, pela primeira vez, a dura realidade da vida no campo. Dentre 

as dificuldades enfrentadas estava a ausência de escola para as crianças da comunidade. 

A escola mais próxima ficava a mais de dez quilômetros de distância, era uma 

pequena casa de madeira composta apenas por três repartições uma sala de aula, uma 

cozinha minúscula e o alojamento da professora. 
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A turma era multisseriada4, atendia alunos da alfabetização à quarta série do 

ensino fundamental. A professora se desdobrava entre várias tarefas, sendo responsável 

também pela limpeza da escola e o preparo da merenda. Como não havia transporte 

escolar eu era responsável por levar minhas irmãs menores até a escola. Nós íamos de 

bicicleta e eu ficava aguardando até que a aula acabasse para levá-las de volta pra casa, 

sendo privada do meu direito à educação.  

Vale lembrar que o direito à educação não é somente o da oferta obrigatória pelo 

Estado, o acesso também é garantido a qualquer cidadão, conforme determina a LDB, 

que em seu artigo 5º, diz:  

 

Art. 5º O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, 

podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 

organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, 

ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. (BRASIL, 

1996) 

 

 Com o objetivo de fazer valer nossos direitos, por mais de uma vez reunimos 

grupos formados por crianças, pais e líderes da comunidade para reivindicarmos junto 

às autoridades responsáveis a construção de uma escola que atendesse à demanda da 

comunidade. 

 Ainda nessa época tive minha primeira experiência com a prática pedagógica: 

aos treze anos comecei a dar aulas de cunho religioso para crianças de 3 a 9 anos em 

uma igreja evangélica na comunidade. O espaço era improvisado em uma tapera de 

madeira coberta de palha, creio que daí surgiu meu interesse pelo processo 

ensino/aprendizagem. 

Apenas no ano de 2005 foi inaugurada uma escola na comunidade, contudo a 

mesma só atendia alunos até o 9° ano do ensino fundamental, nesse espaço de tempo 

passei alguns meses morando na casa de uma tia para que pudesse retomar os estudos, e 

                                            

4 As classes multisseriadas são uma forma de organização de ensino na qual o professor trabalha, na 

mesma sala de aula, com várias séries do Ensino Fundamental simultaneamente, tendo de atender a 

alunos com idades e níveis de conhecimento diferentes. 
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cursei a sétima série na Educação de Jovens e Adultos- EJA, retornando à comunidade 

logo que a escola local foi inaugurada. 

Cursei o 9° ano na recém inaugurada escola José de Freitas. No entanto, alguns 

fatores externos a me levaram a reprovação naquele ano, fazendo com que eu precisasse 

repetir no ano seguinte, quando pude fazer parte da primeira turma de formandos do 

ensino fundamental da referida escola. 

Infelizmente essa alegria logo daria lugar uma preocupação: o que fazer agora já 

que não havia como dar continuidade aos estudos no assentamento? Para minha tristeza 

não tive alternativa, novamente me vi obrigada a me afastar dos estudos. Fiquei nessa 

situação até o ano de 2008, quando meus pais decidiram abandonar o assentamento para 

que eu tivesse a oportunidade de retomar os estudos. 

 

3.3 INÍCIO DA VIDA ADULTA: DOS 18 AOS 24 

 Ao retornarmos para a cidade nos deparamos com uma realidade muito comum 

as pessoas que abandonam a vida no campo: um cenário de desemprego e privações, 

fatores me levaram a tomar a decisão de trabalhar para contribuir com a renda familiar. 

Foi então que comecei a trabalhar como babá, mas, como era necessário que eu morasse 

no emprego, tive que adiar os planos de voltar à sala de aula. 

Estava nesse impasse quando através de uma propaganda na TV fiquei sabendo 

da possibilidade de concluir o ensino médio por meio de exames de suplência. Na 

semana seguinte procurei a escola e me informei sobre o exame, mais conhecido com 

“provão”, paguei as taxas de matrícula e comprei as apostilas. 

Durante o mês seguinte eu me dividi entre o trabalho, as horas de estudo e as 

aulas do curso preparatório.  Diversas vezes tive que me trocar no banheiro de serviço 

do prédio onde trabalhava para não me atrasar para a aula.  

Apesar das dificuldades de ter que conciliar tantas tarefas, consegui concluir o 

ensino médio ainda no ano de 2008, passando então a pensar na próxima meta a ser 

alcançada: o tão sonhado ingresso na universidade. O primeiro passo rumo a esse 

objetivo foi fazer temido Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM. 
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Fiz o exame pela primeira vez no ano de 2009, no entanto não obtive um 

resultado tão satisfatório, ainda assim consegui uma bolsa parcial na iniciativa privada 

para cursar enfermagem no ano seguinte. 

 No ano de 2010, me preparava para ingressar no Ensino Superior quando 

descobri que seria mãe pela primeira vez. Tal notícia me fez adiar novamente meus 

planos. No ano seguinte voltei a fazer o ENEM, mas não cheguei a me candidatar a 

nenhuma vaga. Somente no ano de 2013 voltaria a realizar o exame com essa finalidade. 

Ano que finalmente me candidatei a uma vaga no curso de Pedagogia e aprovada, 

iniciando assim minha jornada acadêmica. 

 

3.4 A VIDA ACADÊMICA 

No início tudo era deslumbramento, finalmente estava enfim vivendo aquilo pelo 

que tanto lutei. Durante o primeiro mês de aulas mais uma surpresa: eu seria mãe pela 

segunda vez, sem dúvidas um acontecimento inesperado, e por um momento, ainda que 

breve, pensei em abrir mão do curso. 

Felizmente pude contar com o apoio de minha família, especialmente do meu 

esposo, que me incentivou a não desistir de meu sonho e me deu todo o suporte para 

que eu conseguisse conciliar a rotina de estudos e os cuidados com a casa e o bebê que 

estava a caminho. 

No fim de 2014, ainda durante o período letivo do segundo semestre, dei a luz a 

pequena Ana Clara, que trouxe em seu nascimento muitas alegrias, mas também muitas 

preocupações. A todo tempo me questionava se iria suportar a difícil tarefa de equilibrar 

meu lado mãe com a acadêmica. 

Senti-me imensamente acolhida e amparada. Tanto por meus colegas de turma, 

quanto por meus professores, que afirmavam que essa era uma realidade comum não 

apenas no curso de Pedagogia, mas em todo o campus. Fato esse que pude constatar 

pessoalmente mais tarde. 

O terceiro período do curso sem dúvida foi decisivo na escolha do tema de 

minha pesquisa. Foi durante a elaboração de um memorial proposto pela professora da 

disciplina de Avaliação Educacional, que percebi que havia muitos aspectos formativos 
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a serem explorados em minha narrativa, fato que me fez enveredar no campo da escrita 

autobiográfica. 

Esse sem dúvidas foi um período muito conturbado, de minha jornada na 

academia, retornei as aulas no início do semestre, mas, dessa vez não estava sozinha: 

em meus braços além de livros e materiais de estudos eu trazia minha pequena na época 

com apenas três meses de vida. 

O trajeto até a universidade se tornou mais longo, cansativo e estressante. 

Lembro-me de sempre precisar do auxílio das pessoas para carregar tantas coisas, bolsa, 

bebê conforto... Por vezes me faltaram braços para tanto. 

As aulas também não eram como antes. Agora eu tinha que dividir a atenção 

entre o conteúdo que era passado e os cuidados com minha filha, tão calma e serena que 

às vezes parecia entender a importância de estar ali. 

Minhas colegas de turma, em sua grande maioria me apoiavam no que era 

possível, fosse ao cuidado com a pequena, ou auxiliando na realização de minhas 

atividades acadêmicas, que já não eram realizadas com a mesma excelência, uma vez 

que não dispunha mais de tanto tempo para realizá-las. Esse acolhimento sem sombra de 

dúvida foi decisivo para minha permanência no curso. 

Ainda durante o terceiro período comecei a fazer parte do Programa Institucional 

de Bolsas e Iniciação a Docência – PIBID.  Foi no programa que tive minha primeira 

experiência com as narrativas como objeto de análise e formação. Uma das propostas 

apresentadas em nossas reuniões de formação do programa era voltada justamente para 

as narrativas individuais, que eram socializadas e debatidas dentro da comunidade de 

aprendizagem.  

Sem dúvida uma das experiências mais prazerosas em toda minha formação 

acadêmica, pois pude perceber que havia possibilidades de pensar educação diferentes 

das que eu conhecia. 

Minha primeira experiência em sala de aula foi em uma turma de 4º ano do 

ensino fundamental eu na escola na zona leste de Porto Velho. Pela primeira vez eu teria 

a oportunidade de me aproximar de forma prática dos conteúdos vistos na universidade. 

Simultaneamente eu cursava a disciplina de Avaliação Educacional onde pude conhecer 
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os ensinamentos de autores como Luckesi, que fala que avaliação deve ser contínua e 

sobre a importância de se valorizar o processo, o desenvolvimento do aluno. 

No mesmo período, também que amarguei minha primeira reprovação.  Ainda 

que fosse uma única disciplina acabei me abatendo um pouco, pois sentia que não 

estava priorizando minha formação, me sentia impotente, não sabia o que fazer para que 

essa experiência não se repetisse nos próximos semestres.  

Um fato que me ajudou a repensar a maneira como estava conduzindo minha 

vida acadêmica foi uma conversa que tive com minha hoje orientadora desta pesquisa. 

Lembro-me, de ouvi-la dizer que sabia que eu não estava produzindo o quanto 

acreditava que eu poderia produzir. Que havia notado que fatores externos estavam 

interferindo em minha vida acadêmica. Confesso que essa conversa me deu um certo 

“gás” para prosseguir em minha jornada de busca por conhecimento. 

O quarto período correndo de forma mais serena. Graças aos programas de 

assistência estudantil conseguia pagar uma pessoa para cuidar de minha filha, e assim 

me dedicar com mais afinco as atividades acadêmicas. 

 Ainda no PIBID, tive a possibilidade de atuar em uma nova modalidade de 

ensino, a EJA. Experiência extremamente gratificante, pois tive a oportunidade de 

contribuir na construção de conhecimento de indivíduos com histórias muito parecidas 

com a minha. Foi uma intensa troca de informações e de saberes, uma vez que 

procurávamos sempre trabalhar os conteúdos de forma significativa, valorizando a carga 

pessoal trazida pelos alunos, suas vivências e seu conhecimento empírico. 

O quinto período diferente do anterior se mostrou uma fase turbulenta. Além de 

precisar conciliar os estudos e os cuidados com a casa e os filhos, ainda tive que lidar 

com um problema de saúde. 

Durante realização do estágio na educação infantil passei por intervenção 

cirúrgica, fato que me deixou hospitalizada por um período considerável de tempo e 

influenciou diretamente em minhas atividades acadêmicas, inclusive o PIBID. Sou 

extremamente grata pelos professores que me trataram de forma humana e acolhedora, 

de modo que esse episódio não prejudicasse minhas notas no semestre. Foi difícil, mas 

felizmente consegui recuperar o tempo perdido e passar para o período seguinte. 
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O sexto período particularmente para mim foi um dos melhores e mais 

produtivos de minha trajetória acadêmica. Pude participar de discussões importantes 

para a educação como o seminário do PENAIC. Conclui os estágios na EJA e na Gestão 

escolar. Também pude ter uma visão mais ampla do que é o construtivismo, através de 

atividades teóricas e práticas realizadas na disciplina de alfabetização. Foi ainda no 

sexto período que delimitei meu problema de pesquisa para esse estudo, quando 

elaborei meu projeto final da disciplina de Metodologia da pesquisa em educação. 

 São muitas as experiências que vivi ao longo de minha trajetória acadêmica: a 

oficina na aldeia Karitiana, na disciplina de EAD, a visita em escola rural em Educação 

do Campo, as visitas em órgãos públicos, na disciplina de Educação Profissional, 

Tecnológica e Financeira, dentre outras. Cada uma dessas experiências, mesmo aquelas 

não tão prazerosas, contribuíram na construção de quem sou hoje. 

Dentre estas uma que me impactou foi o estágio em espaços não escolares. Tive 

a oportunidade de atuar em uma instituição que atende crianças carentes na zona leste 

da capital. Ali pude de fato perceber que o campo de atuação do pedagogo vai muito 

alem dos muros escolares. Apropriando-me assim dos ensinamentos de Libâneo, que 

afirma: 

“Então, educamos e somos educados. Ao compartilharmos, no dia-a-dia do 

ensinar e do aprender, idéias, percepções, sentimentos, gestos, atitudes e modos 

de ação, sempre ressignificados e reelaborados em cada um, vamos 

internalizando conhecimentos, habilidades, experiências, valores, rumo a um 

agir crítico- reflexivo, autônomo, criativo, eficaz e solidário. Tudo em nome do 

direito à vida e à dignidade de todo o ser humano, do reconhecimento das 

subjetividades, das identidades culturais, da riqueza de uma vida em comum, 

da justiça e da igualdade social. Talvez possa ser esse um dos modos de fazer 

PEDAGOGIA”. (LIBÂNEO, 1999, p. 32). 

 

Desse modo, podemos perceber que o pedagogo pode e deve atuar em muitas 

áreas, a partir do momento que ele se permite conhecer e vivenciar outras experiências. 

E a cada dia, me orgulho mais da carreira que escolhi, pois vejo a possibilidade de 

transformar vidas, assim como a minha foi transformada, através da educação. 
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4 A TÉCNICA DE GRUPO FOCAL NA PESQUISA AUTOBIOGRÁFICA 

Este estudo utiliza a técnica de GF, evidenciando suas contribuições na pesquisa 

qualitativa. O viés apresentado aqui relata a utilização dessa técnica de coleta de dados, 

o GF, como um dispositivo de coleta em uma pesquisa que teve por objetivo refletir 

sobre a narrativas autobiográficas tendo como participantes acadêmicas do curso de 

Pedagogia. 

A utilização da técnica do Grupo Focal, nesta investigação justifica-se porque, 

no âmbito das abordagens qualitativas, especificamente na área das ciências humanas e 

ciências sociais, esta técnica vem sendo cada vez mais utilizada, pois permite que o 

pesquisador compreenda diferenças e divergências, contraposições e contradições nos 

discursos dos sujeitos (Gatti, 2005). 

Nessa ótica, neste estudo a necessidade por compreender perspectivas e 

concepções das estudantes do curso de Pedagogia sobre as histórias de vida como 

prática de formação, e os fatores que influenciam no processo, a partir da narrativa de 

alguém que está integrada ao grupo. 

Considera-se que para compreender a concepção que os participantes 

exteriorizavam sobre a interdisciplinaridade, a técnica de coleta de dados deveria ser 

interativa, em que todos se percebessem e compreendessem os motivos pelos quais se 

chegou à determinada concepção e caracterização sobre a temática em discussão. 

Gatti (2005) considera que ao se fazer uso da técnica do Grupo Focal, há 

interesse não somente no que as pessoas pensam e expressam, mas também, em como 

elas pensam e por que pensam, por isso, a escolha dessa técnica como no 

desenvolvimento da investigação. 

Morgan (1997) define GFs como uma técnica de pesquisa que coleta dados, por 

meio das interações grupais ao se discutir um tópico especial sugerido pelo pesquisador. 

Como técnica, ocupa uma posição intermediária entre a observação participante e as 

entrevistas em profundidade (Veiga & Gondim, 2001). Flick (2002), por sua vez, 

considera que os GFs podem ser vistos também como um "protótipo da entrevista 

semiestruturada" e os resultados obtidos por meio desse tipo de entrevista. No GF é 

possível discutir temas que se atrelam ao objeto de estudo, no qual permite ao 

investigador informações pertinentes sobre as atividades desenvolvidas e observadas. 

Para Souza (2008), as pesquisas pautadas nas entrevistas narrativas contribuem 

para a superação da racionalidade técnica como princípio único e modelo de formação. 
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Além disso, a pesquisa com entrevistas narrativas funciona numa perspectiva 

colaborativa, pois quem narra reflete sobre sua própria trajetória abre possibilidades de 

teorização de sua própria experiência e amplia sua formação através da investigação e 

formação de si. 

Por outro lado, o trabalho com entrevistas narrativas possibilita que as alunas em 

processo de formação interroguem-se sobre suas trajetórias e seus percursos de 

desenvolvimento pessoal e profissional, mediante a escuta da narrativa do outro. Por 

isso que técnica de Grupo focal se adéqua perfeitamente ao nosso modelo de pesquisa, 

uma vez que dá voz aos sujeitos do estudo e nos possibilita a coleta dos dados 

necessários de maneira objetiva e eficaz. 

 

4.1DEBATENDO FORMAÇÃO A PARTIR NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS 

A reunião do GF foi realizada no dia 14 de Dezembro de 2018, com o objetivo 

de debater as histórias de vida das Acadêmicas do curso de pedagogia da Universidade 

Federal de Rondônia e teve duração aproximada de quatro horas. Concedida a 

permissão de participação na pesquisa (Apêndice A), apresentei às entrevistadas a 

metodologia utilizada, com ênfase em três grandes eixos narrativos: a relevância da 

autobiografia como método de pesquisa histórico-educacional; Estabelecer a relação 

existente entre memórias e formação; a contribuição da história de vida pra a formação 

acadêmica.   

A reunião tinha como foco as narrativas pessoais e autobiográficas pensadas a 

partir da ótica da educação, buscando levantar fatores que possam ser pensados do 

ponto de vista da formação inicial do pedagogo validando assim a escolha pela pesquisa 

autobiográfica.  As pesquisadas têm entre vinte o cinco e quarenta e três anos e idade, e 

estão em fase de conclusão do curso. Todas são ex bolsistas do PIBID e relataram além 

de suas experiências discentes, as experiências vivenciadas em suas passagens nas 

escolas ao longo do curso 

A reunião foi mediada por mim enquanto pesquisadora, exercendo ainda o papel 

de moderadora, com o intuito de possibilitar que todas as participantes pudessem expor 

suas experiências de forma que fosse respeitado o tempo e a liberdade de fala de cada 

uma. Para tal, foi elaborado um roteiro composto por quatro perguntas que foram 

aplicadas na reunião do grupo, no qual a cada pergunta todas as participantes do grupo 
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deveriam responder e debater até que fosse possível levantar todos os dados necessários, 

passando então para a próxima pergunta e assim sucessivamente. 

O roteiro foi elaborado  com base nas discussões teóricas acerca da relevância da 

autobiográfica como instrumento de formação docente, buscando apontar durante o 

processo aspectos que comprovem tal afirmação. 

A técnica de GF, neste estudo, assume relevâncian, contribuindo sobremaneira 

como técnica para coleta de dados na pesquisa desenvolvida. Nota-se que a técnica 

escolhida propiciou intensas reflexões acerca dos aspectos formativos presentes na 

narrativa autobiográfic,a permitindo aos participantes um interesse em refletir sobre a 

temática. Isso facilitou as relações, interações e novas construções acerca dessa temática, 

mediante a concepção histórico-dialética da narrativa autobiográfica, intervenção 

realizada com base na pesquisa-ação. 

Partindo do pressuposto de que numa pesquisa qualitativa os pesquisados são 

sujeitos que possuem experiências e que possuem percepção própria acerca do mundo 

que os cerca, foi extremamente importante o uso da técnica de GF. Esta permitiu-nos 

ampliar a discussão sobre os aspectos formativos presentes em nossas histórias de vida a 

partir das experiências práticas do cotidiano em sala de aula vividas pelas acadêmicas. 
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5 EXPERIÊNCIAS, RESULTADOS E ANÁLISE 

O estudo que originou esta pesquisa objetivou compreender de. Para tanto, 

adotou-se como opção conceitual a interdisciplinaridade tendo como abordagem a 

investigação qualitativa, com ênfase na pesquisa-ação. 

Os dados foram obtidos por intermédio da pesquisa autobiográfica aliada à 

técnica do GF. A formação do grupo foi intencional, a partir de alguns pontos. Optou-se, 

neste estudo para composição do GF pelo critério dos sujeitos, todas acadêmicas do 

curso de pedagogia em fase e conclusão do curso. Isso favoreceu para que os relatos de 

suas experiências, tensões, necessidades, valores e crenças, pudessem ser 

compreendidos a partir de suas semelhanças e homogeneidade. 

O número de participantes na composição do grupo foi composto por seis 

sujeitos, seguindo a orientação da literatura, que refere de seis a quinze pessoas como  

um número recomendável. Durante a sessão com os participantes do GF, procurava-se 

manter a atenção máxima nos depoimentos das colaboradoras que expressavam aspectos 

que interferiam na construção de suas práticas pedagógicas, e os fatores que causavam 

tensões e  

Procurei enquanto moderadora deixar as participantes, sujeitos da pesquisa, de 

modo confortável, encorajando-as para que expressassem livremente suas concepções 

sobre a temática em discussão. Procurando falar pouco e ouvir mais, fazendo apenas  

intervenções, quando necessário, para manter o debate focalizado, em consonância com 

a temática em discussão e nas orientações de estudos sobre o GF. 

No que toca às temáticas que foram objeto de discussão nas sessões com GF, destaca-se 

a vivência das histórias de vida como prática de formação, e os fatores que influenciam 

no processo. Nesse sentido, ressalta-se que essas temáticas que foram discutidas, 

possibilitaram reflexões acerca do objeto teórico desta pesquisa, a narrativa 

autobiográfica, buscando apontar aspectos formativos presentes na história pessoal de 

cada uma das participantes. 

De certo modo, tivemos também a pretensão de propor às participantes, sujeitos desta 

investigação, que fossem disseminadoras de idéias debatidas e das proposições feitas 

para a vivência da interdisciplinaridade na perspectiva histórico-dialética, desta 

pesquisa-ação.  
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Assim sendo, na sessão realizada com o GF, onde se discutiu formação docente 

a partir das narrativas autobiográficas, procurou-se compreender as concepções das 

participantes, sobre a forma de vivência da temática no âmbito de suas experiências 

pessoais, tanto alunas, quanto pedagogas em formação.Para isso, foi proposto que elas 

expusessem situações vivenciadas no processo de ensino-aprendizagem, sendo elas 

exitosas ou não. Neste âmbito, apresentam-se fragmentos transcritos dos discursos das 

acadêmicas sobre forma sua história de vida se aproxima das discussões levantadas 

durante o curso: “[...] Como que a gente vai alfabetizar? Como foi que nós fomos 

alfabetizadas? A gente lembra: “Nossa! Eu aprendi de uma maneira totalmente 

diferente, e que era mais difícil”. E hoje em dia a gente viu que a gente pode ensinar de 

outra maneira, entendeu? [...]” (B). O que completa outra acadêmica “[...] Hoje em dia 

isso é totalmente atrapalhado, tu vai usar isso hoje em dia? Tu pode até usar, mas aí tu 

vai usar outra linhagem totalmente diferente [...]” (A) 

Com base nas falas apresentadas anteriormente, registra-se no conteúdo dos 

discursos a presença manifesta da reflexividade sobre a prática docente. Isso fica 

evidente no registro dos seguintes trechos: “[...] Como que a gente vai alfabetizar? 

Como foi que nós fomos alfabetizadas? [...]” (B) “[...], tu vai usar isso hoje em dia? [...]” 

(A).  

Isso se deve ao fato de pensarmos ser este momento crucial para a futura prática 

docente, dada a complexidade dos movimentos autoformativos disseminados ao longo 

dos últimos anos. Sobretudo, o quanto é possível pensar a formação do professor a 

partir do uso da narrativa de si com intuito de fomentar saberes e competências a serem 

construídos. 

Isso quer dizer: buscar, nas convergências das motivações, das imagens e dos 

trajetos vividos, os fomentadores de práticas e de saberes futuros. Muitos aspectos 

referentes às descobertas poderiam aqui ser problematizados, mas não é o intuito deste 

texto. O que desejo ressaltar é o fato de que, na medida em que o sujeito pensa sobre si, 

muitos aspectos do vivido podem vir à tona contribuindo com o processo de formação 

posterior. De algum modo, esse foi o movimento de olhar além das alcovas. 

Exemplifico com a narrativa de “C”; 

“[...] Aí pegando assim um ganchinho do que a “A” falou sobre o ensino construtivista 

que você não vê na EJA, que é mais usado o tradicional. Eu tava fazendo estágio agora 
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da EJA,e a professora que fomos  indicadas para ficar na sala dela, já chegou para a 

gente e falou seguinte: " eu prefiro que vocês fiquem com a professora do quarto ano 

por quê a professora trabalha da forma que vocês estão aprendendo que é o 

construtivismo,  eu já trabalho da forma tradicional"  ela não se sentiu à vontade tentei 

estagiárias na sala pela forma como ela trabalha, porque ela trabalha em tradicional  e 

a outra professora já trabalha com os alunos da EJA a partir do construtivismo[...] (C) 

Essa assertiva lembra-nos das perguntas que Josso (2004, 2010) faz 

frequentemente em suas obras: “Que é a formação do ponto de vista do sujeito? Como 

se forma o sujeito? Como aprende o sujeito?” Sabe-se que a palavra formação contém 

uma dificuldade semântica e epistemológica: semântica, por designar tanto a atividade 

no seu desenvolvimento temporal como o respectivo resultado; epistemológica, por 

tratar de pontos de vistas teóricos que vão tentar dar conta, da melhor forma possível, do 

que vem a ser efetivamente formação. 

No entanto, não existe a mais certa, mas sim ramificações que fazemos a partir 

de nossas próprias histórias.Talvez seja esse o exercício que “C” fez ao dizer: [...] Até 

porque o ensino dessa época não era focado no... (pausa) o foco central não era o aluno 

né? Porque hoje o foco deixou de ser professor, passou a seu aluno.  E nessa época o 

foco não... era o professor (ênfase'). E aí o aluno só aprendia cópia, repetição, ele não 

internalizava aquele ensino que estava sendo passado pra ele. Ele só sabia que ele tinha 

que nem memorizar o que estava sendo passado [...] (C) 

Através das narrativas orais, pode observar-se que, nas trajetórias dessas 

acadêmicas, estão subsumidos alguns núcleos simbólicos, sendo eles coletivos e 

individuais. Os núcleos individuais encontrados foram: idéia de predestinação/fracasso 

como foco na vida; a escola como palco para novas experiências; tendência heróica. Os 

núcleos coletivos foram: grupo como um dispositivo de autoconhecimento; valorização 

do subjetivo e do objetivo na autoformação; papel de destaque do professor na história 

de vida dos alunos. As alunas dizem que:  

“[...] Bom, eu fui Alfabetizado da maneira tradicional e quando eu cheguei na 

universidade e vi que havia possibilidades diferentes de trabalhar, como pedagoga 

trabalhar com as crianças de uma outra maneira muito melhor, muito mais prática, e 

acompanhando a evolução, acompanhante aí informação de acordo com o que a 

informação vai avançando as coisas vão evoluindo agente enquanto Professor pedagogo 
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pode também evoluir e deve né? Principalmente recorrer à internet, como a professora 

Márcia diz: "não inventar a Roda porque a roda já foi inventada", então você pode sim 

se apropriar dos teóricos, e cada teoria ela tem a sua aplicabilidade.[...]” (D) 

“[...]porque hoje em dia nós podemos usar o conhecimento que o aluno já tem durante 

aula, conhecimento prévio dele já não é mais descartado como antigamente. 

Antigamente mesmo que você soubesse alguma coisa o professor te cortava, ele diria 

que ele estaria danado e que ele não queria ser atrapalhado e que ele explicar ia do 

modo dele. Ele esquece a criança já entra com conhecimento, ela não é uma página em 

branco, ela já tem algo escrito[...]” (A) 

Tais fragmentos resultam das representações sobre o que é ser professor que 

habitam o imaginário dessas alunas, revelado através das crenças, valores, dos nossos 

sonhos, dos significados atribuídos aos fatos. Sendo assim, a jornada em busca de um 

projeto de autoformação pode passar pelo trabalho com histórias de vida na perspectiva 

da biografa educativa. 

 Pensamos que esta abordagem permite que cada um atribua o sentido do vivido 

de acordo com as suas experiências pessoais pensadas sob a ótica da educação. Das 

vivências na pesquisa, mediante diferentes procedimentos, técnicas de coleta de dados, 

fotografias familiares e escolares.  

Finalizamos com uma pergunta sobre acreditar ser possível utilizar essas 

experiências pessoais como instrumento de formação inicial do pedagogo. Assim, ao 

narrar, elas podem valorizar suas histórias e suas práticas, além de compreender suas 

representações e o imaginário que circula individual e coletivamente. Como afirmam 

Peres e Kurek:  

O imaginário nos mostra como é possível identificar os embriões de 

possibilidades, introduzir o sentimento no processo educacional [...] com o 

“intuito” de considerar e trazer o aluno, com tudo o que ele é, sua história de 

vida, seus aspectos emocionais, intelectuais, sem julgamentos, “contando” a 

coisa como ela é. Trata-se de despertar a imaginação, a sensibilidade e a 

criatividade, trabalhando saberes e aprendizados individuais e coletivos, 

sobretudo trabalhando o sentimento de pertença ao grupo, como alavancas para 

a criação. (Peres e Kurek, 2008, p. 4-5) 

 

Inseridos nas atividades investigativo-formativas, as alunas e nós, professores 

envolvidos na pesquisa, fomos desenvolvendo estratégias de apropriação e de 
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aprimoramento sobre o que é possível fazer do que queriam fazer de nós. Enquanto 

estratégia de formação, as alunas foram tecendo suas vidas, através do relato, da escuta 

e da escrita com fragmentos do trajeto formativo; assim, puderam reconstruir as suas 

singularidades. 

 Finalmente, o ministério aprendido nesse percurso foi o de pesquisar formando, 

na busca desta terra pouco explorada de imagens-lembranças preconizadas por 

Bachelard, por vezes, adormecidas, mas de suma importância para viabilizar projetos 

futuros. São garimpos signifcativos pelos quais aprendemos pesquisadores em educação 

necessitam não somente conhecer um discurso sobre o outro, mas provocar o futuro 

com vistas a projetos de si. 

O produto dessas garimpagens só foi possível graças processo de 

autoconhecimento de um sujeito que postula e, portanto, imagina poder vir a ser um 

sempre outro. Assim, é preciso poder imaginar ser – e tornar-se efetivamente – tanto 

único, porque singular, tanto plural, porque coletivo. Ele não se desenvolve em torno de 

imagens livres; contudo, impõe-lhes uma lógica, uma estruturação, que faz dele um 

“mundo de representações”. 

Esse mundo de representações é abastecido por imagens mentais que 

reproduzem o real (recordações, percepções, imagens lembranças) e por imagens que 

produzem/criam novas dimensões da realidade (metáforas, alegorias, figuras, símbolos). 

Com isso, percebe-se que, pela via do imaginário, encontramos possibilidade de 

entendimento de uma nova dimensão que fomenta nossos saberes e fazeres, pois nos 

remete à força de expressão que reúne condições de transcender o raciocínio formal.  

Os movimentos autoformadores por entre a pesquisa as narrativas 

autobiográficas, no contexto pesquisado, permitem constatar que é possível construir-se 

formando-se, formar-se construindo-se. Nesse sentido, a escrita de si mostrou como nós, 

pesquisadora e pesquisadas podemos juntas ter a oportunidade de revelar os nossos 

repertórios existenciais em direção à construção de processos que têm na reflexão o 

caminho para uma transformação de sentido de grande importância para a comunidade 

acadêmica. 

Como resultado da análise da trajetória de vida e formação das acadêmicas  

conclui-se que o trabalho com narrativas, centrado na reconstrução de histórias, tem 
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propiciado a reflexão sobre as histórias de vida, de formação, de profissão, bem como 

sobre as histórias e culturas dos lugares. Tendo em vista que tempo, memória, espaço e 

história caminham juntos e, têm se revelado importantes recursos para a descoberta de si, 

existindo assim a apropriação de trajetórias pessoais, constituindo um exercício para que 

as experiências de vida, de profissão, e de formação sejam refletidas no processo de 

formação docente. 

 

 

Quadro 02: Comparativo entre a narrativa autobiográfica e dados do grupo focal. 

 NARRATIVA 

AUTOBIOGRÁFICA 

NARRATIVAS 

NO GRUPO 

FOCAL 

ANÁLISE 

(contraposições e 

contradições) 

Prática de formação Primeiro contato com a 

prática pedagógica na 

adolescência; 

Experiências de 

estágio; 

Participação no PIBID; 

Participação em 

eventos sobre 

educação; 

Cursos de extensão  

Base de ensino 

tradicional 

Experiências de 

estágio; 

Participação no 

PIBID; 

Participação em 

eventos sobre 

educação; 

Cursos de 

extensão; 

Compreensão do 

processo de 

formação; 

Confrontação com 

realidades 

desconhecidas; 

Promoção de 

mudanças 

desejáveis do 

sujeito em 

formação; 

Investimento do 

sujeito com a 

intencionalidade 

de formar e 

formar-se; 

Interações verbais 

(individuais e 

coletivas); 

 

Fatores que 

influenciaram no 

processo 

Experiências discentes 

frustrantes; 

Experiências discentes 

inspiradoras; 

Vivencia em diferentes 

cenários educacionais; 

Desvalorização do 

conhecimento 

prévio do aluno; 

Experiências 

discentes; 

Dramas e 

experiências 

Participação ativa 

e planejada nos 

processos de 

aprendizagem; 

Práticas 

educativas e 

pedagógicas nas 

quais os 
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Dramas e experiências 

pessoais;   

Acolhimento por parte 

de professores e da 

universidade; 

Aquisição de 

conhecimento teórico 

que fundamenta a 

prática pedagógica;  

 

pessoais;   

Acolhimento por 

parte de 

professores e da 

universidade; 

Aquisição de 

conhecimento 

teórico que 

fundamenta a 

prática 

pedagógica;  

 

aprendizes estão 

envolvidos; 

Tomada de 

consciência e 

controle por parte 

de quem aprende; 
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Portanto, a abordagem autobiográfica possibilitou-nos interagir com as 

narrativas das colaboradoras, analisando-as, construindo novos saberes e permitindo que 

possam refletir sobre suas ações, a partir do que se pode depreender das 

escolhas de fatos que fizeram durante a produção de suas narrativas. Sua base empírica 

exige estreita com os sujeitos envolvidos de uma forma participativa, cooperativa e 

colaborativa. Assim, esta estratégia metodológica possibilitou compreender a trajetória 

de vida e formação das participantes, presente em suas experiências/memórias. 

De fato o processo biográfico favorece a construção do tempo e da identidade do 

sujeito, também influenciados pelas relações que socialmente são estabelecidas. Se isso 

foi verdade, foi verdade também que ao narrar suas trajetórias, as participantes puderam 

estabelecer relações com tantos outros sujeitos, a partir da condição de inserção e 

desenvolvimento de experiências formativas das quais fizeram parte. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A intensa troca de experiências durante a realização do GF propiciou momentos 

de profunda reflexão acerca da trajetória de cada uma das participantes, bem como da 

minha própria. Isso nos permitiu compreender que as formas com as quais os sujeitos 

(re)visitam suas histórias assentam-se no primeiro nível da relação entre os saberes 

estando esta construção atrelada a aspectos subjetivos e formativos. 

Deste modo, a experiência do GF contribuiu significativamente para o 

desenvolvimento desta investigação, uma vez nos possibilita compreender de forma 

interativa os significados e as percepções a cerca da narrativa autobiográfica.  Tal 

experiência corresponde a um espaço mais profundo das relações, tornando o resultado 

da pesquisa um fruto coletivo, uma vez que revela aproximações entre fatos narrados 

pelas participantes e fatos vivenciados por mim mesma. 

 A educação como proposta de transformação traz esperanças, o resgate do saber 

que posso ser que sou capaz de fazer algo com e para alguém, estas são as grandes 

esperanças que possuo e que nortearam esta pesquisa. Hoje compreendo a educação 

libertadora tão defendida por Freire. Uma educação capaz de oferecer condições de 

sonhar, de enxergar o próximo, de refletir sobre as atitudes antes e após serem tomadas.  

Antes de minha experiência no curso de Pedagogia apenas conhecia uma 

educação utilitária, distante de minha realidade, pautada em conhecimentos que não 

possuíam sentido, e que tinham como único objetivo tomar posse de um diploma. Hoje 

posso afirmar que conheci nesta Universidade a concepção da educação como 

promotora do fazer a diferença na vida humana, principalmente através de propostas 

apresentas por pessoas que tratam a educação como forma de libertação do outro, com 

as quais tive o privilégio de conviver e que fazem parte da construção da pedagoga que 

me tornei. 

A competência de poder fazer algo a alguém, sem esperar troca, de poder exaltar 

o ser acima dos valores do ter, foi conquistada com a participação nas experiências 

vivenciadas através de projetos e disciplinas ao longo do curso, que me possibilitaram 

ser e fazer parte da vida de várias outras pessoas. Perceber que podemos de alguma 

forma contribuir e fazer diferença na vida das pessoas é o que levo como princípio 
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básico de minha vida, o que me faz crer que já sou um vencedor, porque a vitória não é 

chegada quando se conquista algo, a vitória é quando o seu coração muda.  

Essa é minha história, ou a melhor parte dela, ou o que dela consegui relatar, o 

que faz desta narrativa autobiográfica não apenas um simples trabalho de conclusão de 

curso, haja vista esta também ser minha vida, demonstrando que o caminho pode ser 

sem volta, mas que não precisamos voltar e sim levantar a cabeça e seguir em frente. 

Freire salienta:  

Dessa forma, as palavras por mim escritas e (re)vividas concluem este trabalho 

para que eu possa seguir em frente, rumo à conquista de novos sonhos e objetivos, mas 

sem deixar de planejar, reconhecendo, aprendendo e reinventando a maneira de 

percepção das falhas, ressaltando que somos seres inconclusos, que os erros individuais 

também são coletivos, procurar saber de onde se fala, quem está por trás de sua fala, 

quais os preconceitos que nela carrega, para buscar novas perspectivas e recomeçar, 

pode ser de qualquer lugar, recomeçar de onde estiver, tendo consciência de que nunca é 

tarde para recomeçar. 

Não sei ao certo, em que momento de minha trajetória surgiu meu interesse pela 

educação, sinceramente não sei. O que sei, é que hoje, escrevo sobre minha vida pessoal 

e acadêmica também, pois para mim, meu trabalho e minha formação fazem parte do 

meu ser, de quem sou. Hoje penso, respiro e vivo educação. Essa educação que sempre 

fará parte de minha vida por ter se tornado parte de minha história, por ter me libertado. 
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APÊNDICE A 

 

 

Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Núcleo de Ciências Humanas 

Departamento de Ciências da Educação 
Curso: Licenciatura Plena em Pedagogia 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu,___________________________________________________ 

portador (a) do Registro Geral de Identidade ou CPF nº _________________, 

concordo em participar da pesquisa Intitulada: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________, objeto de estudo do (a) acadêmico (a) 

____________________________________, sob orientação do (a) 

_________________________________________________, do 

Departamento de Ciências da Educação, do Núcleo de Ciências Humanas da 

Universidade Federal de Rondônia, que visa estudar e investigar 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________.  

  

Assim, tenha conhecimento que: 

1. O (a) Senhor (a) foi selecionado (a) devido a Instituição na qual atua 
ter sido selecionada para o desenvolvimento desta pesquisa; 

2. A participação do senhor (a) na pesquisa será respondendo uma 

entrevista semiestruturada e um questionário; 
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3. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, 

isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em 

qualquer fase do estudo; 

4. O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o 

conhecimento científico para a área da Educação, em especial, 

sobre a avaliação na educação infantil; 

5. Fica assegurada ao senhor (a) a possibilidade de desistir de 

participar da pesquisa a qualquer momento, ou mesmo recusar-se a 

responder perguntas que lhe cause constrangimento, sem nenhum 

prejuízo à sua pessoa; 

6. Fica assegurado uma cópia do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido ao participante da pesquisa; 

7. A leitura dos itens da pesquisa será feita pausadamente e em tom 

de voz alto e com esclarecimento de dúvidas quando necessário; 

8. Fica esclarecido que o senhor (a) não receberá nenhuma 

remuneração por estar participando da pesquisa; 

9. Todo material desta pesquisa ficará sob a guarda da pesquisadora. 
10. Caso o senhor (a) tenha dúvidas ou necessite de maiores 

esclarecimentos pode entrar em contato pelo telefone: 

(________________________________________________), ou 

procurar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos da Universidade Federal de Rondônia, no Campus 

Universitário – BR 364, Km 9,5 ou pelo e-mail 

cepunir@yahoo.com.br, ou ainda o(a) orientador (a) 

______________________________________________________

_, e-mail: 

____________________________________________________.  

 

A assinatura a seguir representa o meu aceite em participar do 

estudo, bem como fica assegurado minha privacidade de acordo com a 

Resolução 196/96 da CONEP, que regulamenta a realização de pesquisa 

envolvendo seres humanos. 

 

 

 

Porto Velho, ___ de ______________ de 2015. 

 

 

 

___________________________ 
Acadêmico 

___________________________ 
Participante Ouvido (a) 

 

mailto:cepunir@yahoo.com.br


49 
 

 

APÊNDICE B 

 

ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DO GRUPO FOCAL 

 

Porto Velho, Dezembro de 2018, reunião do grupo focal sob título:  

HISTÓRIAS DE VIDA E FORMAÇÃO: A NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA 

COMO MÉTODO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO. 

 

Pesquisadora: Deisiele Lima Santos Cordeiro 

Orientadora: Profa. Dra. Walterlina Brasil 

 

A reunião tem como finalidade debater experiências de vida de acadêmicas do curso de 

pedagogia da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, pensando a partir da ótica da 

educação e buscando levantar nas narrativas pessoais e autobiográficas, fatores que 

possam ser pensados do ponto de vista da formação inicial do pedagogo e/ou que 

possam ter influenciado no processo. 

 

Pergunta 1: De que forma sua história de vida se aproxima das discussões levantadas 

durante o curso? 

Pergunta 2: É possível perceber a relação teoria e prática a partir das experiências 

vivenciadas ao longo de sua vida escolar? 

Pergunta 3: Como repensar as experiências do ponto de vista da prática pedagógica e 

da formação acadêmica? 

Pergunta 4: Você acredita ser possível utilizar essas experiências pessoais como 

instrumento de formação inicial do pedagogo? Como? 
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APÊNDICE C 

TRANSCRIÇÃO DAS NARRATIVAS OBTIDAS NA REUNIÃO DO GRUPO 

FOCAL 

 

Pergunta 1: De que forma sua história de vida se aproxima das discussões levantadas 

durante o curso? 

A: Acho que com relação às dificuldades que a gente passa né? Tanto quanto na época 

de você tá estudando Ensino Fundamental e Médio, Porque eu tive que mudar de escola, 

mudei de cidade desde escola perdi ano por causa disso, muitas vezes fui a pé. E na 

faculdade também teve esses problemas, querendo ou não isso influencia. 

B: Como que a gente vai alfabetizar? Como foi que nós fomos alfabetizadas? A gente 

lembra: “Nossa! Eu aprendi de uma maneira totalmente diferente, e que era mais 

difícil”. E hoje em dia a gente viu que a gente pode ensinar de outra maneira, entendeu? 

A: É isso ajudou. 

B: Mudou o conceito de ensino, antes na alfabetização era o "Ba,  Be, Bi,  Bo, Bu,"  

A: O tradicional. 

B: Hoje em dia isso é totalmente atrapalhado, tu vai usar isso hoje em dia?  Tu pode 

até usar, mas aí tu vai usar outra linhagem totalmente diferente. 

A: É essa questão, na EJA a gente acaba usando o tradicional porque eles não 

conseguem ir construindo passo a passo, nem todos, e a gente acaba usando o quê?  O 

tradicional. No estágio da EJA a gente ver muito isso. 

B: E querendo ou não, a base deles, dos alunos da EJA principalmente os mais velhos, 

vieram dessa linhagem 

Moderadora: Do ensino tradicional? 
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A: Sim, a base antiga. 

B: Aí você vai pega uma criança que está em formação e vai usar um novo método, dá 

para se aplicar. 

A: Sim, ela se adapta. 

B: E a gente vê que é muito mais fácil uma criança aprender de outra forma. 

C: Brincando. 

B: Brincando, coisa que a gente não aprendia também brincando, eu não lembro de 

aprender brincando 

A: Era raro os professores que tentavam estimular esse lado da gente. 

B: Era mais aquela coisa de memorizar mesmo. Um exemplo é esse na questão de 

alfabetizar, de letramento. 

C: Até porque o ensino dessa época não era focado no...(pausa) o foco central não era  

o aluno né? Porque hoje o foco deixou de ser professor, passou a seu aluno.  E nessa 

época o foco não... era o professor (ênfase). E aí o aluno só aprendia cópia, repetição, 

ele não internalizava aquele ensino que estava sendo passado pra ele.Ele só sabia que 

ele tinha que nem memorizar o  que estava sendo passado. 

A: Exatamente 

B: Ou seja, a gente tem que se perguntar: é isso o que a gente quer para os nossos 

alunos cópia, reprodução, memorização? 

A: Hoje... (pausa/reflexão) que nem em avaliação, o professor se torna mediador ele 

não se torna o principal,  ele vai ajudar o aluno a chegar àquele resultado mediando. 

B: Aí entra agora os teóricos né? Aí vem Vygotsky, aí tu vai citar ele quando a gente 

fala da... (hesitação) do professor-mediador também. Porque a gente... eu não sei né, 

mas eu não me lembro dos professores ter aquela atenção especial com a gente. 

A: Não... 

C: Também não. 
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D: Nem eu. 

Moderadora: Um atendimento mais individualizado? 

B: Isso 

A: Mais humano. (risos) 

B: Se você aprendeu, aprendeu,  se não aprendeu tu vai ficar para trás, porque a 

professora tem que seguir com conteúdo. 

A: E ainda tinha aquele rótulo, aquela taxação, "ah, é burro é retardado", hoje em dia 

não... 

B: Mas hoje  a gente ainda vê isso 

C: Verdade 

B: Dependo da nossa experiência... 

A: Da formação deles... 

C: Aí pegando assim um ganchinho do que a Marcele falou sobre o ensino 

construtivista que você não vê na EJA, que é mais usado o tradicional. Eu tava fazendo 

estágio agora da EJA,e a professora que fomos  indicadas para ficar na sala dela, já 

chegou para a gente e falou seguinte: " eu prefiro que vocês fiquem com a professora 

do quarto ano por quê a professora trabalha da forma que vocês estão aprendendo que 

é o construtivismo,  eu já trabalho da forma tradicional"  ela não se sentiu à vontade 

tentei estagiárias na sala pela forma como ela trabalha, porque ela trabalha em 

tradicional  e a outra professora já trabalha com os alunos da EJA a partir do 

construtivismo. 

Moderadora: Então ela não queria que vocês não interferissem na metodologia que ela 

utilizava sala de aula? 

A: Sim. Por que ia trazer algo diferente, para depois retornar para o assunto dela ia 

ser difícil. 

D: Bom, eu fui Alfabetizado da maneira tradicional e quando eu cheguei na 

universidade e vi que havia possibilidades diferentes de trabalhar, como pedagoga 
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trabalhar com as crianças de uma outra maneira muito melhor, muito mais prática, e 

acompanhando a evolução, acompanhante aí informação de acordo com o que a 

informação vai avançando as coisas vão evoluindo agente enquanto Professor 

pedagogo pode também evoluir e deve né? Principalmente recorrer à internet, como a 

professora Márcia diz: "não inventar a Roda porque a roda já foi inventada", então 

você pode sim se apropriar dos teóricos, e cada teoria ela tem a sua aplicabilidade. 

Então você pode a partir do momento que você conhece a vida e o cotidiano de cada 

criança, você pode aplicar ali ou o tradicional ou construtivismo, ou o  que for, o que 

cabe ali naquele momento. Não precisa necessariamente ser aquela teoria, aquela 

teoria não é melhor que a outra, mas, acontece que cada momento e cada 

desenvolvimento da criança, o ponto de partida que ela está e que ela chega para você, 

pode aplicar o que cada ele naquele momento. Eu acredito nisso. 

Moderadora: Então vocês acreditam que essa realidade, foi distante da formação que 

todas nós tivemos? 

A: Sim 

B: Sim 

D: Com certeza 

Moderadora: E que outras experiências vocês podem trazer para dentro dessa trajetória 

acadêmica, além da questão da alfabetização? 

A: O nosso conhecimento, porque hoje em dia nós podemos usar o conhecimento que o 

aluno já tem durante aula, conhecimento prévio dele já não é mais descartado como 

antigamente. Antigamente mesmo que você soubesse alguma coisa o professor te 

cortava, ele diria que ele estaria danado e que ele não queria ser atrapalhado e que ele 

explicar ia do modo dele. Ele esquece a criança já entra com conhecimento, ela não é 

uma página em branco, ela já tem algo escrito... 

C: Ela já tem uma história, ela já vem com uma carga  ali né. 

A: Já. Tanto cultural quanto política Regional e é bem grande, e isso hoje em dia a 

gente pode trabalhar de diversas formas, isso a gente aprendeu agora e antigamente a 
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gente acharia que isso seria errado e hoje em dia não, a gente vê que isso é possível, 

tem que se respeitar essa identidade dessa criança. 

C: E não só dessa criança, como assim... Como é que eu queria colocar... (pausa) não 

só dessa criança que tem esse conhecimento, como daquela que vem mais leiga, que 

conhece pouco às vezes por falta de incentivo, de estimulação. E aí o que eu vejo que... 

Assim, minha vida que me trouxe experiência pra minha formação acadêmica, é a 

questão do aluno especial, em si né, porque aquilo ali é uma coisa que faz parte da vida 

da gente, que vamos aprender muito na nossa trajetória acadêmica. 

D: Eu, por exemplo, no ensino médio eu estudava tanto química, física e biologia, e 

jamais, jamais, minha cabeça passaria para quê que eu vou usar aquilo, com que 

intenção que eu estudava tudo aquilo, que eu acredito que os jovens de hoje em dia 

também passam por essa pergunta: para que que eles estão estudando aquilo? Com que 

intenção?  E quando o meu filho entrou pra biologia e ele começou a me passar esses 

conhecimentos essa situação. E no curso de pedagogia eu comecei a me localizar como 

pessoa nesse mundo científico de pesquisa, eu comecei a entender o porquê de 

aprender tudo isso. Aí que eu vim entender qual a função realmente de gente aprender 

essas coisas. 

B: E sair um pouco daquela só na teoria principalmente nas aulas de ciências nas 

aulas de experimentos, e eu lembro que eu não tive tanto contato com experiências. A 

gente via nos livros tava lá o passo-a-passo. 

A: Acho que a única que todo mundo teve foi a do feijão né?” D: “Eu não tive nem isso. 

B: Não? Eu tive do feijão só, mas assim, a professora falava faça em casa,  ela não 

fazia conosco em sala de aula. 

A: Não tinha aquele tempo de aula só para você fazer uma experiência. E o professor 

explicar passo a passo porque não aconteceu naquele fenômeno não tinha isso 

B: Era só nas particulares. (Escolas) 

D: As coisas estão postas ali é assim, e pronto, tá pronto. 

B: E quando a gente chega na universidade e ver as inúmeras possibilidades de se 

ensinar,  independente da disciplina: ciências, história, geografia, português, 
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matemática... Que dá para aprender a partir do lúdico e não ficar só ali na teórica, 

teórica a gente vê que a partir daí tudo se torna mais fácil quando a gente ficava só 

memorizando ali De frente para o professor decorando e a aula se tornando... 

B: Maçante. Monótona. 

C: Entediante. 

C: E assim, essas experiências que a gente vivenciou na na nossa trajetória acadêmica, 

nos fez refletir sobre tudo que a gente passou no nosso trajeto escolar até o momento 

da nossa formação superior. 

A: E até mesmo na faculdade tivermos professores assim. 

C: Sim, mas eu tô falando assim, que tudo que a gente passou no nosso nível escolar 

nos fez repensar um pouco mais na nossa trajetória acadêmica, naquilo que a gente 

está vivenciando, nas novas experiências... 

A: Se é aquilo que a gente quer ou não 

D: Eu sei que a partir do momento que eu conheci Piaget e Vygotsky... 

A: Muda muita coisa! 

B: Muda. 

D: Eu comecei a entender e comecei a questionar. Porque você toma consciência de 

que você pode construir junto com seu aluno, do processo que você pode ajudar a 

criança desenvolver. 

 

Pergunta 2: É possível perceber a relação teoria e prática a partir das experiências 

vivenciadas ao longo de sua vida escolar? 

 

A: Então, Em relação a isso, a teoria e a prática: antigamente a gente acharia que uma 

criança birrenta era falta de educação, hoje em dia a gente tem que analisar os 

diversos fatores que deixam aquela criança birrenta. Tivemos casos da experiência de 

irmos pra escola acho que foi da "F" que tinha aquela criança que não escrevia, e o 



56 
 

que ela fazia? Ela pegava a atividade e rasgava, ela amassava.  Então a gente vai 

trabalhando os diversos fatores que podem existir ali, a gente não pode achar que é 

uma coisa, um conceito pré-formado, a gente tem que analisar tudo. 

C: E aí com isso a gente vai correlacionando o que a gente aprende na nossa formação 

acadêmica com a nossa prática escolar, e também podemos parar para refletir alguma 

coisa que passamos ao longo de todo o nosso processo escolar a nossa formação as 

experiências dentro e fora da universidade e vai formando né, essa relação teoria e 

prática que a gente que a gente vai buscando ao longo da nossa formação. 

Moderadora: Nesse caso vocês acham que essa prática vivenciada na nossa trajetória, 

na nossa vida escolar ela se encaixa naquilo que a gente estuda na teoria? 

B: Você tá querendo dizer que os conteúdos significativos? 

Moderadora: Sim, também. O que a gente aprende na sala de aula condiz com a nossa 

realidade? 

B: Agora sim eu entendi a pergunta. Olha... 

A: Depende, nem tudo é da forma que a gente aprende, às vezes pode se encaixar às 

vezes não. 

D: Na teoria é, a teoria ela é muito clara, muito precisa, muito certa. Se aplica sim, 

realmente é assim em sala de aula. Você encontra tudo o que é teoria diz, mas na hora 

de você aplicar a teoria na prática é muito difícil ela funcionar. 

A: É que nem aquela situação de professores que chega e fala para a gente vocês vão 

ver que aqui a teoria, mas lá na hora não é bonitinho você vai trabalhar com diversos 

fatores Às vezes você tenta aplicar Mas você tem que ver a escola tem suporte? 

D: Quais são os fatores que vão influenciar na hora de você aplicar a teoria? 

C: É tem isso. Por que a Teoria é o que ela está falando né, é bonitinho é perfeitinho, é 

possível aplicar? Sim. Vai dar certo? Não sabemos, só praticando, só levando ela 

teoria para a prática que você vai saber se você vai obter algum resultado, se você vai 

chegar ao objetivo. 

D: Vai depender de "n" fatores. 
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C: Como "D" falou né, são vários fatores. E pode ser que devido a isso você não 

consiga que implantar aquela teoria na sua prática. 

D: No estágio, por exemplo, que eu peguei uma turma de terceiro ano, a teoria foi por 

água abaixo. 

Moderadora: Mas aqui a gente tá falando, mas propriamente dessa teoria aplicada à 

nossa vida escolar, não é o que a gente vê na sala de aula é o que a gente viveu. Por que 

o que a gente estuda hoje são os mesmos teóricos de 50, 60 anos atrás, uma boa parte 

deles pelo menos. 

A: Não, não era aplicado. 

C: Olha sinceramente, acho que não. 

D: Não, porque na minha época isso não tinha chegado aqui ainda.  A teoria ainda não 

tinha chegado aqui, na minha época ainda era ensino tradicional, ainda se usava à 

palmatória, eu não cheguei a passar por isso, mas eu conheço pessoas mais novas, 

mais jovens que chegaram a conhecer a palmatória. Eu não cheguei a passar por isso 

A: Minha mãe chegou a passar pela palmatória. 

D: O meu ensino foi tradicional, mas eu gostava, para mim foi muito bom. 

C: Então, quanto a isso eu também não cheguei a passar pela palmatória, mas a minha 

professora da minha primeira série, que hoje é o primeiro ano, ela tinha uma régua de 

madeira que ela batia na mesa se você não tivesse decorado a tabuada que ela te pedia. 

D: isso são processos que vão sendo reproduzidos, vai ver ela passou por isso e 

reproduzir em vocês. 

C: Exatamente. E segundo a teoria ela já é da época em que o aluno é o foco central do 

ensino eu já sou dessa época em que o professor já não é o ponto central do ensino esse 

um aluno, mas ainda assim eu peguei os meus primeiros anos de ensino o meu ensino 

era voltado para cópia e reprodução apenas isso. Só depois eu acho da minha quinta 

série na minha, quinta série mais ou menos, é que passou o aluno ser foco central do 

ensino, o que ele aprendia, ao aprendizado que era passado e não apenas  a meras 

cópias e [...] me fugiu a palavra agora reprodução e decorar. Até eu acho no meu 

quarto ano, a gente trabalhou [...] eu pelo menos era dessa época ainda, que o aluno 
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não é o foco central.  Sendo que se a gente parar para analisar a teoria, essa teoria de 

que o aluno tem que ser o foco central já estava implantada, ela já existia, porém ela 

não era utilizada. 

 

Pergunta 3: Como repensar essas experiências do ponto de vista da prática pedagógica 

e da formação acadêmica? 

 

A: As experiências vividas? 

M: Isso, pessoais, as nossas experiências 

A: Tentar não cometer os mesmos erros que cometeram conosco, isso é o principal 

creio eu, porque nós passamos por situações complicadas. 

B: fazer diferente né, se você aprendeu de um jeito que você viu que não tava te 

ajudando, procurar métodos para poder ensinar de uma forma mais clara. 

A: não rotular uma lâmina da forma que nos rotulado antigamente. 

B: não rotular, não diminuir, não fazer com que ele seja humilhado né. 

A: Nem constrangido. 

B: É. Não constranger na verdade. 

A: Quantas vezes a gente não foi constrangida na sala de aula? 

C: Eu já! 

A: Foi chamada atenção por algo besta... Às vezes você tinha uma dúvida, mas você 

não perguntava por que se você perguntar se era como se você não tivesse entendido a 

aula toda, já tinha professor que era assim: "vocês entenderam?" E todo mundo falava 

que entendeu para não ter problemas. 

C: E até pelo fato de você não ser outro lado né, porque aí você dizia que sim "sim 

entendemos", pelo fato de que se você levantasse uma questão, uma dúvida, até os 
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próprios colegas de classe se revoltavam porque você tinha uma dúvida e o professor 

achava que você não tinha entendido nada e ele voltava lá do início. 

A: E de uma forma totalmente ignorante. 

C: De uma forma ignorante, brusca, e ia repetir tudo aquilo. Isso foi vivenciado muito 

assim... Acho que as meninas também viveram isso, a gente acaba meio que dizendo 

que entendeu uma coisa que não entendeu. E vai deixando passar vai empurrando e às 

vezes são coisas necessárias para o teu entendimento, pro seu aprendizado e vai se 

perdendo. 

A: Uma coisa que eu não me recordo, é da rememoração antigamente... Acho que eu te 

vi duas ou três professoras que ainda tentavam rememorar alguma coisa da aula 

anterior [...] 

Moderadora: A retomada de conteúdos. 

A: [...] retomar, fazer alguma ligação para dar mais ênfase, hoje em dia não, você ver 

que rememorando você acaba reforçando aquele assunto e consegue entrar no outro 

com mais facilidade, e isso te ajuda muito você vê que tem toda a diferença. 

Antigamente não, o professor, mesmo que ele tivesse a formação acadêmica ele não se 

preocupava com isso, ele se preocupava apenas em dar a aula dele e ir, para próxima 

turma o próximo horário, e assim por diante. 

C: É isso que a "A" tá falando serve para a gente repensar né, para gente repensar 

aquilo que a gente viveu e que agente não quer reproduzir, não quer levar para vida né 

pros nossos alunos 

A: E até a pros seus filhos né. 

C: A retomada de conteúdos como a "A" tá colocando, a gente que tem experiência 

sabe que muitas vezes a gente ficava perdido quando o professor chegava em sala e não 

retomava de onde ele parou, ele simplesmente começar a aula dele é aplicável porque 

ele tinha planejado para aquele dia... 

D: Eu acredito que dessa maneira os conteúdos eram muito separados, eles não tinham 

uma conexão. 
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A: Eles se esqueciam dessa conexão, que você aprende ciências e ciências tem o 

letramento, tem a matemática, tem tantas coisas... 

D: É tudo muito em cada caixinha separado. 

A: E isso que surpreende no curso né?  O curso de abre um leque de oportunidades, de 

visões assim, totalmente extraordinárias. 

D: Sim, cada disciplina faz link com a outra, conversa com outra. 

C: E a gente repensando isso hoje sabe, faz a gente entender que não é assim que deve 

ser que devemos mudar as coisas. 

 

Pergunta 4: Você acredita ser possível utilizar essas experiências pessoais como 

instrumento de formação inicial do pedagogo? Como? 

 

C: Olha eu acredito que sim porque a partir das nossas experiências, assim...(pausa) a 

gente já viu muito isso na nossa formação, professores usarem seus exemplos para 

levar um conteúdo para gente, para explicar aquilo que a gente tem que entender para 

nossa formação, então eu acredito que sim, a nossa experiência sim pode ser usada 

para essa formação de novos professores por que através de nossas experiências são 

exemplos para eu do que se é possível fazer, os pontos positivos e negativos do que 

necessariamente eles precisam para ter sua formação. 

B: Com certeza nossa experiência é a nossa base, tudo que a gente aprende de forme 

positiva, significativa, a gente vai querer passar para os nossos alunos. 

A: Sim. 

B: O que você viu de forma o que gerou trauma ou erros a gente vai trabalhar de forma 

diferente na sala de aula e é o cliente espera do pedagogo não cometer os mesmos 

erros que cometeram com a gente ou com outras pessoas que a gente vê os erros que a 

gente ver ainda nas escolas a forma como os pedagogos ensina às vezes professores 

sem formação que a gente vê muito professor de ciência dando aula de português e 

assim vai sem nenhuma base Sem didática 
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C: Sem uma preparação. 

A: Porque a didática deles totalmente diferente, não é voltada para os anos iniciais 

para crianças 

C: Eu acredito que das nossas experiências a gente tem que tirar a partir das nossas 

experiências o lado positivo negativo e juntar os dois e poder lecionar de uma forma... 

(hesitação) 

D: Eu acredito que depende porque, o que você vivenciou de ruim é claro que você não 

vai querer passar, repassar para os seus alunos dentro da sala de aula. Então os pontos 

negativos você leva como aprendizado, para você não reproduzir e para você saber 

identificar a hora que você tem que consertar, que alguma coisa tá errada ali. E aí os 

pontos positivos acredito que você tem que pôr em prática que é os pontos entendeu 

durante as aulas aprendeu durante as aulas, dentro da Universidade, a teoria e tentar 

colocar aquilo em prática, porque funciona, a gente sabe que funciona e tentar aplicar. 

A: Mesmo com relação aos pontos positivos a gente em que lembrar com relação à 

escola porque a gente sabe que às vezes não tem estrutura, a gente vai sempre ter que 

se adaptar a isso, na burocracia sempre tentar se adaptar para dar uma melhor 

educação para o aluno, melhor ensino, passar o que ele precisa, ajudá-lo. 

C: “Falando um pouquinho sobre essa parte  do negativo,  é como eu coloquei Às vezes 

você estou amando aquilo que foi um ponto negativo que não deu certo pode ajudar o 

novo pedagogo que está sendo formado”. 

Moderadora: No caso o novo pedagogo é você. 

C: “Então essas experiências ruins esses pontos negativos, serve para não cometer 

aquele erro, para você estudar analisar aquela situação, para você não repetir aquilo. 

E os pontos positivos é aquilo que você falou serve como uma prática serve como 

experiência também além dos pontos negativos eu vejo assim porque o negativo aquilo 

que já foi feito e não deu certo, por alguma coisa aquilo não deu certo ou algum fator 

que aquilo não contribuiu para que o aluno aprendesse para que o pedagogo 

aprendesse ou não, evoluísse, e os ponto positivo eles já vem para contribuir de forma 

boa para essa formação então eu vejo que tem que ser considerado os dois, têm que ter 

um equilíbrio dos dois”. 
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A: Uma coisa sobre as experiências, é que a gente vai começar a ver se nós temos ou 

não o perfil de ir para escola também pode até ir para escola, mas o principal você tem 

um perfil de ser um pedagogo dando aula? Porque eu vejo que mesmo eles dizendo: 

"Ah! Vocês vão aprender muito ainda”,  mesmo estudando e tudo, eu ainda não me 

sinto preparada, sinceramente eu não me sinto apta para ir para sala de aula.  Posso 

até trabalhar em escola, mas não com relação a ser uma professora, eu não me vejo 

não me sinto e não me vejo pronta e acho que nunca vou me ver.  

D: Isso é o mais importante, que você tem consciência, a pessoa tem que ter essa 

consciência.  

A: Porque é uma coisa assim muito delicada, porque você vai tá trabalhando na 

formação de um ser humano mesmo que ele já tem um conhecimento, você vai ajudar a 

moldar aquele conhecimento, e isso é uma coisa assim que eles não vêem isso e eu vejo 

em mim por tudo o que a gente já passou. 
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