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Resumo: 

A pesquisa, em andamento, tem por objetivo refletir sobre o acompanhamento da escrita 

autobiográfica de um gênero discursivo constituído durante o curso de formação de professores 

– o memorial de formação. Por entendermos que há quase um “silenciamento” de estudos sobre 

o professor formador e o processo de constituição do memorial de formação, a nossa pesquisa 

busca contribuir para reflexões sobre o professor do ensino superior, especificamente, o 

professor que acompanha a formação através da escrita autobiográfica – memorial de formação. 

O corpus deste trabalho constitui-se do discurso registrado em um diário, elaborado em 2011, 

por uma professora formadora que faz parte do Programa de Graduação em Pedagogia – 

PROGRAPE da Universidade de Pernambuco (UPE), campus Nazaré da Mata. A leitura deste 

material foi orientada pelo seguinte questionamento: Que inquietações sobre o acompanhamento 

do memorial de formação são registradas no diário da professora formadora? A análise teve 

como fundamentação teórica, os estudos de Delory-Momberger (2008); Josso (2006a, 2006b); 

Passeggi (2008a, 2008b, 2010a,2010b); Pineau (2004, 2006a, 2006b), Zabalza (2004), entre 

outros. Consideramos que os discursos sobre o acompanhamento, expressos no diário da 

formadora, é fruto do processo formativo e auto formativo e que, apesar do tempo de 

experiência, nessa atividade docente, a posição do professor formador é complexa, porque 

exige, durante o processo de escrita dos alunos, saber lidar com questões subjetivas tornando 

mais difícil assumir os papéis de acompanhar, formar e avaliar. 

Palavras-chave: 
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Introdução 

O presente trabalho é parte da pesquisa de doutorado, em andamento, junto ao Programa de pós-

graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGED-UFRN). 

Nele, propomos uma reflexão sobre o acompanhamento do professor formador para a escrita do 

memorial de formação16.  

Temos observado um aumento expressivo de instituições educacionais brasileiras que utilizam o 

método (auto) biográfico como metodologia no âmbito da pesquisa e da formação docente, 

evidenciando, assim, reflexões e influências no cenário educacional brasileiro (Bueno et al, 

2006; Bueno, Catani & Souza, 2003).  

Apesar desse aumento, ainda há uma escassez de estudos voltados para o professor formador. 

Souza (2010, p. 160) aponta a necessidade de pesquisas que tratem da formação de formadores, 

na vertente (auto)biográfica, visto que "as discussões sobre a formação de formadores tem 

tomado como referência  repertórios de conhecimentos sobre formação de professores, análise 

de políticas públicas de formação;  início de pesquisas sobre docentes do ensino superior".  

Para Nóvoa (1992), a abordagem (auto) biográfica é resultado da necessidade de um novo 

paradigma de conhecimentos científicos para resgatar a participação dos sujeitos face às 

estruturas e aos sistemas, assim como valorizar a abordagem qualitativa, possibilitando a 

vivência face ao instituído.  

Nesse sentido, buscamos contribuir para a reflexão acerca da formação de professores na 

perspectiva da abordagem (auto) biográfica. Trazemos para discussão a fala de uma professora 

formadora, através da narrativa em seu diário sobre o acompanhamento17 da escrita do memorial 

de suas alunas.  

Os discursos expressos , a princípio, na narrativa de seu caderno e, em seguida, transformado 

em diário, revelam as reflexões sobre sua prática no curso de formação de professores, 

especificamente sobre o desenvolvimento do trabalho com a escrita dos memoriais, permitindo-

nos a apreensão das inter-relações entre acompanhar, formar e avaliar.  

                                                           
16O memorial de formação é um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do programa, caracteriza-se por 
ser escrito, geralmente, durante o processo de formação, inicial ou continuada, de professores. 

  
17 "[...] o termo acompanhamento responde a necessidade de melhor conceber a formação de formadores, 
seu papel, seu estatuto, sua profissionalização [...]" (Passeggi, 2006, p. 207). 



A escrita do diário configura-se no momento de reflexão da prática docente do professor, 

ensejando um repensar do movimento de orientação e acompanhamento do processo de 

construção dos memoriais por parte das alunas, inclusive apontando aspectos de autoavaliação 

desse profissional.  

Para identificar as inquietações da professora formadora e refletir sobre o acompanhamento da 

escrita do memorial, a pesquisa qualitativa assume a própria natureza da investigação. Assim, 

tomamos, como objeto de análise, o diário produzido entre os anos de 2010 e 2011 por uma 

professora formadora no curso de Pedagogia no PROGRAPE, da Universidade de Pernambuco 

– UPE,  Campus Nazaré da Mata. O termo de consentimento da autora autoriza-nos a identificá-

la em suas narrativas, porém, a identificação das alunas, citadas em seu diário, será por nome 

próprio fictício, em respeito as suas identidades.  

 

1. Diário: espaço de reflexão do professor  

Atualmente, escrever sobre o que se faz e o que se sente tornou-se um recurso de pesquisa para 

se analisar o cotidiano social e a prática profissional. No âmbito da educação, as narrativas 

autobiográficas tornaram-se um recurso metodológico que possibilita a reflexão do fazer 

pedagógico e a ressignificação da própria ação.  

Tomar esses escritos como objeto de reflexão é acreditar que a escrita de si, por ser uma escrita 

autobiografia, constitui-se em um momento singular para desenvolver a competência 

interpretativa e reflexiva sobre si e sobre o cotidiano escolar. Escrever sobre si é um exercício 

que promove uma auto-reflexão, isso porque essa escrita permite,  

Explicitar a singularidade e, com ela vislumbrar o universal, perceber o caráter 

processual da formação e da vida, articulando espaços, tempos e as diferentes 

dimensões de nós mesmos, em busca de uma sabedoria de vida (Josso, 2004, p. 9).  

 

Souza (2004) revela que escrever sobre si remete o sujeito para uma dimensão de "auto-escuta 

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. 72). Essa dimensão compõe as 

narrativas do diário, ao escrever sobre si relatando sobre suas experiências,  narrador e 

interlocutor estabelecem um diálogo, é a expressão dos múltiplos "eus" (Larrosa, 1998) 

Sobre o diário, Hess (2006) aponta algumas formas particulares: diário íntimo ou pessoal -  

toma como objeto o vivido pessoal, há numerosos estudos; o diário de viagem -  limita-se ao 

período de viagens, assim como, o diário de bordo - escritos durante a descoberta do novo 

mundo; o diário filosófico aborda temas que se pode retomar, a redação é em torno de uma 



pesquisa; o diário de pesquisa - registro de hipóteses e achados do pesquisador; o diário de 

formação - descreve as dificuldades didáticas em cursos de formação com o objetivo de  

enfrentar e resolver dilemas da profissão; o diário institucional - registro com dimensões 

individual, grupais, institucionais da vida de determinado estabelecimento. Por fim, o diário dos 

momentos é a denominação que Hess (2006) utiliza para seu diário por ter a função de relatar 

seus momentos.    

Com Zabalza (2004, p. 13), encontramos os diários de aula- "documentos em que os 

professores anotam suas impressões sobre o que vai acontecendo em suas aulas". O autor aponta 

importantes observações sobre os diários. Para ele, os diários: (a) não tem que ser uma atividade 

diária, cumprem sua função mesmo que sua periodicidade seja menor, pois o importante é 

manter uma linha de continuidade na narração; (b) constituem narrações feitas por professores; 

(c) o conteúdo para quem escreve, geralmente, é considerado descartável. Ele pode ficar aberto 

ou vir com uma ordem de condicionamento de planejamento prévio; (d) a demarcação espacial 

da informação recolhida costuma ser o contexto de aula, mas não impede que se possa abordar 

outra atividade docente.  

Para o autor (ibid), há quatro âmbitos para o diário. O primeiro se refere ao acesso pessoal do 

narrador. Nesse caso, ele cumpre um importante papel porque se torna elemento de expressão 

das vivências e das emoções, pois "escrever sobre si mesmo traz consigo a realização dos 

processos: racionalizar a vivência ao escrevê-la, reconstrói a experiência" (p. 18).  

No segundo, o diário é um recurso para explicitar os dilemas com relação à atuação profissional. 

Para Zabalza (2004), dilemas são construtos descritivos e próximos à realidade, e referem-se a 

vivências de situações problemas no desenvolvimento da aula; é, também, uma forma de 

quebrar a linearidade do pensamento-ação, porque, em geral, a aula acontece no âmbito de uma 

dinâmica muito fluida e dependente do contexto. Para o autor,  

A peculiaridade dos  dilemas está em que a forma como os professores os identificam e 

os enfrentam combina a dupla dimensão dos profissionais da educação: a dimensão do 

conhecimento e a dimensão das características pessoais de cada um (ibid, p. 23) .  

 

Com o terceiro, o diário é um recurso de acesso à avaliação e ao reajuste de processos didáticos. 

Nesse caso, a utilização do diário possibilita o acompanhamento do desenvolvimento de um 

trabalho, tanto escolar quanto de pesquisa.  Segundo Zabalza (ibid), uma outra possibilidade 

para este recurso são os diários de pesquisa. Neste caso, torna os que escrevem em 

pesquisadores e no processo de escrita "integra três posições complementares: do ator, do 

narrador e do pesquisador.   



Da mesma forma em Souza (2008), com os diários de formação, desenvolvidos pelos alunos na 

disciplina de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado no curso de formação de professores. 

Além de proporcionar o acompanhamento e avaliação do processo de aprendizagem, abriu 

outras possibilidades, já que a sua perspectiva tinha como foco a formação do sujeito através da 

escrita de si. Para o autor (ibid, p.03), "o trabalho com diário, focado no processo narrativo, 

torna possível apreender as inter-relações entre as diversas situações e dimensões experienciais 

da/na sala de aula".   

Nessa direção, Zabalza (2004), identifica o desenvolvimento profissional, último recurso 

apontado pelo autor.  A escrita do diário torna o autor consciente de sua atuação ao identificar 

seus componentes para narrá-los e, nesse processo, ele recodifica essa atuação (transformar a 

ação em texto), "possibilita a racionalização das práticas e sua transformação em fenômenos 

modificáveis (e, portanto, possíveis de melhorar)" (p. 27).  

Dessa forma, ao escrever seu diário para acompanhar o desenvolvimento do seu trabalho, o 

professor formador expressa seus saberes, suas experiências, sua subjetividade. Sobre essa 

questão, Pineau  (1999) revela três possibilidades de formação: o formador forma-se a si 

próprio, através de uma reflexão sobre seus percursos pessoais e profissionais, que pode ser 

denominado como um processo de autoformação; o formador forma-se, também, na relação 

com os outros, em uma aprendizagem coletiva, apelando à consciência, aos sentimentos e às 

emoções – a hetero-formação; e o formador forma-se através das lições das coisas, dos saberes 

técnicos, culturais e artísticos e da sua compreensão crítica - a eco-formação.  

As narrativas do diário da formadora trazem traços singulares de como foi representada as 

vivências no acompanhamento da escrita do memorial com questões pontuais, práticas, mas, 

vimos, também, questões subjetivas em que emergiram sentimentos, emoções.  Segundo 

Passeggi (2008, p.42 ) "a formação do formador pressupõe a consciência de que essa formação 

se faz, também, na direção inversa: da experiência para a abstração teórica".  

 

2. Diário de uma formadora: acompanhando a escrita do memorial 

Na análise do diário, aplicamos a análise de conteúdo (Bardin, 1997). Elegemos a unidade 

temática e tentamos encontrar pistas que respondessem ao nosso objetivo, qual seja, identificar 

as inquietações da professora formadora no acompanhamento da escrita do memorial de 

formação. 

   

2.1. Sobre a orientação individual e em grupo 



Os registros do diário fornecem informações detalhadas sobre o percurso de escrita das alunas 

em seus memoriais. Esses registros foram expressos no diário da formadora com o título 

"Orientações Individuais" visto que ela relata momentos de reflexão com o grupo de alunas. 

Para a formadora, o diário "é uma espécie de mapa que serve  para guiar-me sobre os rumos que 

preciso propor e as orientações que precisarei dar para a escrita de cada aluna" (Aurea, 2011).   

As datas em seu diário nos faz inferir que essas orientações aconteciam de acordo com processo 

de escrita de cada aluna. Cada trecho abaixo, se refere à escrita do segundo capítulo do 

memorial de formação, o primeiro da  aluna Lara e, o segundo, de Diana. 

Em 19 de Março 2011, a tutelada18 trouxe o segundo capítulo  reescrito, discutimos as 

memórias colocadas, aqui ela fez um paralelo entre a escola atual e a escola de sua 

formação inicial (Aurea).   

No dia 07 de maio de 2011, houve a apresentação do segundo capitulo da aluna. 

Verifiquei  que as sugestões postas no encontro anterior foram contempladas. Assim, eu 

solicitei a rescrita do texto par ser entregue no outro encontro (Aurea).   

 

Aurea fala sobre os encontros individuais e com o grupo reflexivo, composto pelos participantes 

da pesquisa, "pessoas que reconhecem seu engajamento num projeto comum de pesquisa 

formação através da  prática de narrativas autobiográficas" (Passeggi, 2008, p.44).  A percepção 

da formadora sobre esses encontros, leva-a a identificar o efeito que as atividades realizadas no 

grupo proporcionaram as alunas. Mais adiante, encontramos outra visão sobre a orientação 

individual e o processo de escrita de suas alunas.  

 Percebo que após cada encontro as alunas demonstram  autoestima  e mais segurança ao 

escrever seus textos, pois as discussões em grupo são bastante produtivas e dão margem as 

alunas exporem seus sentimentos e pensamentos. Por outro lado, nos encontros individuais acho 

que elas sentem-se mais cobradas por este motivo se expõem menos oralmente (Aurea, 

agosto/2011).  

As leituras dos textos de minhas alunas permitiram observar o desenvolvimento da 

escrita. Passei a observar que as minhas alunas apresentaram uma escrita bem melhor 

que a primeira e já estavam mais a vontade para colocar suas inquietações (Aurea, 

agosto/2011). 

 

A dificuldade na escrita do memorial é tema recorrente no transcorrer da narrativa no diário de 

Aurea. Desde a dificuldade em escrever temáticas que levam a lembranças que a aluna prefere 
                                                           
18 Refere-se as alunas do curso de formação de professores do PROGRAPE, em acompanhamento ao 
longo do período da escrita do memorial.  



esquecer a superação dos obstáculos para essa escrita. Chama-nos atenção o caso da aluna 

Eliane. 

   

No dia 07 de maio de 2011,  a tutelada apresentou a versão final  do segundo capítulo,  

solicitei que lesse os autores indicados  para aperfeiçoar mais a escrita. Em junho, a 

aluna não apresentou nenhuma produção escrita sobre o capítulo (Aurea, 2011).  

Na segunda quinzena de agosto ela trouxe o segundo capítulo já escrito e uma versão 

inicial do terceiro, onde para a minha surpresa constavam  descrição das recordações 

do tempo de escola (infância) fazendo um paralelo com os ensinamentos do curso e 

com os impasses existentes já naquela época na educação como a metodologia do 

professor e o sistema de avaliação. (Aurea, agosto/2011). 

Depois Elaine me surpreendeu muito. Nos últimos meses tivemos encontros 

sistemáticos, em agosto e setembro, onde eu sugeri que ela escrevesse sobre suas 

primeiras experiências na escola e procurasse fazer uma relação com o curso e a 

relação ensino aprendizagem, porém ela relatou que não conseguiria, pois não queria 

recordar  alguns momentos de sua infância. (Aurea, setembro/2011) 

Para Elaine não era fácil falar ou lembrar esta fase de sua vida e por meio do 

memorial ela conseguiu superar este medo e agradeceu a sugestão. Isto foi muito 

importante para mim, como orientadora, saber que de certa forma contribui neste 

processo. (Aurea, setembro/2011)  

 

A resistência em recordar momentos de experiências escolares na infância foi uma situação que 

exigiu da formadora compreensão e, acima de tudo, sensibilidade.  É o modelo de co-

investimento, caminhar com o outro,  auxiliar, cuidar.   A forma de conduzir o difícil momento 

da aluna e entender essa resistência deu espaço para o avanço da escrita do memorial, além de 

auxiliá-la na superação desse obstáculo.   

 

2.2 Sobre a avaliação do memorial  

Uma questão apontada pela formadora é a avaliação. Segundo Aurea, esta é uma etapa difícil do 

trabalho com o memorial "Avaliar o quê? O processo ou o produto?". Aurea expressa que as 

discussões em grupo19, apoiadas em textos, amenizam essa tarefa, possibilitando utilizar 

artifícios para auxiliar na avaliação.  

                                                           
19 Durante o período de desenvolvimento da pesquisa foi trabalhado com as professoras formadoras,  
textos que possibilitaram discussões acerca do Memorial de Formação e da pesquisa (auto)biográfica.  



     Uma das nossas inquietações como orientadoras do memorial é a avaliação. O 

processo de avaliação das escritas do memorial é muito difícil. Porque este momento é 

para nós, orientadoras,  um  momento muito solitário em que emerge muita tensão 

(Aurea, 2011).  

Apoiados nos textos trabalhados,  o peso ficou mais leve. Adaptei uma tabela de 

avaliação que usávamos em outras turmas e compartilhei com Miriam20; discutimos 

alguns pontos  sobre a leitura e reflexões que os textos lidos trouxeram, avaliei  a 

escrita dos memórias das alunas  (Aurea, 2011).  

 

Avaliar não é uma tarefa fácil, principalmente, quando se acompanha todo o processo de 

escrita,isso porque, embora o memorial de formação seja institucionalizado, ele assume uma 

natureza mais subjetiva, na medida em que instaura a problemática da invenção de si mesmo em 

um contexto institucional (PASSEGGI, 2006). A avaliação é uma situação de injunção 

institucional (PASSEGGI, 2008) que inquieta tanto os professores quanto os alunos que 

escrevem seu memorial, nesse caso, cabe ao professor criar dispositivos que o auxilie nessa 

tarefa, tal qual fez Aurea que além de adaptação de uma tabela, discutiu com seu par a leitura 

dos memoriais de suas alunas.  

 

2. 3 Sobre a formação continuada e o reconhecimento profissional   

A insatisfação com a falta de formação para professores formadores, principalmente para quem 

orienta os memoriais e de reconhecimento institucional com o trabalho dos memoriais fazem 

parte do discurso de Aurea.  Em seguida, a formadora narra a importância dos encontros com o 

grupo reflexivo.  

Ficamos muito isoladas porque não temos com quem discuti sobre a orientação do 

memorial. A ausência de formação continuada para o professor formador, orientador 

de memoriais, os parâmetros de avaliação, assim como o reconhecimento da 

comunidade acadêmica após o trabalho concluído são questões que precisam ser 

repensadas com urgência (Aurea, 2011). 

Os encontros com o grupo foi muito bom, enriquecedor. Estes momentos me 

proporcionaram uma auto-reflexão, redirecionamento dos trabalhos e novas pretensões 

a cerca deste trabalho a exemplo da proposta da escrita de um memorial por nós 

tutores (Aurea, 2011) .  

Foi durante esses encontros que discuti sobre a minha atuação como orientadora da 

escrita do memorial (as orientações, os encaminhamentos, as leituras, a compreensão 

                                                           
20 Professora formadora do PROGRAPE da Universidade de Pernambuco (UPE).  



quanto as limitações das alunas, avaliação da escrita e auto-avaliação do meu 

trabalho) (Aurea, 2011). 

 Refleti sobre os impasses que a instituição apresenta, sobre a minha postura como 

tutora. Consegui olhar para traz , me ver pelo avesso e projetar o futuro, certamente  

serei diferente nas próximas orientações, pois cada grupo traz consigo saberes e 

inquietações diferentes, além disto este momento acrescentou muito para minha 

formação como pessoa, profissional e aprendiz (Aurea, 2011).  

 

Percebemos a emergência de se pensar a formação do formador, não como uma formação  

monolítica, mas uma formação que se realiza em diferentes movimentos, tal qual defende 

Pineau (1999): na relação com os outros; com os espaços social, cultural e institucional; e, no 

(re)conhecimento da capacidade de aprender consigo. Nesse sentido, abre-se espaço para o novo 

paradigma de conhecimentos científicos à medida que resgata e valoriza a voz do professor o 

que permite conhecermos as possibilidades transformadoras da escrita autobiográfica. 

  

3. Considerações em aberto  

A partir da análise do diário sobre o acompanhamento, percebemos que a formadora destaca 

inquietações bem pontuais, tanto sobre sua prática docente, na orientação dos memoriais de 

formação, quanto em relação a questões relativas à profissionalização.   

Com relação à dificuldade da aluna na escrita de seus memoriais, por não querer relembrar 

porque é difícil retomar ao passado, traz consigo a complexa tarefa da prática docente. 

Acompanhar a escrita de um gênero textual que entrelaça as dimensões (auto) avaliativa e (auto) 

formativa demonstra o quão delicado é o papel da formadora nesta situação de conflito.  

Nesse sentido, é perceptível a necessidade de espaço que possibilite a discussão sobre a prática 

do professor formador em seus espaços de atuação docente, o que reflete na sua valorização e 

no reconhecimento de uma prática que necessita de uma reflexão permanente sobre a 

experiência formadora.   

Assim, a complexidade da situação de escrita do memorial requer, do formador, habilidades que 

vão além das acadêmicas, sobre as quais resta, ainda, muito a investigar. A nossa reflexão sobre 

o acompanhamento do professor formador na escrita do memorial de formação é, na realidade, 

um desejo de partilhar pistas em um campo de investigação ainda pouco explorado.  
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Resumo: 

Problemática 

Con el propósito de formar profesionales en estomatología calificados, capaces de prevenir y 

resolver los problemas que alteran al sistema estomatognático, en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en particular la FES Zaragoza, uno de los campus en donde se desarrolla 

la enseñanza de la estomatología, desde su fundación se han desarrollado una serie de 

actividades con el fin de consolidar el modelo curricular que ofreció una forma innovadora en el 

proceso de formación de sus egresados, sin embargo, esto no ha sido del todo posible, pues 

hasta ahora coexisten dos formas de enseñar, una que responde al modelo tradicional, que 

considera al objeto de estudio de la profesión a la enfermedad, el cual predomina; y otra forma 

alternativa, desarrollada por algunos docentes, los que consideran como objeto de estudio al 

proceso salud-enfermedad. Dentro de los factores que han jugado un papel trascendente para 

impedir la consolidación del modelo, nos preguntamos cuál y cómo ha sido la formación de los 


