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Resumo 

O presente texto tem como objetivo tratar as produções cotidianas dos currículos escolares como 
lugar de reconfiguração dos currículos prescritos, compreendendo esta reconfiguração como 
invenção e criação e o compartilhamento destas como espaço e tempo de (auto)formação. Para isso, 
utilizamos uma metodologia pautada no compartilhamento e escuta de narrativas de experiências-
praticadas vividas por professoras e professores que participam das rodas de conversa de um projeto 
de extensão numa universidade pública no Rio de Janeiro. Estas narrativas são compreendidas como 
relatos de autoria e de produção curricular e o seu compartilhamento nos ajuda na compreensão de 
que ao escutar e narrar nos formamos continuamente. Ou seja, partimos do pressuposto que narrar 
as produções curriculares e as histórias de vida se tornam um exercício de (auto)formação. O uso 
das narrativas é visto também como forma de desinvisibilização de experiências que têm sido 
desperdiçadas por uma lógica monocultural e hegemônica que está intrínseca na concepção de escola 
como espaço de transmissão de conhecimentos.  
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Abstract 
The present work aims at addressing ordinary daily productions of school syllabi as the locus for 
reconfigurating prescribed programmes, understanding such reconfigurations as both invention and 
creation, as well as time and space for self-formation sharing. The methodology applied is grounded 
on narrative sharing of experiences of practices during rounds of talks which are part of an extension 
programme from a public university in Rio de Janeiro. The narratives are understood as personal 
accounts and syllabi production, helping us comprehend that while we listen to and report our 
accounts, we are continuously forming ourselves, what makes the whole process an exercise of self-
formation. It is important to notice that narratives are seen as a way to make visible experiences that 
would be squandered - otherwise - by a monocultural and hegemonic logic intrinsic to the idea of 
schools being places to transmit knowledge.  
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Introdução  
 

Lembro-me como se fosse hoje: eu, dentro de um vestidinho vermelho, diante 
daquelas crianças... me senti a própria Chapeuzinho Vermelho pronta para ser 
devorada pelo lobo...  
Estava posto o desafio. E que desafio! Como fazer com que aqueles estudantes, 
desacreditados pela/na escola, encontrassem o caminho do sucesso? 
Sinceramente, eu não sabia. O fracasso escolar estava carimbado na testa de cada 
um da turma 403. O discurso do “eu não sei isso não, fessora” era, praticamente, 
unânime. Estavam vestidos pela capa da incompetência.  
Fui buscar a resposta junto a outros profissionais da própria escola, de outras e da 
universidade que estava cursando na época. O que fazer? Muitas opiniões, 
sugestões, mas o caminho teve que ser desenhado por mim e por eles. E foi.  

Danielle Flauzino, 2017 
 

A narrativa da professora Danielle se traduz no objetivo deste texto que é o de trazer o 
resultado parcial de uma pesquisa que vimos realizando e que tem nos indicado que o 
compartilhamento de produções cotidianas dos currículos escolares produz novos currículos, 
na medida em que ocasionam a sua reconfiguração originando outras produções. 
Compreendemos a reconfiguração dos currículos como invenção e criação e o seu 
compartilhamento espaço e tempo de (auto)formação, pois os diálogos produzidos no espaço 
coletivo pressupõem movimento coletivo de ação–reflexão-ação num processo circular e 
contínuo.  

Nossa pesquisa utiliza uma metodologia-política-epistemológica que parte de critérios 
baseados em outras lógicas de fazer pesquisa que não as hegemônicas. Assim, nos aliamos à 
proposta de investigação-formação (Josso, 2002) e pautamos nossa pesquisa no 
compartilhamento de narrativas de histórias de vida e experiências-praticadas (Reis, 2014), 
percebendo que estas são/estão sempre imbricadas, pois vividas por professoras, professores 
e estudantes de diferentes licenciaturas que participam das rodas de conversa que acontecem 
por meio de um projeto de extensão numa universidade pública no Rio de Janeiro. 
Defendemos dessa forma que os campos metodológico, epistemológico e político são 
inseparáveis entre eles. Nesse sentido, nossos estudos apontam para a compreensão dos 
cotidianos escolares como espaços e tempos para além da ideia de repetição e reprodução do 
senso-comum e justapostos numa postura política que predetermina nossas escolhas 
conceituais. Nessa perspectiva usamos “a abordagem biográfica como um instrumento ao 
mesmo tempo de formação e de pesquisa” (Josso, 2010, p. 133). 

Dessa forma, as narrativas compartilhadas são compreendidas como relatos de autoria 
de produção curricular e o seu compartilhamento proporciona, além de outras produções 
curriculares, uma formação centrada na experiência que vimos denominando de 
(auto)formação. 

O uso das narrativas é compreendido também como forma de desinvisibilização de 
experiências que têm sido desperdiçadas por uma lógica monocultural e hegemônica (Santos, 
2010) que está intrínseca à concepção moderna de escola. Por meio das narrativas, pode-se 
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compartilhar experiências e práticas curriculares locais legitimando dessa forma a produção 
dos diferentes sujeitos e dos diversos conhecimentos, tecidos cotidianamente. Temos 
consciência de que nem todas as experiências-praticadas compartilhadas se traduzem em 
“realidades emancipatórias” (Oliveira, 2012), mas entendemos que “o conhecimento 
emancipação é um conhecimento local criado e disseminado através do discurso 
argumentativo e que só pode haver discurso argumentativo dentro de comunidades 
interpretativas” (Santos, 2010, p. 95). Compreendemos, então, a importância de sair do lugar 
das metanarrativas que são somente uma idealização porque narram o que é pensado e não o 
que existe propiciando espaços e tempos de narrativização das experiências-praticadas que 
intentam discutir e argumentar sobre os processos emancipatórios, criados e por criar. 

Nesse sentido, a pesquisa investigação-formação que envolve as narrativas tem nos 
mostrado que há experiências curriculares diversas, formadoras e emancipatórias que não 
estão nos “manuais de ensino”, pois professoras e professores estão longe de serem 
consumidores passivos de pacotes e novas metodologias apresentados pelas secretarias de 
educação, são sim, produtores/as (Certeau, 1994) de currículos e conhecimentos, pois  

 
no interior dessa escola e de muitas outras espalhadas pelos cantos e esquinas, 
visivelmente invisíveis, professores e professoras estão a construir e reconstruir 
experiências, fazendo e refazendo a história, sem glórias, anonimamente (Prado; 
Morais; Araújo, 2011, p.59). 
 

Por isso, é necessário desinvisibilizar essas produções e as narrativas desses sujeitos a 
fim de exercitarmos o não desperdício de experiências proposta por Santos (2010) 
expandindo assim o presente e possibilitando a concretização de um futuro possível. 

 
Para “expandir o presente” é necessário, então, viver e narrar, na perspectiva de 
multiplicar as experiências que se apresentam por meio das diversas formas de ser 
e estar no mundo. Essa expansão do presente deve então ser um tempo de 
experiências, pensando que as experiências são vividas por sujeitos sociais e 
singulares, “cuja diferença não pode ser reduzida à uniformidade, uma diferença 
que se mantém diferente” (Hardt; Negri, 2005, P. 139); Podemos pensar as 
narrativas como outras formas de viver o presente, atribuindo sentidos às 
experiências ao invés de desperdiçá-las, desconsiderando suas existências e 
validade. (Campos; Reis, 2016, p. 112) 
 

A epígrafe que abre esse texto, então, nos serve como afirmação do que vimos 
defendendo, a professora Danielle precisou escutar os seus pares, ressignificando o que ouviu 
para tecer suas experiências-praticadas, dessa forma, buscou tirar aqueles meninos e meninos 
do lugar do fracasso, do futuro predeterminado, criando assim uma outra narrativa para esta 
história. 
 
 
O processo da partilha – o trabalho realizado como extensão  
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Nas reflexões que esses compartilhamentos suscitam, buscamos dar outro sentido 
ao que Benjamin aponta como um esvaziamento da experiência, que está 
relacionada à perda da capacidade de narrar. Dessa forma, buscamos, na narrativa 
de experiências, ouvir o outro como legítimo outro, entendendo que, nessa 
partilha, podemos tecer um diálogo que nos ajude a enxergar nossa prática docente 
como produção de conhecimento (Flores; Reis, 2017, P. 14) 
 

O projeto de pesquisa e extensão que dá origem a este trabalho é desenvolvido por 
docentes do Ensino Fundamental de uma escola federal do Rio de Janeiro desde agosto de 
2010 e “nasce” do desejo de trocar experiências com colegas professores e professoras de 
outros espaços e tempos escolares. Representa uma tentativa de (re)discutir os currículos 
compreendendo-os como uma produção cotidiana e não como um documento a ser cumprido, 
justifica-se, portanto, por sua intencionalidade de buscar caminhos para pensar uma formação 
centrada no compartilhamento de experiências, mais dialógica com as realidades escolares, 
na busca pela desinvisibilização das práticas com potencial emancipatório e de concretização 
de uma escola pública democrática em seus saberes e acessível a todos.  

Buscamos, com o seu desenvolvimento, valorizar os conhecimentos docentes por meio 
da troca de experiências-praticadas em rodas de conversa, entendendo que este conhecimento 
narrado é potente para compreendermos que saberes circulam nos espaços e tempos escolares 
para além do que as políticas de formação e de currículo atual percebem e valorizam.  

Para Certeau (1994) a conversa é um jogo de usos e costumes que permite compartilhar 
as artes do fraco e, para nós, o formato circular possibilitado pela roda abre espaço para uma 
relação horizontal, que deixa de lado as dicotomias hierarquizantes colocando na roda a 
complexidade do vivido entre os sujeitos participantes da conversa que, ao narrarem suas 
experiências praticadas, entrelaçam suas histórias nas de outros sujeitos, desvelando muito 
das produções curriculares cotidianas e tecendo sentidos diversos às histórias contadas, 
permitindo que novas histórias possam ser vividas a partir das experiências.  

Estes encontros são uma das ações de um grupo de pesquisa e extensão composto pelos 
professores da referida instituição e são registrados com fotografias e filmagens. Tais 
registros possibilitam que o grupo de pesquisa mergulhe nas narrativas que emergem das 
rodas de conversa e, a partir do entrelaçamento destas narrativas com os textos teóricos de 
autores que discutem os campos da Formação Continuada de Professores, Histórias de Vida 
e Currículos, produzimos materiais que discutem e divulgam esse manancial de produção 
curricular cotidiana. 

O projeto propõe como prática uma formação que pense os saberes numa perspectiva 
ecológica (Santos, 2009), algo plural e infinito, só possível no diálogo entre os 
conhecimentos que perpassam os cotidianos das escolas, “calando” os silêncios e povoando 
de vozes, o que, a priori, é polifônico por meio da troca de experiências-praticadas plurais. 

Atualmente, o grupo de pesquisa e extensão é composto, para além do grupo de 
professoras das séries iniciais do ensino fundamental, bolsistas de licenciaturas diversas 
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(História, Ciências Sociais e Pedagogia), graduandos da área de biblioteconomia, cinema e 
duas bolsistas de Ensino Médio.  

Desde sua criação, o grupo atua na extensão, tendo dentre suas ações dois cursos de 
extensão que tem como público alvo docentes das séries iniciais do ensino fundamental, 
graduandos em diversas licenciaturas e estudantes do curso de formação de professores em 
Ensino Médio. Os cursos se organizam em módulos, relacionando disciplinas do Ensino 
Fundamental I a temáticas que pensem a profissão docente por meio das rodas de conversa, 
abrindo espaço para narrativas sobre as experiências e anseios dos cursistas.  

Paralelo a esse trabalho, realizamos formações com professores e professoras da Rede 
Municipal de Educação de Queimados (2010-2014), da Rede Municipal de Educação de 
Itatiaia (2015) e da Rede Municipal de Educação de Mesquita (2018), todos municípios 
localizados no Estado do Rio de Janeiro.  

No ano de 2016, o grupo ampliou a sua atuação para escolas da Rede Municipal do Rio 
de Janeiro, primeiramente em uma escola localizada em um bairro da Zona Sul da cidade do 
Rio de Janeiro que oferece vagas da Educação Infantil até o Ensino Fundamental II e conta 
também com duas “turmas de projeto” - parceria da Secretaria de Educação do município do 
Rio de Janeiro com o programa Acelera Brasil, do Instituto Ayrton Senna (IAS). Na escola 
em questão, existem duas destas turmas e foi numa delas que atuamos por um ano.  

De 2017 até os dias de hoje, vimos atuando numa escola de Ensino Fundamental inicial 
localizada no bairro da Tijuca, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. A escola está dividida 
em dois turnos e atende 6 turmas em cada um desses turnos. Temos atuado nas turmas de 
alfabetização e também nos quartos e quintos anos na disciplina de História. 

A partir das memórias e experiências narradas que emergem dessas ações, temos 
produzido uma série de materiais bibliográficos - artigos, memoriais e um livro - e mais 
recentemente vimos investindo na produção de materiais audiovisuais – fotos, vídeos - que 
tem nos ajudado a fortalecer e reconhecer o lugar das narrativas docentes.  

Temos sido motivadas na produção de materiais audiovisuais, para além de nossa prática 
no campo, por diferentes autores que afirmam que a produção de vídeos tem se mostrado 
uma excelente ferramenta para o estudo de fenômenos complexos. Colocamos nesse campo 
as práticas pedagógicas narradas por docentes. Para Sadalla e Larocca (2004), “a 
videogravação permite registrar, até mesmo, acontecimentos fugazes e não-repetíveis que 
muito provavelmente escapariam a uma observação direta” (p. 423). 

Com isso em mente, temos agido a partir de três frentes: uma filmando todos os 
encontros com professores nos cursos de extensão e transcrevendo alguns desses materiais, 
a segunda frente realizando sessões de conversa onde docentes narram experiências e 
histórias de vida – a partir da produção desse material já realizamos dois curtas metragens 
com 20 minutos cada um - e a terceira que se dá como pesquisa e utiliza todo o material 
produzido a fim de produzir conhecimentos sobre currículo e formação docente.  

Esse movimento de produção de material videográfico traz a possibilidade de 
professoras e professores se verem, tornando-se um “espaço” onde podem discutir e 
potencializar seus processos formativos, refletindo sobre suas possíveis direções. 
Entendemos que as trocas de experiências-praticadas por meio da produção de materiais 
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audiovisuais são espaços de reflexões importantes para a criação de conhecimentos sobre a 
escola, a formação docente e os currículos.  

Além disso, a produção de narrativas nas rodas de conversa, nos vídeos produzidos e no 
espaço das escolas em que atuamos tem sido fundamental para a pesquisa realizada pelo 
grupo, pois serve como material empírico que apoia os estudos que vimos realizando 
coletivamente. Temos percebido que muitas das narrativas produzidas convergem para uma 
produção curricular cotidiana. E que esta produção, se compartilhada, gera outras produções 
e reconfigurações. Nesse sentido temos nos debruçado nos estudos coletivos de textos sobre 
produção cotidiana de currículos, produção narrativa e formação docente, objetivando 
articular reflexão teórica, narrativas, pesquisa empírica e ações formadoras, voltadas para 
objetivos de caráter acadêmico e político, de modo a desenvolver conhecimentos sobre seus 
temas. Esse movimento que nos leva a produzir outros conhecimentos sobre os temas que 
pesquisamos, é também um movimento de reconfiguração que se pensa já saber sobre o tema. 

Nesses dez anos em que vimos pesquisando a formação docente mergulhamos (Alves, 
2008) em diferentes cotidianos escolares da educação fundamental inicial buscando 
compreender sua riqueza e complexidade, tecendo um entendimento compartilhado e mais 
horizontalizado sobre os currículos produzidos e sobre a formação docente. Realizamos, para 
isso, encontros semanais de estudo utilizando sempre como viés político epistemológico 
metodológico os estudos sobre e com as narrativas docentes, pois compreendemos que ao 
ouvir e conhecer professoras e professores talvez tenhamos acesso a respostas, mesmo que 
provisórias, para muitas perguntas que temos nos feito nestes tempos em que “as bases ‒ 
modernas ‒ sobre as quais a instituição (escola) se construiu e se justificou perderam 
validade” (Pineau, 2008, p. 85). Por meio do compartilhamento de suas produções temos a 
oportunidade de mostrar que os saberes que atravessam a docência estão para além do que se 
pensa conhecer sobre eles. 

De modo congruente, Freire (1992), ao rememorar sua trajetória acadêmica, nos conta 
sobre como ao ter que recontá-la acaba por perceber o “parentesco” entre alguns tempos 
vividos tornando possível “soldar” alguns conhecimentos antes desligados, assim como 
Danielle Flauzino, professora que nos presenteou com a epígrafe que abre este texto, ao ver 
sua conversa registrada em vídeo, nos diz que isso “remete às experiências vividas e inspira 
a reflexão sobre minha prática.” 

A rememoração da história pessoal nos ajuda a compreender que a formação se dá a todo 
o tempo e que por meio dela é possível (re)direcionar percursos e mudar trajetos, ou seja, a 
formação é contínua e singular. Singular porque cada aprendizagem só acontece se vinculada 
aos entrelaçamentos das redes que se tecem pela vida afora. Isso nos leva à compreensão de 
que as aprendizagens só são possíveis de dentro para fora, contextualizadas ao que já temos 
e que toda formação é (auto)formação e todo conhecimento é autoconhecimento.  

Segundo Souza (2006), narrar sobre si remete o sujeito a uma dimensão de “autoescuta 
de si mesmo, como se estivesse contando para si próprio suas experiências e aprendizagens 
que construiu ao longo da vida, através do conhecimento de si” (p. 14). Essa dimensão em 
que o narrador se propõe a escutar a si mesmo, está presente também nas filmagens 
realizadas. Ao ter que elaborar para si e para outro o que viveu acaba por sistematizar suas 
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experiências, os saberes que delas emergem e, com isso, origina novas aprendizagens e 
significados. 

Temos compreendido que ao trabalhar com professoras e professores precisamos estar 
implicadas com o processo de formação de adultos. Para Josso (2010, p. 34) o adulto, por seu 
status antropológico e sociológico, necessita de propostas que valorizem os processos 
formativos (Garcia, 2013) experienciados pelo sujeito ao longo de sua existência. Quem narra 
suas experiências, fala sobre si mesmo, produzindo experiências modificadas pela reflexão. 
Ao narrar, professores e professoras podem identificar sua produção curricular cotidiana, 
tendo a possibilidade de rever e reformular concepções (Josso, 2010), pois ao viver uma 
experiência em sala de aula, produzindo currículos e conhecimentos, é necessário que 
professores e professoras possam refletir sobre o vivido e produzido. A partilha de 
experiências-praticadas numa roda de conversa pode contribuir para dar significado ao vivido 
no presente gerando reflexões e novas experiências ao grupo.  

Os vídeos de formação, assim, emergem e se enraízam no curso da vida, como uma 
maneira de representarem as suas existências e de se contarem para si mesmos e para os 
outros, em estreita relação com a sua vivência cotidiana. Os modelos biográficos e, mais 
especificamente, os vídeos com as suas histórias revelam modos discursivos construídos 
pelos sujeitos em suas dimensões sócio-históricas e culturais em uma interface entre memória 
e discursos de si. 

Conhecer quem são essas professoras e esses professores, suas expectativas diante da 
educação, seus processos formativos, o que sentem, como agem diante dos desafios do 
mundo dentro e fora da escola, entre outras questões, parece um interessante e pertinente 
objeto de estudo, isso porque cada história contada revela um saber-dizer exatamente 
ajustado a seu objeto (Alves, 2007). 

Participar de uma roda de conversa, se deixar ver em um filme que narra histórias de 
vida e práticas curriculares, permite aos envolvidos tecer relações de parceria, de pertença. 
Narrar com o outro e para o outro pode dar a professoras e professores um passado elaborado 
a partir de suas próprias palavras e ao dar-lhes um passado, também pode ajudá-los a criar 
um futuro, para além da repetição do presente.  

Além disso, a partilha dessas experiências pode proporcionar a professoras e professores 
que vivem esta experiência, a partir da sistematização do que é produzido em transcrições, 
textos, vídeos ou fotografias, evidências sobre conhecimentos que estão presentes em seu 
cotidiano, mas que não são explicitados. Isso reforça para elas e eles o reconhecimento de 
autoria. Galvão (2005), em seus estudos, aponta que “o conhecimento da compreensão do 
que é o ensino pode ser feito a partir da reconstrução dos acontecimentos pelos professores, 
numa situação de partilha das suas histórias” (p. 330). No seu entendimento, “isto se baseia 
nas premissas de que ensinar é experienciado como acontecimentos sociais complexos, que 
o conhecimento está organizado em teorias explicativas e, por sua vez, serve de lente 
interpretativa da compreensão da experiência de cada um” (p. 330).  

Desse modo, pesquisar por meio das partilhas de histórias e reflexões, tecendo diálogos 
narrativos pode nos ajudar a compreender que não há como dissociar prática e teoria, pois 
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não há fazer sem pensar, o que evidencia a autoria de professoras e professores no seu fazer 
pedagógico. 

O procedimento metodológico do trabalho com as filmagens se constitui também como 
experiência formativa para todos os envolvidos no processo, porque aprendemos sempre uns 
com os outros. Nesse exercício cotidiano, professoras e professores têm a possibilidade de 
(re)viver suas experiências e as dos outros que também narram. Assim, produzem diálogos 
entre o que fazem, o que desejam, o que lhes é possível fazer e o que pensam e nesse percurso 
se formam ou (auto)formam exercitando uma reflexão que vai além da naturalização das 
ações cotidianas, criando outros sentidos para a sua docência. 

Compartilhar histórias de vida e experiências pode se mostrar como forma de tecer redes 
de solidariedade, permitindo que diferentes pontos de vista sejam considerados legítimos. Na 
perspectiva de Santos (2010), essa solidariedade como forma de conhecimento é o 
conhecimento/emancipação, que reconhece o “outro como legítimo outro” (Maturana, 1999), 
superando a colonialidade. 
 
 
A memória escrita: narrativização da vida  
 

Resgatar memórias nem sempre é tarefa fácil. Em muitos casos é doloroso 
recordar passagens de nossas vidas, em outros é extremamente prazeroso 
relembrar fatos que, com a correria do dia a dia, ficam esquecidos na noite dos 
tempos. São detalhes que às vezes, no calor do momento, não damos o devido 
valor ou sua real importância, mas que marcam profundamente por toda a vida. 
Nesse processo de resgate ouvimos as várias vozes que sobem à tona. São frases 
ditas por pessoas queridas, por gente que esteve presente e trilhou o mesmo 
caminhar. São vozes de outras vozes que repercutem através das folhas de um 
livro e que tomam parte na construção do ser humano que nos tornamos, do 
profissional que somos, do caráter que escolhemos ter. Vislumbramos momentos 
de grandes desafios, de decepções e de alegrias vivenciadas dentro do universo 
que escolhemos habitar, da esfera que decidimos atuar. - Priscila Diniz Teixeira 
Bernardes, 2017. 
 

Para além dos registros audiovisuais, vimos avançando na escrita de memoriais de 
formação: todos os bolsistas ligados ao grupo o produzem e os cursos de extensão têm dentre 
seus módulos um que é destinado a discutirmos acerca da importância da memória na 
formação docente e que tem como proposta de trabalho final a escrita de um memorial de 
formação. A última aula do curso é destinada ao compartilhamento desses escritos.  

Trazemos no início desta seção o trecho de um memorial de formação escrito por uma 
das professoras que participaram do Curso de Extensão para discutir como o 
compartilhamento dessas memórias e as relações que os cursistas estabelecem com a sua 
constituição como docentes tem se configurado como um momento em que emerge a 
relevância da escuta de si no processo de (auto)formação. A cada memória contada, a cada 
reflexão acerca delas, todos os demais integrantes as entrelaçam com suas próprias memórias, 
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se mobilizam, frequentemente se emocionam, evidenciando o quanto aquelas constelações 
de experiências e saberes individuais trazem em si um significado coletivo. 

O movimento que envolve olhar para sua própria constituição profissional, compartilhá-
las em um coletivo e ver sua história entrelaçar-se em uma história coletiva contribui para 
suspendermos a solidão profissional, tão comum na carreira docente, ao percebermos o 
quanto nossas formações estão imbricadas em um processo coletivo e horizontal. 

Outro aspecto relevante para nós acerca das narrativas/memoriais de formação é o fato 
de sabermos ser impossível descrever tais trajetórias, visto que narrar sempre implica 
escolher, (re)inventar, embeber o que já vivemos a partir do olhar do que somos hoje e não 
éramos na ocasião e, ainda, embeber tais memórias com o nosso desejo de ser aquilo que 
talvez ainda não sejamos. Tal processo, muito além do que apenas relembrar, se traduz em 
um processo de dobra sobre nós mesmos, um percurso de autoconhecimento e 
(auto)formação ao mesmo tempo em que descortina novas possibilidade de futuros, 
redirecionando, por vezes, desejos, relações e conhecimentos. 

Isso porque, segundo Josso (2002), o que está em jogo neste processo de 
autoconhecimento não é apenas uma compreensão de como se dá a formação dos sujeitos 
pelo conjunto de experiências de seus relatos e narrativas, mas sim uma tomada de 
consciência do seu reconhecimento como sujeito, o que pode ajudá-lo a, daí em diante, 
(re)ver os seus objetivos, seu investimento na profissão, por meio de uma auto-organização. 
Dessa forma, ainda, é possível (re)articular suas redes, percebendo nesse processo de 
autoconhecimento de que forma os seus grupos de convívio têm afetado sua formação. Ao 
olhar para as suas heranças e suas expectativas, de forma a avaliar o quanto investiu no seu 
passado e tem investido no seu presente para a construção de seu futuro, transformam “a vida 
socioculturalmente programada numa obra inédita a construir, guiada por um aumento de 
lucidez” (Josso, 2002, p. 58-59).  

O processo de olhar para si apresenta-se, assim, como um projeto a ser tecido no decorrer 
da vida. A formação é um processo contínuo “e passa pelo conhecimento daquilo que somos, 
pensamos, fazemos, valorizamos e desejamos na nossa relação conosco, com os outros e com 
o ambiente” (Josso, 2002, p. 59). É importante nesse processo de autoconhecimento a 
compreensão do quanto os grupos de convívio têm importância na nossa formação, como 
pode ser evidenciado no trecho do memorial da professora Camila Cerqueira de Sousa 
Coutinho, também cursista do Curso de Extensão, que trazemos abaixo: 

 
Após escrever o memorial, quando paro para pensar, vejo que carrego comigo um 
pouco de cada lugar que já passei. Tenho plena certeza de que a educadora que eu 
sou hoje ainda tem muito da menina que disse sim à sua escolha, mesmo quando 
todo mundo achava melhor dizer não. Sou um pouquinho das Sofias, das Julianas, 
das Carolinas, dos Felipes e de todos os rostinhos que me amaram e foram amados 
ao longo de todos esses anos. Saber que ajudei a construir a história de cada um 
deles e que sou lembrada com carinho por eles e pelas famílias é o que me deixa 
mais feliz. Não sei o que seria se não fosse professora, só sei que não seria eu 
(Camila Cerqueira de Sousa Coutinho, 2017). 
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Uma das dimensões da construção da história de vida na abordagem de Josso e que muito 
interessa a esse projeto está na ideia de autoconhecimento como elaboração de um 
autorretrato dinâmico que se dá por meio do que ela denomina de “diferentes identidades que 
orientaram e orientam as atividades do sujeito e que a meu ver se relaciona com a identidade 
do sujeito pós-moderno formada e transformada continuamente” (Hall, 2005, p. 13), um 
espaço sem fronteiras demarcadas, que permite uma movimentação entre tudo o que somos 
e que nos constitui, permitindo nessa mobilidade que os sujeitos possam se (re)construir e se 
(re)direcionar sempre. Dessa forma, esse autorretrato pode ajudar os sujeitos, nesse caso, 
professoras e professores, a tomarem consciência da sua postura como sujeitos e das ideias 
que, de forma consciente ou não, estruturam essa postura perante o mundo, podendo mudar 
seus caminhos. 

Esse processo põe em evidência também a potência que o reconhecimento da 
(auto)formação como espaço de autonomia pode trazer à vida de professoras e professores, 
já que elas e eles têm a possibilidade de se entenderem autores e autoras de seu processo de 
formação e de seus currículos produzidos cotidianamente em sala de aula. Dessa forma, o 
conhecimento de si pode proporcionar um eu mais consciente das possibilidades de futuro 
por meio da observação das escolhas feitas no passado e no presente. Recorremos a Santos 
(2004) e à sua sociologia das emergências pensando que esta conscientização nos ajuda a 
pensar as escolhas do passado a partir do presente, possibilitando um futuro pensado de modo 
mais concreto, pois a ampliação do presente com suas possibilidades reais e expectativas 
contrai o futuro ao mesmo tempo em que o torna produto de nossas escolhas e ações. 

Nesse processo, nos interessa, ainda, pensar os memoriais de formação a partir de duas 
vertentes: a primeira diz respeito à produção da sua história e da leitura que professoras e 
professores fazem de si mesmos como parte da experiência de se descobrirem autores e 
(auto)formadores (Delory-Momberger, 2008) e a segunda pela produção de um projeto de 
presente, que viabilize a tessitura de um futuro possível para si e para as e os estudantes das 
escolas públicas que passam por suas turmas. 

Esses memoriais são construções narrativas e como tal refletem as subjetividades dos 
sujeitos. Para propormos um projeto de formação coerente é imprescindível o entendimento 
que as histórias que contamos são a nossa vida, a invenção narrativa que realizamos 
cotidianamente. Não há um conjunto de palavras, mas sim a tessitura de uma rede que se 
compõe pelas narrativas de si que atravessam as palavras e ao mesmo tempo as constituem, 
tornando-se dessa forma as histórias possíveis de serem contadas por cada uma no momento 
em que são convidadas a fazê-lo. Sendo assim, não há como pensar que há fatos e narrativas 
em separado, “inventamos” a vida. Simonini, em uma postagem de facebook, alerta-nos 
sobre a realidade de que “mesmo nas ciências biológicas quando inventamos a história das 
células, quando inventamos a história do DNA, e, de repente, temos que recontar de outras 
maneiras essa história quando novas descobertas são feitas”. 
 
 
Narrativas da/na escola 
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Não podemos olhar o memorial como uma história acabada e aí reside uma de suas 
possibilidades que nos interessa, a sua incompletude e a sua possibilidade de ser (re)escrito 
em função das novas experiências e reflexões, revelando processos de (auto)formação 
contínua e que, portanto, merecem ser divulgados, estudados e pesquisados na medida em 
que se configuram como pistas para o entendimento de como se dá a formação docente e a 
produção de currículos no cotidiano como nos conta a professora Regina:  

 
Certo dia, estávamos na roda, eu e as crianças, todas elas com seis anos, vivendo 
o seu primeiro ano na escola. Uma menina muito expressiva, que eu chamaria 
espevitada, falava bem baixinho sobre o assunto em questão. Alguém, mais 
precisamente um menino bem levado, falou de um modo muito impaciente para 
ela falar mais alto porque ele não estava escutando nada que ela falava. E ela, bem 
enfaticamente, disse: – Eu não posso falar mais alto porque a minha mãe disse que 
quem fala alto é favelado e que eu tenho de falar baixinho. 
O menino, inconformado com a resposta, disse: – Ai!! Nada a ver!!! 
O restante do grupo se dividia entre as que acompanhavam atentamente o diálogo 
e as que se ocupavam de outros interesses. 
Então, entrei na conversa e disse: 
– E o que você acha do que a sua mãe disse? Ela ficou me olhando seriamente 
como quem pensa: – como assim o que eu acho? A minha mãe disse e está dito!  
Então, eu perguntei: – Você mora na favela? E ela respondeu que sim. Perguntei: 
– Todo mundo lá fala gritando? Ela e outras crianças se apressaram em dizer que 
não, que nem todas as pessoas falam gritando. E o menino reforçou o que já tinha 
dito: – Não falei que não tinha nada a ver? Tem gente que fala gritando e gente 
que fala sem gritar. De novo, perguntei: – E fora da favela, como é que as pessoas 
falam? Eles pararam um pouquinho para pensar, e logo em seguida responderam 
que fora da favela é a mesma coisa, alguns falam gritando e outros sem gritar. A 
conversa se desenvolveu e quando chegou nesse ponto, as crianças estavam 
bastante envolvidas com o que ela revelava: as pessoas falam alto e falam baixo 
dentro e fora da favela. Fomos nos dando conta de que não há uma maneira de 
falar na favela e outra fora da favela. Em todos os espaços, há pessoas que falam 
dessa ou daquela maneira, e isso está relacionado à intenção e ao sentimento de 
quem fala. Se a pessoa quer falar com alguém que está longe, como era o caso ali, 
na roda, é importante que fale alto, porque se ela não fizer assim, não será ouvida. 
Se quer falar um segredo, que mais ninguém pode ouvir, tem de falar baixo. Se a 
professora, ou qualquer outra pessoa, está zangada com alguém e quer demonstrar 
o seu sentimento, ela fala alto ou fala de um jeito bravo para que a pessoa perceba. 
[...] Quando chegamos ao ponto que muito me interessava, em que a menina 
trouxe a relação entre falar gritando, como um modo feio de se expressar, e morar 
na favela, percebi que ela e outras crianças estavam tentando entender a intenção 
da mãe e, ao mesmo tempo, se dando conta de que a sua compreensão sobre isso 
era diferente. A mãe disse que uma menina, “uma mocinha”, como ela, tem de ter 
bons modos, não pode ficar gritando por aí. Ela, junto com muitos outros colegas, 
também moradores de favelas, começaram a falar sobre a relação, presente em 
toda a história, entre o modo de falar na favela – gritando – e a compreensão de 
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que a favela é um lugar discriminado socialmente. Pois não é só o modo de falar 
– como se todos falassem de um mesmo modo o tempo inteiro – que é considerado 
feio. 
Há o modo de vestir, de comer, de andar, de se pentear, de se comportar, de (não) 
trabalhar ou (não) estudar, enfim, de ser e de pertencer à sociedade. Interessa-me 
pensar no quanto as crianças, tão pequenas, sabem sobre assuntos complexos 
como esse. É certo que ali elas estavam elaborando, coletivamente, o que havia 
sido colocado “na roda”, ou seja, se há ou não um modo de falar próprio de quem 
mora na favela e se esse modo é o de falar alto. Além disso, o falar alto sendo 
entendido como um modo feio de se comportar, relacionando isso à favela como 
lugar onde vivem pessoas que se comportam assim, sendo a menina que deu início 
à questão e outras crianças, moradores de favelas. Colocaram em questão essas 
ideias da mãe da menina e da sociedade em geral e, com isso, começam a recusar, 
desde cedo, um lugar social de menos valor que a eles(as) pode ser atribuído. 
(Regina Moura de Macedo, 2017) 
 

O texto acima foi retirado do livro “Narrativas da/na escola” (2017) que buscou 
sistematizar e divulgar as tantas narrativas da escola que emergiam desses espaços pelos 
quais o grupo circula. Ali estão reunidas algumas narrativas escritas de professoras e 
professores da escola básica pública que contam acerca de suas práticas cotidianas e o que 
aprendem com essas histórias. 

Temos percebido em nossa trajetória de pesquisa que o uso das narrativas como recurso 
metodológico decorre, em parte, do mal-estar surgido dentre os pesquisadores em falar sobre 
a escola em vez de falar a partir ou com a escola e, também, pesquisar sobre os professores 
em vez de com os professores (Lima; Geraldi, C; Geraldi, W, 2015, p. 18). No entanto, em 
geral, as narrativas docentes apresentadas são sempre seguidas de explicações dos autores 
dessas pesquisas. Reconhecemos a importância destes trabalhos, aqui estamos fazendo isso, 
mas compreendemos que, na medida em que trazem a leitura do pesquisador sobre as 
narrativas docentes acabam por subalternizar as interpretações docentes as dos 
pesquisadores. Essas interdições de outros discursos podem provocar a subalternização dos 
sujeitos narradores, desperdiçando o que eles têm para nos contar e, consequentemente, 
limitando o horizonte de “outras práticas discursivas e de conhecimento, bem como outros 
modos de interação entre os diferentes discursos e conhecimentos” (Garcia; Oliveira, 2010, 
p.44). 

No livro organizado pelo grupo suprimimos esta lógica, as narrativas das experiências-
praticadas vivenciadas em salas de aulas são acompanhadas das reflexões das próprias 
professoras e dos próprios professores ou, por vezes, são apresentados simplesmente os 
relatos em si. Esse procedimento visa reiterar professoras e professores de educação básica 
como autores e produtores de saberes, fazendo com que outras e outros docentes percebam o 
potencial do seu fazer cotidiano. 

Segundo as professoras Soymara Vieira Emilião e Simone Alencastre professoras-
autoras no livro: 
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Ter minha experiência registrada em livro me empodera. É como houvesse, enfim, 
o reconhecimento de que professores da educação básica produzem 
conhecimento. Por outro lado, ler a experiências de outros colegas é muito bacana 
porque se estabelece um diálogo entre as práticas e as minhas experiências, 
possibilitando outras experiências, ideias, fios de conversas. Eu amei o livro. Para 
a filha de açougueiros da cidade mais pobre da baixada fluminense, foi um sonho 
realizado poder apresentar para minha mãe:" - Olha aqui, mãe! O meu nome no 
livro!". – (Soymara Vieira Emilião, 2017) 
 
Acho a proposta muito interessante porque trazer as experiências de professores é 
muito mais do que somente relatar um fato ocorrido em sala de aula, é rememorar 
as experiências vividas e atribuir novos significados para elas. Quando me 
proponho a escrever estou repensando minha prática, vendo as situações vividas 
com certo distanciamento, apoiada na memória do vivido e sentido, isso ajuda na 
elaboração de novas possibilidades de ações. Como professora gostei de ver 
minhas experiências em um livro escrito por professores porque vi nessas leituras 
a reflexão de novas ideias e também tive um sentimento de pertencimento. 
Quando leio esses relatos, algumas vezes, vejo minhas próprias atividades 
descritas e que ao serem publicadas parecem ganhar outro status, como se assim 
aquele saber tão meu, fosse validado. É muito importante observar o que acontece 
na sala de aula sendo valorizado como um saber reconhecido pela ciência, 
legitimando os conhecimentos produzidos na sala de aula e pelo professor. A aula 
acontece no ineditismo, no imediato, e na urgência que a sala de aula traz e muitas 
vezes o relato de experiências de professores é o texto que consegue mostrar a 
riqueza e a produção de conhecimentos e saberes pedagógicos desses momentos. 
– (Simone Alencastre, 2017) 
 

A relevância desse tipo de publicação repousa na ideia de que, embora tecidos 
localmente esses saberes e experiências narrados no livro não se encerram em si, “porque 
reconstitui[em] os projetos cognitivos locais, salientando a sua exemplaridade, e por essa via 
transforma-os em pensamento total ilustrado” (Santos, 1996). Também podemos 
compreendê-los como um conhecimento tradutor, pois os saberes desenvolvidos localmente 
podem ser utilizados em outros contextos, na medida em que, por esse viés, todo 
conhecimento local é total.  

Ainda, 
 
Uma história contada, ao ser extraída pelo ouvinte do contexto narrado, pode ser 
recontextualizada em outras situações ou experiências, produzindo novas 
compreensões entre os contadores e os ouvintes. É isso que confere a narrativa 
um caráter quase universal (Bruner, 1998, Apud Lima; Geraldi, C; Geraldi, W, 
2015, P. 25). 
 

Vemos a recuperação da diversidade dos discursos, desperdiçados pela lógica 
hegemônica, como capaz de ampliar nossas possibilidades de conhecimentos e 
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argumentações e, ainda, produzimos uma “interdiscursividade, ou seja, a constituição de uma 
relação ecológica, de autoridades partilhadas, entre diferentes discursos” (Garcia, Oliveira, 
2010, P.49). 

Sendo assim, apostamos que divulgar relatos docentes acerca de suas aulas e o que 
aprendem com elas contribui para sistematizar saberes oriundos da formação cotidiana e 
ampliar os repertórios de outras professoras e outros professores permitindo que por meio 
das releituras das experiências-praticadas narradas possam (re)organizar suas próprias 
vivências cotidianas. 
 
 
A narrativa como espaço do não desperdício de experiências curriculares: 

argumentação teórica e empírica 
 

... por que insistir em dizer de algo que merece ser escutado, visto, muito mais do 
que falado? Talvez porque a narrativa, para além de um dispositivo de partilha e 
formação, para além de uma potência alter-eco-formativa, é também uma 
possibilidade de (tentar) reviver e revisitar a experiência, não o acontecimento, 
não o que passou, porém a intensidade intempestiva, o tempo não linear, o não ter 
palavras, o pôr-se a nu, o assombro que faz tremer e acender o desejo, a curiosa 
existência diante da pergunta, o silêncio que consome feito chama a 
impossibilidade de palavras, o vazio que se abre mediante a imensidão da 
distância entre o outro e nós.  

Tiago Ribeiro, 2017 
 

O paradigma moderno definiu o que deve ser validado como conhecimento e também o 
modo como o conhecimento deveria ser expresso: escrito, objetivo, “neutro” e 
descontextualizado. Por meio desse processo padronizador o cientificismo hierarquizou 
saberes, permitindo que determinados discursos sejam adotados como verdades ao passo que 
coloca os demais em posição inferior, delineando um sistema de exclusão entre os discursos, 
pois na medida em que apenas um é aceito como verdadeiro os demais são excluídos ou 
desqualificados, seja pela sua rejeição ou pela falta de legitimidade autoral (Garcia; Oliveira, 
2010). Uma das principais justificativas para a hierarquização, entre as maneiras de se 
construir conhecimentos e suas enunciações, é a suposta neutralidade presente na produção 
do conhecimento e no discurso cientificizado. No entanto, essa imparcialidade é inatingível 
e já foi refutada por diversos teóricos, que evidenciaram a interferência contextual do 
observador no objeto e do narrador sobre aquilo que narra. 

Além disso, o processo pelo qual a escrita científica e as estatísticas se colocaram em 
posição superior às demais formas de expressão iniciou-se quando as formas ligadas à 
oralidade e gestualidade foram vetadas, seguidas do caráter físico da escrita e dos números. 
Essas normas foram filtrando os elementos sensíveis dos discursos científicos, criando uma 
noção abstrata de texto. Apenas o que dele pudesse ser reproduzido seria válido. Dessa forma, 
nenhuma qualidade (o modo) caberia. O resultado desse processo foi uma escrita científica 
despersonalizada, generalizante e formal (Geraldi,; Oliveira, 2010).  
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Complementarmente, Alves (2008) aponta que para enunciar o aprendido em processos 
de pesquisa que visam a transcender um conhecimento supostamente neutro, cumulativo, 
fora do espaço e tempo, característico das pesquisas que funcionam dentro do paradigma 
dominante, é preciso a experimentação de novas formas de fala/escrita/fala, onde caibam 
diversas formas de linguagem, que não obedeçam à linearidade, perguntem mais que afirmem 
e suspeitem da própria afirmação que fazem, para assim superarmos os limites impostos pelo 
cientificismo ao discurso do conhecimento. 

Portanto, carecemos de outras formas de expressar o aprendido, através de uma lógica 
emergente, capaz de narrar os diferentes fazeres/saberes/valores/emoções que circulam no 
mundo, gerando discursos que não interditem a visão de horizontes maiores, mais plenos, 
criativos, incertos e provocativos, atributos de um novo ser que arrisca o pensar complexo 
(Geraldi,; Oliveira, 2010). 

Tomamos as narrativas como possível forma de nos esquivarmos do discurso racionalista 
produtor de verdades, entendido como composição de situações universais, tirando da 
realidade apenas o que é constante e repetível (Bakhtin, 1993), invalidando verdades do real, 
aquelas efetivas, circunstanciais, presentes na vida cotidiana. Ao optar por narrar a vida, ao 
invés de produzir discursos-verdades, assumimos a vontade de revalorizar os saberes, 
discursos e conhecimentos de grupos cujos saberes e práticas foram invalidados em nome da 
suposta universalidade de uma forma de cultura, a ocidental burguesa, com sua prepotência 
de ser superior e, por isso, a única válida. 

Portanto, compreendemos a narrativa com resultante “daquilo que somos e em que 
acreditamos”, produzida “no seio da relação de circularidade entre as influências que 
vivemos no meio social” (Garcia; Oliveira, 2010, p.41). 

No entanto, o pensamento hegemônico, que rege os processos sociais, negligencia esta 
circularidade e a polissemia do mundo ao passo que certos discursos tomados como válidos 
em detrimento de outros tomados como imprecisos, inverossímeis e, portanto, inferiores. Por 
este mecanismo de validação cria-se uma hierarquia entre os diferentes discursos que oferece 
mais poder a um que a outros. 

Essas interdições de outros discursos provocam a subalternização dos que os portam, 
desperdiçando o que eles têm para nos contar e, consequentemente, limitando o nosso 
horizonte de “outras práticas discursivas e de conhecimento, bem como outros modos de 
interação entre os diferentes discursos e conhecimentos” (Garcia; Oliveira, 2010, p. 44). 

Vemos a recuperação da diversidade dos discursos, desperdiçados pela lógica 
hegemônica, como capaz de ampliar nossas possibilidades de conhecimentos e 
argumentações e, ainda, produzimos uma “interdiscursividade, ou seja, a constituição de uma 
relação ecológica, de autoridades partilhadas, entre diferentes discursos” (Garcia; Oliveira, 
2010, p.49). 

Sendo assim, as narrativas dos praticantes do cotidiano revelam-se como uma 
experiência capaz de expandir o presente, conforme a proposta da Razão Cosmopolita 
idealizada por Santos (1995). 
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Narrar (do latim, narrare), que etimologicamente significa “fazer conhecer”, pode 
ser um caminho para promover essa expansão do presente. Segundo Benjamin 
(1994, p. 37) a arte de narrar é um acontecimento infinito, “pois um acontecimento 
vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao passo que o 
acontecimento lembrado [narrado] é sem limites, porque é apenas uma chave para 
tudo o que veio antes e depois”. Por meio do ato de narrar experiências, penso que 
é possível multiplicá-las, agora no presente, desafiando a razão indolente e o 
desperdício de experiências que têm caracterizado a compreensão ocidental do 
mundo moderno (Reis, 2014, p. 126). 
 

Superando a preocupação que alguns estudos têm com a contaminação que a 
aproximação entre pesquisador e objeto pode causar, este trabalho vê na própria aproximação 
a expectativa de compreensão acerca das experiências a serem aprofundadas.  

 
Reconhecer o relato como fonte de pesquisa envolve uma opção que é ao mesmo 
tempo política e epistemológica muito mais que metodológica, por evidenciar a 
busca de uma produção pós-abissal de um conhecimento prudente e não indolente 
(Santos, 2010, 2004 e 2000). Exige tanto o reconhecimento da produção 
intencional de ausências no campo da produção cultural na sociedade em geral e, 
sobretudo, multiplicada e redimensionada no espaçotempo das escolas, quanto um 
renovado entendimento da experiência pessoal e social e dos saberes do senso 
comum para a superação da linearidade pela coexistência, da hierarquia, dos 
epistemicídios e das monoculturas pela ecologia e da dominação pela tradução 
(SÜSSEKIND, 2012). Implica, também, de certo modo, no enfrentamento das 
impossibilidades do Ego Cartesiano (AOKI, 2005c) e das possibilidades da 
complexidade e do caos, e na superação do Paradigma Científico como forma 
única ou melhor de conhecer. (Süssekind, Reis, 2015, p. 618) 
 

Para Bruner (1998, apud Lima; Geraldi, C; Geraldi, W, 2015) a experiência humana no 
mundo social e o seu conhecimento são organizados pela narrativa que, por sua vez, é 
organizada a partir das experiências particulares dos sujeitos e as idiossincrasias que delas 
emergem alcançam validade quando se aproxima com os repertórios e as vidas de quem as 
escutam, nas suas correlações com a realidade, assim como a autoridade de quem a narra 
reside na sua experiência acumulada. Isso quer dizer que a relevância de uma narrativa não 
está no fato dela ser verdadeira ou não, mas sim na sua capacidade de evocar/provocar. Esse 
conhecimento narrativo é passível de ser utilizado futuramente por outros sujeitos, pois 
apostamos na recontextualização dessas experiências, a partir das novas leituras possíveis e 
da criação que as diferentes compreensões podem gerar entre quem ouve e quem narra. 

Dessa forma, percebemos a formação como uma rede que se emaranha na produção de 
conhecimentos comuns (comuns porque estão ali no cotidiano e também comuns porque se 
tornam parte da vida de todos) e que também se singularizam por meio da riqueza que a vida 
de cada um nos mostra em suas particularidades e diferentes aprendizagens, criando todos os 
dias a produção curricular cotidiana das diversas escolas a que pertencem. 

Marina Campos partilha uma experiência-praticada: 
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Nestas primeiras semanas de outubro de 2018 passei por alguns acontecimentos 
que me levaram à necessidade de escrever para organizar o que tenho percebido, 
vivido, pensado e, principalmente, sentido. Desde que me formei em pedagogia e 
me tornei professora de escola pública minha semana é vivida dentro de salas de 
aula: a maior parte a frente de uma turma de crianças entre seis e sete anos, outra 
parte a frente de futuros professores e outra como aluna da pós-graduação. Aos 
finais de semana preparo as atividades para as crianças, leio os textos que serão 
debatidos nas aulas do doutorado e quando sobra um tempinho encontro com 
amigos e saio para dançar forró. Em período eleitoral costumo votar em 
candidatos de esquerda, pois são os que mais se alinham aos meus desejos de 
futuro e digo “costumo” porque diante do cenário de segundo turno em meu estado 
terei de revogar minha tendência, pois nenhum candidato de esquerda restou. 
No texto desta semana que discutimos no grupo de pesquisa do doutorado que 
estou cursando, lemos que “a humanidade aprende através de histórias”. Esta 
percepção me causou encantamento, pois ao contrário de aprendermos com 
explicações e conceitos prontos que trazem embutidos determinada visão de 
mundo, dizer que aprendemos ouvindo histórias significa que aprendemos de 
acordo com o que somos, ou seja, dando a nossa interpretação, entrelaçando com 
outras histórias que vivemos e ouvimos, imaginando outros finais para as histórias 
ouvidas e etc. Penso que tal concepção sobre a aprendizagem confere a quem 
aprende um status muito mais ativo e reflexivo.  
Nesta mesma semana, no dia das eleições do primeiro turno, saí para votar com 
um adesivo onde vinha escrito a hashtag #elenão, tag que indicava minha 
militância contra um candidato com ideias conservadoras das quais discordo. Na 
fila para votação, que estava enorme, havia uma mãe com seu filho, que parecia 
ter a mesma idade dos meus estudantes, ambos com seus adesivos do candidato 
conservador. Quando a fila deu mais uma voltinha fiquei ao lado deles, dirigi um 
sorriso à criança e fiquei espantada com o pavor refletido no rosto do menino, que 
virou para sua mãe, se colocou bem colado à mãe, de costas para mim, procurando 
não mais cruzar o olhar com o meu e disse: - Mãe, ela é “ele não”. Tive que ficar 
ali com meu espanto e como ainda permaneci naquela fila por mais ou menos uma 
hora mergulhei em meus pensamentos, buscando entender aquela história que 
tinha acabado de viver e que narro agora. 
Primeira pergunta que me veio foi: por que me espantei já que vivemos um 
momento de polarização e ânimos acirrados? Bom, acho que porque sempre tive 
certa vaidade por rapidamente conseguir estabelecer vínculos com as crianças e 
por passar a maior parte da minha vida vivendo momentos tão bacanas com elas. 
Depois disso minha memória me transportou para 2015, a primeira vez que uma 
família me procurou na escola preocupada para saber se em minhas aulas eu 
tratava da tal “ideologia de gênero” e se a gente usava o “kit gay”(não me recordo 
se já tinha este nome, mas já perguntavam sobre uma cartilha que, até hoje, nunca 
vi justamente porque não existe). Fomos conversar para que eu entendesse do que 
se tratava, qual era a preocupação, explicar como os pesquisadores entendiam as 
questões de gênero e sexualidade na infância e acalmá-los. 
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Então me dei conta que de lá para cá me deparei com esta preocupação das 
famílias de modo cada vez mais frequente. Diante disso, tenho sempre procurado 
estabelecer um diálogo, tentando me colocar no lugar deles e apresentando meu 
ponto de vista. Ao tentar me colocar no lugar dessas famílias mais uma vez, 
imaginei que deve ser aflitivo saber que seus filhos passam 25 horas por semana 
com outros adultos que eles não conhecem tão bem e sem saber exatamente o que 
suas crianças estão vivendo todo esse tempo quando são bombardeados com 
informações que colocam em suspeita essa relação de confiança entre escola-
família socialmente construída.  
Um dos motivos de escolher a profissão que escolhi é o fascínio que tenho com o 
modo que as crianças interpretam e expressam o mundo, muitas das vezes 
conseguem ter olhares outros que deslocam nossa visão adultocêntrica e trazem 
um reencantamento do mundo para nós, que já não temos mais as lentes deles para 
enxergá-lo. Por isso, escutá-las é sempre enriquecedor.  
Hoje, ao ler o referido texto na aula do doutorado, penso que errei ao trazer 
explicações pedagogizantes e psicologizantes, talvez fosse muito melhor ter-lhes 
contado histórias sobre como as questões de gênero aparecem (sim, aparecem!) 
no cotidiano da sala de aula e como lidamos com elas. Na esperança de que nunca 
é tarde, vou contar duas delas aqui, modificando os nomes dos estudantes para 
preservar a identidade deles. 
História 1: 
Os estudantes ingressam na escola em que trabalho por meio do sorteio no 
primeiro ano do Ensino Fundamental, Carolina chegou um pouco mais tarde, 
pois foi chamada da lista de espera. Antes dela chegar conversei com a turma que 
era importante que eles a acolhessem, visto que ela chegaria em um grupo que já 
tinha feito seus laços de amizade e precisaria da ajuda deles para conhecer a 
escola e fazer novos amigos. Assim fizeram com a chegada da nova colega. Lá 
pela segunda semana de aula estávamos fazendo uma atividade em duplas que 
consistia em montar com letras móveis nomes de personagens de uma história 
que havia contado e foi quando presenciei o seguinte diálogo entre a Carolina e 
a Sara: 
- Sara, eu queria te contar uma coisa: tenho duas mães. 
Fiquei atenta, pois sabia que a Carolina era filha de duas mulheres lésbicas e 
fiquei à postos, caso precisasse mediar a situação. Foi quando a Sara sorriu, 
pensou e respondeu: 
- Eu não tenho duas mães, mas tenho duas avós. 
Elas prosseguiram montando os nomes dos personagens e eu continuei 
circulando pela sala. 
 
História 2 
É muito comum o trabalho com parlendas no 1º ano para contextualizar a 
alfabetização. Naquela tarde íamos pular corda para aprender uma nova 
parlenda e nos dirigimos para o pátio. A turma estava muito entusiasmada, 
alguns não sabiam pular e estava explicando como funcionava a brincadeira. 
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Fizeram um fila em ordem alfabética para aguardar a vez, menos o Tiago, que 
sentou no banco. Fui até ele para conversarmos: 
- Você não quer brincar de pular corda com a gente? 
- Eu não posso, essa brincadeira é de menina. 
Como o Tiago tem muito interesse por artes marciais e eu também, prossegui: 
- Mais ou menos, você já viu como os boxeadores aquecem antes das lutas? 
- Sim, mas é diferente. 
- Tudo bem. Você quer papel e giz para ficar desenhando enquanto a gente pula? 
- Não, vou ficar torcendo. 
- Ok! 
Voltei minha atenção para o restante da turma, começamos a brincar e lá pelas 
tantas o Tiago me cutucou: 
- Tia, você acha que eu vou virar gay se eu pular? 
- Tiago, você sabe o que é gay? 
- Mais ou menos, mas não sei explicar. 
- Eu acho que isso é assunto de adulto, você não precisa se preocupar com isso. 
Acho que se você está com vontade de pular, deve pular e isso não vai mudar 
nada em você. 
- Eu quero pular, depois você explica para minha mãe? 
- Claro. 
Ele entrou no final da fila e foi o que conseguiu chegar mais longe na parlenda, 
o que lhe causou muito orgulho. Depois fomos para a sala e ordenamos as 
tirinhas com as frases da parlenda no caderno. 
Conversei com a mãe dele, como havia prometido, explicando qual era a 
brincadeira. Ela me relatou não saber de onde ele tinha tirado isso e 
prosseguimos com o ano letivo. 
Quase chegando minha vez na fila, concluí que independente do resultado das 
eleições, o que já foi colocado em jogo ficará aí, exigindo que famílias e 
professores conversem, recriando esses laços de confiança, tão necessários para o 
desenvolvimento saudável dos pequenos. Para isso, vamos precisar conversar 
mais, o que se traduz em contar e ouvir histórias. (Marina Campos, 2018) 

 
 
Entrelaçando materiais narrativos 
 

Apresentamos, ao longo do texto, o resultado parcial da pesquisa que vimos 
coordenando. As narrativas com as quais trabalhamos têm sido produzidas nas rodas de 
conversa, utilizadas como uma metodologia-epistemológica-política que envolve os 
cotidianos das salas de aula, as rodas de conversa com narrativas de experiências-praticadas 
e de histórias de vida.  

Entendemos que esses materiais compõem um rico manancial pedagógico que contribui 
para a compreensão de que o currículo é produzido cotidianamente e reconfigurado na 
relação da partilha. Para além dessa constatação, temos compreendido que essa riqueza está 
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também presente quando conseguimos enxergar que a formação é (auto)formação, ou seja, é 
fruto da experiência dos sujeitos que se dá continuamente nesse processo de partilha. 

Temos podido com isso contradizer discursos sobre a escola pública (o já sabido sobre 
a escola) e seus sujeitos que ocasionam visões tristes e pesadas. Dessa forma, temos 
produzido o que denominamos pistas sobre a produção curricular cotidiana e formação 
docente, trazendo a profissão docente para um lugar de fazer-saber autoral e criativo. 

As reflexões que emergem desses registros não se encerram em si, pois têm sido 
apresentadas por nós tanto nas novas rodas de conversa às quais participamos, como também 
em outros espaços que envolvem a formação de professoras e professores. Ao fazer circular 
este material, temos percebido que os mesmos suscitam discussões sobre o Ser-professor 
(Garcia, 2013), sobre a tessitura dos currículos produzidos nos cotidianos e saberes docentes 
o que nos possibilita discutir a relação docência/práticas emancipatórias, políticas 
curriculares e formação de professores de modo mais dialógico, democrático e realista. 
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