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Resumo 
Ao identificar-se uma situação-limite relativa à formação para a pesquisa, que se 
encontrava espelhada na dificuldade de tessitura do TCC no Curso de Licenciatura em 
Educação Física (CLEF) em todo o Brasil, notadamente no IFCE de Canindé-CE, toma-se 
como mote essa problemática para buscar propositivas que (re) orientem esta 
formação, na perspectiva de estreitar a relação pesquisa e ensino cuja trajetória 
produza uma experiência formadora exitosa. O objetivo maior da investigação foi 
compreender as narrativas autobiográficas como dispositivo na (auto)formação para a 
pesquisa de licenciandos em Educação Física. Nesse sentido, investe-se no método 
(auto)biográfico centrado em fontes das histórias de formação, no campo da pesquisa 
de abordagem qualitativa, na experiência de uma pesquisa-formação materializada 
pelo curso Con-vivências. Seis licenciandos do CLEF do IFCE Campus Canindé foram os 
sujeitos-atores nessa investigação. Amorosidades e dialogicidades foram imbuídas pela 
experiência no curso Con-vivências, na tessitura de histórias de formação, desveladas 
sobre o conhecimento de si e do outro na relação da 'ensinagem' para a pesquisa por 
meio das narrativas autobiográficas. Conforme a experiência vivida, reafirma-se que as 
narrativas autobiográficas possibilitam um melhor entendimento dos processos 
formativos pelos sujeitos, colocando-os em lugar de protagonista, exprimindo uma 
autonomização e responsabilização sobre suas aprendizagens. 
 
Introducción 
Ao buscarmos propositivas que (re)orientem, a formação para a pesquisa na Educação 

Física(EF) a partir de autonomização dos processos formativos, projetada nos dilemas 

permeados nos Cursos de Licenciatura em Educação Física(CLEF) em todo o Brasil 

(DUCCA et al, 2011), notadamente no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará – IFCE de Canindé, estávamos indo de encontro também à 

subjetivação e, portanto, do conhecimento de si e do outro na condição de sujeitos em 

formação.  

Neste sentido, encontramos nas narrativas autobiográficas a fortaleza de constituir-se 

como dispositivo na formação para a pesquisa na EF uma vez que ela permite a 

tomada de consciência a partir da (meta) reflexão, “na e sobre a ação”(SCHÖN, 1992), 

podendo produzir processos emancipatórios gestados pela autoconsciência e 

autoconhecimento (SOUZA, 2006) de discentes e docente no Ensino Superior, na 

perspectiva de estreitar a relação pesquisa e ensino.  
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Partindo desse pensamento, elencamos como ancora teórico-metodólogica os estudos 

de Josso (2004), Souza (2006), Nóvoa (2014), Pineau (1988) e Ferrarotti (1988; 2014), 

articulado ao conceito de dispositivo pedagógico (LARROSA, 2002) para compreender 

como as narrativas autobiográficas se revelam (auto)formadora para a pesquisa cujo 

entendimento é feito sobre o lugar de transformação da experiência de si e o lugar da 

aprendizagem ou das modificações relacionais do sujeito consigo mesmo. Com base 

nesses pressupostos teóricos, desenvolvemos um estudo empírico na perspectiva da 

pesquisa-formação por meio da constituição do curso de Con-vivências, com alunos do 

5ºsemestre do CLEF do IFCE-Canindé cujo objetivo  maior foi compreender as 

narrativas autobiográficas como dispositivo na formação para a pesquisa de 

licenciandos em EF. 

 

Marco teórico 
As narrativas autobiográficas como dispositivo pedagógico na (auto)formação para a 
pesquisa em Educação Física – a  busca da racionalidade crítica  
Ainda se reverbera, neste século XXI, o pensamento sobre a EF virtualizado a uma 

prática hegemônica eminentemente técnica, limitando os espaços de formação 

reflexiva nos diversos cenários educativos, incluindo o Ensino Superior. 

 Nesse sentido, avistamos a confluência de diversos tipos de racionalidades sobre o 

domínio epistêmico da área, sobremaneira, a racionalidade técnica (Alves e Carvalho, 

2015). Como desafio, ainda operamos na perspectiva de uma ‘intelectualização’ que 

caminhe sobre uma prática epistemológica contextualizada com a realidade sócio 

histórica e sistematizada pela ação didático-pedagógica que aponte para uma 

emancipação dos atores sociais (no caso docente e discentes).  

O alargamento pelas décadas de 1990 até chegar aos dias atuais (2015) em torno de 

pensar a história de vida e formação docente por meio de narrativas autobiográficas, 

colocando o professor como sujeito-autor de sua práxis humana e entendendo-a como 

construto histórico-social, nos faz considerar que, conhecer o sujeito dessa ação é 

também (re)conhecer o mundo/sociedade a que ele pertence. Para além de conhecer 

o mundo/sociedade ao qual o sujeito pertence, torna-se importante percebê-lo nele 

inserido como sujeito histórico (Ferrarotti, 1988). Nesse movimento perceptivo, se 

inscrevem as narrativas autobiográficas que permitem a apreensão peculiar dos 

processos de formação, bem como sobre a compreensão de seus elementos 

formadores. São elementos provenientes do pensamento reflexivo do próprio sujeito 

que os expressa pela tomada de consciência individual e coletiva, sendo portanto, 

considerado um processo de (auto) formação (Nóvoa e Finger, 2014, p. 23) e 

reflexividade (Schön, 1992).  

Nessa interface, depreendemos que as narrativas autobiográficas podem constituir-se 

como dispositivo pedagógico, entendendo-o como “qualquer lugar no qual se constitui 

ou se transforma a experiência de si. Qualquer lugar no qual se aprendem ou se 

modificam as relações que o sujeito estabelece consigo mesmo” (Larossa, 2002, p.57), 

com inclinação para a percepção do professor como sujeito crítico-reflexivo. 
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Metodología 
A realidade espelhada no CLEF do IFCE (também) sobre a formação para a pesquisa em 

EF refletida sobre as dificuldades na elaboração da monografía. Essa realidade nos 

convidava a pensar numa experiência que pudesse ser (auto) formadora e que 

buscasse amparar os dilemas sobre a formação para a pesquisa articulada a uma 

relação de ensinagem. Com essa intencionalidade, elegemos o método 

(auto)biográfico para realização no nosso estudo, estreitado a pesquisa-formação 

centradas nas histórias de formação, o qual se insere no campo da pesquisa de 

abordagem qualitativa e paradigma interpretativo. Conforme aponta Ferrarotti (2014, 

p.19), o método [auto]biográfico é outra coisa, muito mais desestabilizadora, porque 

conduz o pesquisador a reconhecer que ele não sabe, que só pode começar a saber 

junto com os outros – com as pessoas. Dessa forma, se constitui um saber situado, 

inserido e incorporado (Ferrarotti,2014).Na pesquisa-formação “cada etapa da 

pesquisa é uma experiência a ser elaborada para quem nela estiver empenhado possa 

participar de uma reflexão teórica sobre formação e os processos por meios dos quais 

ela se dá a conhecer” (Josso; 2004 p.141). Além disso, ela “revela um interesse 

biográfico que se aproxima da formação do ponto de vista do sujeito aprendente, ou 

seja, como metodologia onde a pessoa é, simultaneamente, objeto e sujeito da 

formação” (Josso; 2004, p.15).  

Constituíram-se sujeitos-atores da investigação, seis alunos do CLEF do IFCE inseridos 

na itinerância do trabalho monográfico participantes do curso de Extensão Con-

vivências na Formação Inicial para a pesquisa, instituído como lócus dessa pesquisa 

formação. A partir desses seis sujeitos-atores apreendemos a realidade investigada e 

conduzimos a percepção e discussão sobre a formação para a pesquisa em EF no 

contexto formação de licenciandos no itinerário da monografia. Essa contemplação foi 

proveniente das atividades desenvolvidas no curso de Extensão, na modalidade 

semipresencial, as quais permearam: a construção das narrativas autobiográficas como 

despertamento para o movimento de autoformação, as quais se constituíram corpus 

da nossa análise. Nesse espaço da pesquisa-formação, que teve duração de 8 meses, 

apreendemos o corpus da nossa análise, ancorada pela dialogicidade produzida pelo 

curso Con-Vivências em torno das narrativas autobiográficas. Após apreensão do 

corpus utilizamos a análise interpretativa-compreensiva (RICOEUR, 1996) a qual nos 

coloca diante da percepção das singularidades dos diálogos dos seis alunos no 

processo de pensarem os seus trabalhos a partir da experiência da narrativa de si 

(Souza, 2006). 

 

Resultados 
Ancoradas ao conceito de dispositivo pedagógico (Larrosa, 2002) apreendemos as 

narrativas autobiográficas produzidas na realidade do curso Con-vivências buscando 

dar visibilidade ao movimento de (trans)formação a partir da experiência vivida cuja 

tônica se coloca numa dimensão retrospectiva e também prospectiva na relação 

identitária dos sujeitos-atores – identificados os seis como aretês. Desvelamos que o 

ato de escrever mobiliza o sujeito-ator a “viver sua singularidade, a partir do 

investimento em sua interioridade e no conhecimento de si, através dos 

questionamentos sobre suas identidades” (Souza, 2006, p.296).  
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Da mesma forma, fomentamos que “a conscientização é exigência humana, é caminho 

para por em prática a curiosidade epistemológica” (Freire, 1996, p.31): 

As narrativas autobiográficas eram essenciais, em um período onde fiquei 

sobrecarregado e fechado para muitas coisas externas. Com elas colocamos para fora 

nossos sentimentos, e como estava nossa construção. Olhar para mim. Assim foi um 

movimento de superação, tanto na etapa da pesquisa [fazer] como na etapa do ser 

pesquisador (Narrativa formativa I, Aretê 3 ). 
 

Para além do conhecimento de si, o conhecimento do outro posto numa condição de 

intersubjetividade por meio das narrativas autobiográficas também vai se constituindo 

a reflexividade crítica numa perspectiva de simetria invertida. 

A gente se torna mais critica. A partir de perguntas que lançamos a nós mesmos. De 

estarmos debatendo temas de outros colegas. Autonomia de me colocar no objeto do 

outro. Você consegue saber corrigir e até se acha orientador. Todo esse processo de 

construção do seu trabalho que te leva a criticidade, pela capacidade de enxergar-se 

no outro (Fórum VI, Aretê 1). 
 

Percebemos, portanto, uma conformação dialética produzida pelas narrativas 

autobiográficas, “entre a acção dos outros (heteroformação) e a do meio ambiente 

(ecoformação), e de forma sobreposta, parece existir, ligada a estas últimas e 

dependente delas, mas à sua maneira, uma terceira força, a do eu (autoformação) 

[...]”(Pineau, 1988, p. 65) (grifos nossos).  Também verificamos que as narrativas dos 

aretês evocaram a compreensão de um saber constituído que tensiona/mobiliza a 

dimensão pessoal e profissional (re)conhecendo os limites e os enfrentamentos do ser 

pesquisador num processo de existência motivacional e espiritual. O sentimento vivo 

de que “o melhor saber é aquele que sabe superar-se” (Demo, 2001, p.16): Mas o que 

importa é que durante todo esse processo você se auto-conhece, percebe seus limites, 

aprende que dificuldades são postas para serem enfrentadas e que ninguém é tão 

intelectual que não possa aprender com o outro” (Narrativa Formativa I, Aretê 3). 

Além disso, também despertaram para um olhar prospectivo sobre os projetos de vida, 

projetando-se na perspectiva do desenvolvimento profissional, onde a pesquisa é 

ensejada: “Meu eu-pesquisador não quer parar por aqui, ele grita dentro de mim que 

quer mais, quer aprender o que ainda lhe falta ensinar.  E preciso que nós conheçamos 

mais além do que sabemos hoje […](Narrativa Formativa II, Aretê 2).”  

Na mesma interface de um olhar prospectivo, aflorou o entendimento que a 

“formação é inevitavelmente um trabalho reflexivo sobre os percursos da vida” 

(Nóvoa, 2014, p.153) e também da expressão de um processo de inacabamento 

(Freire, 1996). “Este processo narrativo foi importante. Possibilitou muito a reflexão do 

momento que estávamos vivenciando, da formação, da formação que virá. Possibilitou 

saber que temos que ir muito mais além. Nunca parar. “(Relato autobiográfico II, Aretê 

2). 

 

Conclusiones 
Conforme a experiência vivida, reafirmamos que as narrativas autobiográficas 

possibilitam um melhor entendimento dos processos formativos pelos sujeitos, 

colocando-os em lugar de protagonista, exprimindo uma autonomização e 
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responsabilização sobre suas aprendizagens, como vimos em Josso, (2004). Neste 

sentido, elas se inscrevem como processo formativo e de conhecimento como também 

entende Souza (2006), tomando como âncora a experiência engendrada nas marcas do 

vivido e nas mudanças identitárias dos sujeitos em processo de formação e 

desenvolvimento, aqui descrita no itinerário da formação para a pesquisa em EF no 

nível superior. 
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