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Resumo: O artigo que hora apresentamos é parte de um processo de pesquisa-formação que 

desenvolvemos no curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do 

Paraná, Setor Litoral, neste trabalho optamos por descrever um pouco da caminhada inicial, 

elementos de fundamentação teórica da proposta e algumas descobertas coletivas que 

realizamos com os estudantes ingressantes do curso. A opção por uma pesquisa-formação 

(JOSSO, 2004), ou pesquisa-ação (BARBIER, 1985), como metodologia, parte do principio 

que os processos de formação inicial dentro do contexto da sala de aula universitária podem 

ser um momento tanto de investigação como de construção de novos conhecimentos por parte 

do docente e dos estudantes, por isso, entendemos que relatos reflexivos sobre práticas 

pedagógicas no ensino superior, como a que realizamos, podem ser importantes objetos de 

aprendizado. O trabalho descrito faz parte de um processo de investigação mais amplo e 

continuo, que procuramos realizar ao longo da formação dos estudantes, os dados de análise, 

neste recorte, se baseiam nas narrativas (auto)biográficas (CONNELY & CLANDININ, 1995), 

(CUNHA, 1997), realizadas pelos estudantes ingressantes no curso e as relações estabelecidas 

com elas, focando nas descobertas destes sobre o próprio papel das suas histórias narradas 

como possibilidade para compreensão de elementos da realidade. Neste processo temos 

chegado a algumas considerações interessantes sobre os estudantes, suas histórias e como elas 

podem constituir indicativos para o processo formativo e também, como experiências como a 

que desenvolvemos na sala de aula podem contribuir para processos formativos mais 

significativos e ricos em possibilidades pedagógicas. O intuito principal deste artigo é, 

portanto, descrever a prática pedagógica no ensino superior, como provocação para reflexões 

coletivas sobre um possível-vivido no contexto universitário, a partir de uma metodologia de 

investigação-formação narrativa. 
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Introdução 

 

Apresentamos neste trabalho uma breve descrição do processo de pesquisa-formação 

que desenvolvemos no curso de licenciatura em Educação Física (EF) da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) Setor Litoral, esta é uma experiência pedagógica realizada durante 

o processo de formação de professores, implementada no módulo
2
 de Introdução aos Projetos 

de Aprendizagem (PA I), que acontece no primeiro semestre do curso. 

                                                             
1 Doutor em Educação, Licenciado em Educação Física, docente do curso de licenciatura em Educação Física da 

UFPR Setor Litoral; marcelo.ufprlitoral@gmail.com 
2 No projeto político pedagógico do Setor Litoral está definido que os cursos desenvolveram módulo e não 

disciplinas na sua organização curricular, buscando uma maior articulação entre esses componentes visando uma 

superação do viés disciplinar dos cursos de graduação. 
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Durante os anos de 2014 e 2015, na elaboração e implementação do currículo do curso 

de licenciatura em Educação Física realizamos um conjunto de discussões e desenhamos 

algumas possibilidades de conteúdos e estratégias de ensino para os módulos de PA que 

poderiam nos levar à alcançar os objetivos descritos anteriormente, a partir dessas elaborações 

passamos a implementar uma sequência de módulos organizados da seguinte forma: 

 PA I, Introdução aos PAs, momento de recepção e acolhimento dos estudantes, 

apresentação do universo universitário, introdução a discussões sobre conhecimento, 

ciência e seu papel na formação. Este módulo apresenta-se como o momento de 

provocação para os estudantes, trazendo suas memórias até a chegada no curso, as 

escolhas que os levaram a universidade e a EF, as expectativas em relação a formação e 

atuação profissional e o debate sobre a importância de se tornarem leitores críticos e 

produtores de conhecimentos. Neste momento eles são desafiados a começar a construir 

um tema contextualizado para a continuidade nos semestres seguintes; 

 PA II, continuidade sobre a discussão da ciência, apresentando as ferramentas e 

discussões metodológicas sobre como estudar, pesquisar, sistematizar os conhecimento; 

 PA III, momento em que os estudantes, a partir das discussões e acúmulos anteriores, 

passam a produzir os seus próprios projetos de pesquisa/intervenção, estruturados e 

fundamentados; 

 PA IV, destina-se ao desenvolvimento da pesquisa/intervenção dentro da realidade e 

possibilidades dos estudantes. 

 

Este movimento desenvolvesse na primeira metade do curso, primeiros dois anos, 

sendo na segunda metade, a continuidade deste eixo destinado a prática da 

pesquisa/intervenção a partir da mediação/orientação de um professor durante o PA V e VI, 

Trabalho de Conclusão de Curso 1 e 2 (TCC1 e TCC2). 

Cada etapa desse processo apresenta características e práticas específicas que são 

reorganizadas e modificadas ao longo dos semestres e, também, a partir das características e 

experiências dos docentes que a conduzem e das características de cada turma. Os módulos 

apresentam uma ementa pré-estabelecida que é transformada em um plano de intervenção. 

Tendo a oportunidade de ministrar o módulo de Introdução desde o ano de 2015, nos 

possibilitou acumular um conjunto de experiências que geraram descobertas e reflexões sobre 

o processo desenvolvido. 

Acreditamos na importância deste relato considerando a afirmação de Cunha (1997, p. 

188), de que já é tempo [...] de que os pesquisadores que se dedicam ao processo de investigação 

qualitativa reflitam sobre sua própria experiência e a façam acompanhar das trajetórias da 



 

investigação. Assim, por entendermos que nossa prática pedagógica e investigativa esta 

totalmente imbricada passamos a adotar a estratégia de registrar sistematicamente as 

experiências vividas para refletir e analisá-las. 

O artigo esta organizado da seguinte forma, primeiramente apresentamos alguns 

argumentos teóricos sobre as possibilidades e justificativas para o uso das narrativas na 

sequência descrevemos o processo realizado analisando um pouco da prática pedagógica 

vivida. 

 

Alguns elementos sobre as narrativas na pesquisa e na educação 

 

O interesse pelas narrativas, em especial os relatos (auto) biográficos, vem nos 

acompanhando a bastante tempo, a partir da leitura de Cunha (1997), Connely & Clandinin 

(1995), Josso (2004), entre outros, compreendemos que uma das melhores estratégias para 

entender os sujeitos envolvidos em processos educativos era ouvir suas histórias. 

Connely & Clandinin (1995), nesse sentido afirmam que: 

 
A pesquisa narrativa é cada vez mais utilizada em estudos sobre a 

experiência educacional. Ele tem uma longa história intelectual dentro e fora 

da educação. A principal razão para o uso da narrativa na pesquisa 

educacional é que os seres humanos são organismos contadores de histórias, 
organismos que, individual e socialmente, vivemos vidas narradas. 

(CONNELY & CLANDININ, 1995, p. 11) 

 

Se somos contadores de histórias como dizem os autores por que não partir dessas 

histórias para compreender melhor os sujeitos e seus contextos? O estudo das narrativas, 

portanto, é o estudo da maneira pela qual os seres humanos experimentam o mundo. 

(CONNELY & CLANDININ, 1995, p. 11) 

Além disso, como destaca Cunha (1997, p. 186), 

 
A narrativa provoca mudanças na forma como as pessoas compreendem a si 

próprias e aos outros. Tomando-se distância do momento de sua produção, é 

possível, ao "ouvir" a si mesmo ou ao "ler" seu escrito, que o produtor da 

narrativa seja capaz, inclusive, de ir teorizando a própria experiência. Este 
pode ser um processo profundamente emancipatório em que o sujeito 

aprende a produzir sua própria formação, autodeterminando a sua trajetória. 

 

A possibilidade, para além de, descrever um fato ou fenômeno, destes relatos 

produzirem algum tipo de mudança nos sujeitos que contam suas histórias nos parece um 

ponto chave para justificar as dinâmicas de pesquisa e ensino utilizando as narrativas, pois se 

o objetivo é que os estudantes se conheçam e realizam aprendizagens ao longo do processo de 

formação, essa estratégia passa a ser fundamental. 



 

Neste mesmo caminho da importância do usa das narrativas nos processos educativos, 

Connely & Clandinin (1995), destacam uma característica da investigação narrativa que nos 

parece diretamente ligada aos objetivos de uma prática pedagógica significativa e 

emancipatória. 

 
A pesquisa narrativa é um processo colaborativo que envolve uma mútua 
explicação e re-explicação de histórias à medida que a investigação avança. 

No processo de começar a viver a história compartilhada da pesquisa 

narrativa, o pesquisador deve estar ciente de estar construindo uma relação 
na qual ambas as vozes possam ser ouvidas. (CONNELY & CLANDININ, 

1995, p. 21), 

 

Se entendermos que o processo educativo é coletivo e colaborativo e não um processo 

de imposição de verdades pelo docente, ao ouvirmos as histórias de nossos estudantes e 

dividirmos entre eles e com eles elementos de nossas próprias histórias, passamos a viver uma 

experiência de valorização dos sujeitos do processo educativo, dando voz e valor as 

experiências e conhecimentos trazidos pelos estudantes, que serão ressignificados ao longo do 

processo de formação em uma nova história compartilhada. As duas narrações, a do 

participante e a do pesquisador [professor], se tornam, em parte, graças à pesquisa, numa 

construção e reconstrução da narrativa compartilhada. (CONNELY & CLANDININ, 1995, p. 

23) 

Cunha (1997, p.189), afirma nesse mesmo sentido que: 

 
trabalhar com narrativas na pesquisa e/ou no ensino é partir para a 

desconstrução/construção das próprias experiências tanto do 

professor/pesquisador como dos sujeitos da pesquisa e/ou do ensino. Exige 
que a relação dialógica se instale criando uma cumplicidade de dupla 

descoberta. Ao mesmo tempo que se descobre no outro, os fenômenos 

revelam-se em nós. 

 

Trabalhar com as narrativas dos estudantes, demanda uma abertura ao que se 

apresenta, aos fenômenos como se apresentam a nós, sem pré-julgamentos, sem antecipações, 

partindo do vivido para descrever os elementos que surgem nas memórias e histórias, ao 

mesmo tempo que é preciso estar atento para não cair em excessos ou armadilhas do caminho, 

é importante procurar perceber o limite entre uma narrativa ficcional e uma narrativa 

empírica, como destacam Connely & Clandinin, não só podemos "falsificar dados" e escrever 

uma ficção, mas também podemos usar os dados para contar uma mentira com a mesma facilidade 

com que podemos usar para contar uma história verdadeira (1995, p.44). 

A medida que os sujeitos relatam, de forma escrita suas histórias não só estão 

rememorando como, muitas vezes, acabam por fazer projeções, criam expectativas e apontam 

para novas realidades possíveis. 



 

 

As pessoas vão contando suas experiências, crenças e expectativas e, ao 

mesmo tempo, vão anunciando novas possibilidades, intenções e projetos. 
Ás vezes, torna-se até difícil separar o vivido do que está por viver. 

Experiência e narrativa se imbricam e se tornam parte da expressão de vida 

de um sujeito. É por isso que se pode afirmar que a escrita sobre uma 
realidade pode afetar esta mesma realidade, pois assim como são os 

pensamentos que orientam a ação racional, a narração conduzirá ao 

desempenho de fatos vitais. (CUNHA, 1997, p. 190) 

 

A medida que passamos a adotar a estratégia das narrativas não só esperamos que os 

sujeitos ressignifiquem suas trajetórias, como também, esperamos que a possibilidade de 

pensar sobre suas memórias, escolhas e expectativas diante de um tema possa mobilizar novas 

aprendizagens e a construção de uma nova realidade onde sejam efetivamente sujeitos ativos 

dela. 

A perspectiva de trabalhar com as narrativas tem o propósito de fazer a 

pessoa tornar-se visível para ela mesma. O sistema social conscientemente 
envolve as pessoas numa espiral de ação sem reflexão. Fazemos as coisas 

porque todos fazem, porque nos disseram que assim é que se age, porque a 

mídia estimula e os padrões sociais aplaudem. Acabamos agindo sobre o 

ponto de vista do outro, abrindo mão da nossa própria identidade, da nossa 
liberdade de ver e agir sobre o mundo, da nossa capacidade de entender e 

significar por nós mesmos. (CUNHA, 1997, p.192) 

 

Em síntese, a perspectiva do uso das narrativas tem um duplo sentido fundamental, 

mobilizar o vivido como elemento para pensar e explicar a realidade e, ao mesmo tempo, 

mudar essa realidade. O estudante em formação precisa se dar conta de que como sujeito de 

um processo formativo não basta ser um receptor passivo, ele precisa ter um papel ativo nessa 

formação, mas isso não acontecerá se não houver estratégias que estimulem estes estudantes, 

portanto, narrar, relatar e escrever suas trajetórias pode ser um ponto de partida para esse 

engajamento. 

 

Narrativas e o processo de (auto)conhecer os sujeitos 

 

Metodologicamente a prática/estudo foi realizado seguindo os princípios da 

investigação narrativa, a partir de elementos descritos pelos estudantes em um processo de 

escrita (auto)biográfico, para posterior leitura e ressignificação pelos próprios autores, pois, 

 

quando uma pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebe-se que 
reconstrói a trajetória percorrida dando-lhe novos significados. Assim, a 

narrativa não é a verdade literal dos fatos mas, antes, é a representação que 

deles faz o sujeito e, dessa forma, pode ser transformadora da própria 
realidade (CUNHA, 1997, p. 187). 

 



 

Por ser um módulo de primeiro semestre, em geral iniciamos com alguma 

apresentação, alguma forma de conhecer os estudantes, já tendo experimentado várias 

maneiras de realizar essa “apresentação” dos estudantes, nos anos de docência no ensino 

superior, percebemos que muitas vezes essas dinâmicas não pareciam dar resultados para 

além de descobrir rapidamente o nome e mais alguma característica de cada estudante, mais 

frustrante ainda era a impressão que os próprios estudantes não faziam nenhum tipo de 

reflexão ou ressignificação nesse momento com as informações que passavam ou recebiam 

dos colegas. 

Em outras palavras poderíamos dizer que era uma entrada em campo muito frágil e de 

pouca efetividade por produzir respostas mecânicas e pouco qualificadas sobre quem 

realmente eram os estudantes, em geral não havia nenhum tipo de registro mais qualificado 

sobre o que era dito ou ouvido. Considerando isso, já a alguns anos, antes mesmo da 

experiência do módulo de PA, buscamos pensar um outro tipo de processo, ou dinâmica, que 

pudesse gerar uma apresentação mais significativa para o docente e para os próprios 

estudantes. 

Neste caminho fomos desenvolvendo algumas estratégias e instrumentos que 

pudessem dar melhores resultados, entre elas percebemos que a opção por solicitar que os 

estudantes escrevessem sobre suas próprias histórias de vida, ainda que fosse um exercício 

difícil em um primeiro momento, poderia ser muito significativo, pois como diz Cunha 

(1997), o fato da pessoa destacar situações, suprimir episódios, reforçar influências, negar 

etapas, lembrar e esquecer, tem muitos significados e estas aparentes contradições podem ser 

exploradas com fins pedagógicos. Assim, ainda que o resultado pudesse ser uma escrita frágil 

de início, poderia ser um material rico de contradições para continuidade. 

Considerando que: 

 

o professor constrói sua performance a partir de inúmeras referências. Entre 

elas estão sua história familiar, sua trajetória escolar e acadêmica, sua 

convivência com o ambiente de trabalho, sua inserção cultural no tempo e no 
espaço. Provocar que ele organize narrativas destas referências é fazê-lo 

viver um processo profundamente pedagógico, onde sua condição existencial 

é o ponto de partida para a construção de seu desempenho na vida e na 

profissão. (CUNHA,1997, p. 189) 

 

Decidimos então, construir uma estratégia pedagógica que levasse a escrita e 

ressignificação das narrativas (auto)biográficas dos estudantes, para isso, seguimos os 

seguintes passos, com pequenas variações de uma turma para outra, desde o ano de 2015: 



 

 Na primeira semana os estudantes são convidados a se apresentarem de forma simples, 

dizendo seus nomes e município de moradia, temos estudantes de várias cidades do litoral do 

Paraná; 

 Nestas semanas iniciais os estudantes passam a conhecer e discutir o que é conhecimento? 

Quais os Tipos de Conhecimentos? O que é Conhecimento científico? O que é ciência? 

 Após as primeiras discussões e leituras, em torno da segunda ou terceira semana 

realizamos uma aula onde problematizamos o quanto cada um de nós valoriza, ou não, suas 

trajetórias e histórias de vida, como elas podem ser um elemento interessante para 

compreensão de algumas questões. Ao final desta aula, é solicitado que cada um escreva um 

Resumo sobre sua vida, no máximo uma página; 

 Na aula seguinte começamos com alguma estratégia mobilizadora e provocativa sobre as 

narrativas, uma delas que utilizamos é assistir o filme Narradores de Javé
3
, e a partir da 

discussão do filme, sobre o que são narrativas, de como elas podem ser socialmente definidas 

e, ao mesmo tempo, a importância dessas narrativas, como elas nos constituem enquanto 

sujeitos e grupo, solicitamos que cada um releia seu resumo e a partir de um roteiro 

provocativo, reescrevendo sua história, agora com uma maior riqueza de detalhes e elementos 

sobre questões, como por exemplo: relação com a escola, esporte, memórias da infância, 

professores que tiveram, entre outros elementos; 

 A partir das histórias narradas, que somente o professor tem acesso, nas semanas seguintes 

organizamos algumas conversas sobre a produção do conhecimento e chegamos ao momento 

em que discutimos com os estudantes sobre como as suas próprias histórias poderiam se 

tornar um elemento de pesquisa, de construção de um conhecimento sistematizado. Nesse 

estágio devolvemos suas narrativas para releitura, análise e sistematização das histórias da 

seguinte maneira: são definidas algumas categorias prévias de análise, como por exemplo, 

motivos para escolha do curso de EF, relação com a escola e a docência, relação como os 

temas da EF, corpo, movimento, ginástica, dança, lutas, esportes, saúde. Cada estudante 

retoma sua história individualmente e procura identificar e destacar passagens que possuam 

algum sentido e significado relacionado as categorias propostas. Após a primeira análise 

individual, são retiradas das narrativas as passagens que possuem relação com as categorias e 

reunidas, em grupos, coletivamente os estudantes agora devem analisar conjuntos de falas e 

tentar identificar as aproximações, os distanciamentos e as especificidades encontradas. Por 

fim os grupos elaboram um pequeno texto de síntese sobre o que foi encontrado nas 

categorias analisadas. 

                                                             
3 Narradores de Javé. Direção: Eliane Caffé. Produção: Vânia Catani. Rio de Janeiro: Bananeiras Filme, 2003. 



 

 A conclusão desse processo utilizando as narrativas é a discussão sobre as descobertas que 

a turma realiza sobre o que eles mesmo disseram individualmente e os significados que 

coletivamente podem ser construídos após uma análise mais elaborada. 

Todas dinâmicas e produtos, resumos, narrativas de história de vida, sistematizações, 

são registrados e arquivados para a análise reflexão e reelaboração da metodologia a ser 

utilizada nos semestres seguintes, considerando o que foi observado, os avanços e 

dificuldades encontradas. Esse material também se constitui nos elementos de estudo e 

pesquisa sobre os estudantes ingressantes no curso de EF, pois, na utilização de memoriais 

através de relatos escritos, sua análise mostra que toda a construção do conhecimento sobre si 

mesmo supõe a construção de relações tanto consigo quanto com os outros (CUNHA, 1997), 

levando a novos aprendizados. 

 

Reflexões sobre as estratégias e implementação da proposta 

 

Didaticamente muitas vezes preconizamos que o docente ao iniciar um semestre, ou 

ano letivo, com novos estudantes, realize alguma forma de apresentação para conhecer os 

sujeitos e se apresente aos mesmo. Quem são? De onde vêm? Quais suas expectativas? Por 

que estão ali? Entre outras, são questões iniciais importante para um planejamento mais 

efetivo quanto aos métodos e estratégias de ensino que deverá utilizar para trabalhar seus 

conteúdos. 

A questão é que, muitas vezes, passa despercebido pelo docente, que este momento 

além de fundamental ao processo de planejamento didático, pode ser ainda mais importante se 

considerarmos as múltiplas possibilidades e implicações que o processo de conhecer os 

estudantes e o autoconhecimento, vivenciado por eles, pode ter para uma perspectiva de 

formação significativa e que contribua com a construção da autonomia e emancipação dos 

sujeitos. 

Como já destacamos, esse processo de autoconhecimento pode ser um processo de 

resgate da memória, que ao mesmo tempo se torna um momento de ressignificação do vivido 

gerando novas possibilidades, sendo mais do que somente uma descrição de fatos ou datas. 

Mas sabemos que esses processos são complexos e não ocorrem de forma espontânea, 

muitas vezes recorremos a estratégias pouco significativas, apresentações mecânicas em que 

os estudantes e o docente fazem de conta que prestam alguma atenção no que esta se 

passando, ao mesmo tempo em que nada lhes passa, nada se torna significativo daquilo que 

experimenta, o vivido não os atravessa, a experiência se torna vazia (BONDÍA, 2002). 



 

Então como tornar estes momentos, significativos? A experiência e os interlocutores 

teóricos que dialogamos foram demonstrando que para que o processo se tornasse efetivo não 

bastava que os estudantes se descrevessem em poucos elementos para a turma, o que 

precisávamos é que eles passassem a olhar para eles mesmos, se redescobrindo, tentando 

encontrar o que lhes dava identidade, o que os tornavam indivíduos. Assim, o primeiro passo 

foi de uma apresentação através de uma dinâmica/jogo onde cada um dizia o seu nome, de 

forma que todos pudessem decorar os nomes de todos. 

Conhecer os estudantes por seus nomes logo nos primeiros dias de aula não era algo 

que nos parecia importante em um primeiro momento, mas com o passar dos anos de 

docência percebemos que a relação que se estabelece quando identificamos o estudante pelo 

seu nome é muito significativa. Tratar o outro de uma forma pessoal, reconhecendo esse outro 

na sua individualidade possibilita aproximações que são fundamentais ao processo de ensino e 

aprendizagem. 

Com certeza decorar os nomes não precisa ser uma regra, há docentes excelentes que 

não conseguem decorar os nomes, seja por ter uma dificuldade pessoal de decorá-los, ou pela 

grande quantidade de estudantes que tem em um mesmo semestre, mas é importante 

estabelecer uma relação com os estudantes, o processo de ensino aprendizagem se dá entre 

seres humanos, indivíduos únicos, assim conhecer seus nomes, começar um dialogo com o 

estudante tratando-o pelo seu nome, mesmo que precise perguntar algumas vezes, é algo 

extremamente significativo. 

Após essa dinâmica dos primeiros encontros passamos para o segundo momento 

estratégico do processo, solicitamos que cada uma escreva um Resumo sobre sua vida, nesse 

momento várias situações afloram: dificuldades, brincadeiras, ansiedades, diferentes emoções 

ocorrem com os estudantes. 

Escrever sobre si mesmo pode não parecer algo difícil, mas o que observamos é que 

nem sempre paramos para pensar sobre nós mesmo, sobre nossas vidas, sobre nossas 

histórias, neste momento muitos estudantes tem dificuldades para escrever uma página sobre 

si mesmo, alguns entregam um ou dois parágrafos em uma folha. Situações como essa sempre 

nos chamam a atenção, pois parece que temos muito a falar sobre nós mesmos, mas quando é 

preciso escrever outra dificuldade se coloca, escrever demanda uma organização uma escolha 

sobre as palavras, sobre por onde começar, por onde ira, o que contar. Ao falar sobre nós 

mesmos as palavras são mais voláteis, o que foi dito aos poucos vai se diluindo no tempo, no 

ar, dialogamos internamente em nossas mentes, as vezes acreditamos que contamos algo e na 

verdade não chegamos a falar o que pensamos, por outro, lado a escrita exige uma 



 

organização, o escrito permanece na folha, é preciso ter uma certa coerência, as escolhas 

parecem se tornar mais difíceis. 

Talvez um problema da nossa própria formação, alfabetização, como Marques (2006, 

p. 15), nos chama atenção quando comenta que: assim fomos "alfabetizados", em obediência a 

certos rituais. Fomos induzidos a, desde o início, escrever bonito e certo. Era preciso ter um começo, 

um desenvolvimento e um fim predeterminados. Isso estragava, porque bitolava, o começo e todo o 

resto. Nos parece que sim, as exigências da escrita tendem a trazer mais um bloqueio aos 

estudantes, além de ter de trazer a si mesmo como personagem de uma história ele precisa 

lidar com a própria dificuldade de escrever, seja sobre o que for. 

Considerando essa problemática e os objetivos que definimos aos Projetos de 

Aprendizagem, nossas expectativas são de que os estudantes ao longo do processo de 

formação conseguissem lidar de forma mais prazerosa e natural com a escrita e, por 

conseguinte, com o ato de pesquisar, pois acreditamos como Marques (2006, p. 16), que 

escrever deveria ser como: 

 
iniciar uma conversa com interlocutores invisíveis, imprevisíveis, virtuais 
apenas, sequer imaginados de carne e ossos, mas sempre ativamente 

presentes. Depois é espichar conversas e novos interlocutores surgem, 

entram na roda, puxam outros assuntos. Termina-se sabe Deus onde. 

Entretanto, se jogar conversa fora no falar e no escrever são os caminhos 
para encontrar um começo, isso não nos exime de chegar a um começo. 

Diria mais: que, em se tratando de pesquisa, esta só inicia pela definição de 

seu começo (o problema, o tema ou assunto, uma hipótese, um título, que 
tudo significa quase o mesmo). 

 

Corroboramos com Marques (2006), por que se em síntese escrever deveria ser o 

principio da pesquisa, os módulos em questão tratam justamente da pesquisa, em um sentido 

bastante amplo do termo, inclusive como possibilidade de processo de intervenção, para além 

da pesquisa teórica, considerando que qualquer intervenção deveria ser um ato de pesquisa-

aprendizado-ação. Assim, é fundamental que os estudantes vivenciem a escrita, de diferentes 

formas, como um elemento de formação e provocação à descoberta da pesquisa. 

Mas escrever não é simplesmente colocar letras no papel, eis o ponto chave, a 

importância de provocamos esse exercício com os estudantes, começando por suas próprias 

histórias, afinal, escrever é preciso e nisso está o contraponto do dito português, "viver não é 

preciso", porque viver é entender-se consigo mesmo, dizendo-se a si ao dizer-se a outrem na fala do 

face-a-face, ou melhor, da fala-escuta, ou no dizer-se à folha em branco. Viver sem saber não é viver. 

(MARQUES, 2006, p.18) 

Seguimos em frente então com a proposta, tentando achar o começo para que eles 

possam recontar suas histórias, pois nem sempre o inicio é o começo, as vezes o ponto onde 

estamos pode ser o ponto de partida, voltando no tempo, rememorando para entender por que 



 

chegamos ali. Para desencadear o processo passamos a sensibilizá-los com alguma dinâmica, 

texto, vídeo, algo que possa provocar o debate sobre as narrativas, sobre a importância de 

contar histórias. 

Ao longo do tempo adotamos diferentes estratégias, uma delas o uso do filme 

Narradores de Javé, já comentada no ponto anterior, outras passavam pela literatura, ou 

mesmo por artigos acadêmicos. Esta sensibilização era acompanhada de uma nova tarefa, 

reescrever a sua história, considerando o resumo como um primeiro exercício agora 

deveríamos ampliar a prosa, esticar a conversa, para tanto, o docente como interlocutor 

propõem um conjunto de provocações, através de um roteiro com pontos como infância, 

escola, educação física, família, entre outros. 

Esse terceiro momento começa a se tornar mais produtivo, os estudantes começam a se 

permitir narrar fatos e experiências de suas vidas que em um primeiro momento nem 

cogitavam, passam a relacionar e descrever situações que não lhes pareciam interessantes ou 

pertinentes para aquele lugar e espaço onde estão. Nesse processo a escrita começa a fluir um 

pouco mais, são convidados a explorar inclusive diferentes formas de escrita, como a prosa, 

versos, texto impessoal, ou na primeira pessoa, sem tanta preocupação com um texto correto. 

Esse trabalho é bastante rico, a uma diversidade maior de histórias, de formas de 

contar, de formas de se perceber, os caminhos, as situações os contextos que levam cada um a 

estar ali. Ainda há pouca ousadia na escrita, muitos seguem inclusive a sequência do roteiro 

para construir a estrutura e o percurso do texto, mas começam a ser textos mais ricos, mais 

pessoais. 

Por fim as histórias são retomadas e passamos a dialogar com elas como elementos de 

uma possível análise, como dados que podem ter significados para além do individuo, 

construindo retratos sobre o coletivo. 

 

Considerações Finais 

 

A discussão apresentada aqui descreve uma prática pedagógica realizada no ensino 

superior no campo da formação de professores, esta prática também buscou se configurar 

como um processo de pesquisa-ação a medida que dialoga com a realidade não de forma 

mecânica ou impositiva, mas a partir do exercício da investigação com os estudantes das suas 

motivações para escolha de um curso de formação e que expectativas trazem ao ingressar na 

universidade. 

Esse processo de investigação, construído a partir das narrativas dos estudantes leva a 

descobertas importantes que podem contribuir com a formação dos futuros professores, para 



 

que tenham maior autonomia e atuem de forma reflexiva no seu cotidiano, motivando seus 

alunos para que sejam agentes também de seus aprendizados. 

Ao longo da experiência que estamos desenvolvendo percebemos alguns crescimentos 

e a necessidade de mudanças que qualificaram a prática pedagógica ao longo do tempo, 

esperamos em outras oportunidades relatar e analisar mais sobre essas transformações e 

aprendizados. Devemos continuar a estudar e aprofundar mais sobre o papel e a importância 

das narrativas nos processos de formação, explorando novas possibilidades e estratégias nessa 

metodologia. 
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