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Essa coisa chamada eu
rima com deus e ateu,

com meu e com seu,
com nasceu e morreu.

Essa coisa chamada eu
é um poema que todo mundo

escreve igual,
porque todo mundo é eu

mas só eu
posso escrever o meu.

(TAVARES, 1997, p. 9)

É uma autobiografia? É uma autobiografia? Repetidas vezes esta pergunta ecoou 

na sala, formulada pelo estranhamento de uma banca examinadora, no dia da defesa do 

mestrado,  quando  ousei  escrever  sobre  minha  própria  prática.  O  texto  dissertativo 

trouxe memórias da vida de uma professora de crianças para respaldar reflexões em 

torno da elaboração de um diário de  aula,  e  de minha própria  construção enquanto 

professora e pesquisadora porque entendo que só eu posso escrever o meu. 

Assim como foi um desafio perseguir – e conquistar – esse viés de estudo e 

pesquisa,  e  tendo  reconhecido  que  meu  pensar  sempre  esteve  próximo  aos  que 

pesquisam os cotidianos com os cotidianos, passei a defender com maior veemência o 

valor dos fazeresaberes1 construídos na realidade educativa. Portanto, este é o texto de 

uma  professora  e  de  uma  pesquisadora.  E  como  professora  e  pesquisadora  são 

dimensões totalmente imbricadas, este é o texto de uma professorapesquisadora. 

Desinvisibilizar as tantas práticas que se inserem em um espaço deslegitimado 

da escola, de produção dos fazeresaberes válidos e científicos, passou a ganhar cada vez 
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1 A escolha desta grafia procura evidenciar o quão imbricados estão os significados dos termos utilizados 
nesta  e  em  outras  expressões  que  surgirão  ao  longo  do  texto.  Trata-se  da  opção  por  um  viés  
epistemológico diferenciado a partir de um outro paradigma que busca romper com a ideia de causalidade 
– relação causa e efeito.
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mais força como referencial de vida e de estudo. Diante do pouco reconhecimento dessa 

tessitura na escola/creche, pelas instâncias  maiores, tanto políticas quanto acadêmicas, 

busco imprimir  legitimidade epistemológica  e  pedagógica  à  questão  maior  de meus 

estudos nos últimos anos. 

A cada  dia  percebo,  com maior  clareza,  que  ser  professorapesquisadora no 

cotidiano  escolar  implica  uma  atitude  defendida  na  longa  trajetória  de  me  fazer 

professora  e  que,  aos  poucos,  foi  sendo  clarificada.  Onde  acabava  a  professora  e 

começava  a  pesquisadora?  Seriam  termos  dissociáveis?  Ser  professora  implica  a 

condição de ser pesquisadora? 

Esta  investigaçãoformaçãoação,  desenvolvida  junto  a  professoras  de  creches 

públicas municipais do Rio de Janeiro, fala com o cotidiano – uma abordagem político-

epistemológica que compreende a todos enquanto sujeitos em diálogo consigo próprio, 

com o outro, com a escola e com a vida que se vive fora da escola. Trabalhar com o 

cotidiano significa estar mergulhado nesse cotidiano, ou melhor, nos espaçostempos dos 

múltiplos cotidianos, na tentativa de entender como ocorrem os processos de produção 

dos fazeresaberes que fundamentam as práticas assumidas. 

Conheci as professoras das creches ao exercer a função de tutoria em um curso 

de  formação  para  professores  de  Educação  Infantil2.  Num  período  de  dois  anos, 

acompanhei um grupo de dez agentes auxiliares, denominadas de professoras cursistas,  

em atividades  propostas  pelo  programa  e  na  prática  desenvolvida  nas  creches 

municipais, bem como em seus processos de aprendizagem e ensino. Na observação da 

prática  cotidiana,  eu  as  destituí  da  condição  de  agentes  auxiliares e  as  reconheci 

professoras  pelas  atitudes  que  revelavam  compromisso  e  afetividade  de  quem  se 

entende responsável pelo educar e cuidar de crianças tão pequenas. 

Ao observarmos que as indagações da prática passaram a transcender os limites 

de tempo das atividades estabelecidas pelo programa de formação, decidimos criar um 

outro espaço de reflexão: o Grupo de Estudos. Dessa forma, conquistamos autonomia e 

2 PROINFANTIL – Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil – 
um curso à distância, em nível médio e na modalidade Normal, direcionado aos professores de Educação 
Infantil  que atuam em creches e  pré-escolas  e  que não possuem a formação exigida pela legislação. 
Realizado  pelo  MEC em parceria  com estados  e  municípios  interessados.  No  município  do  Rio  de 
Janeiro, o curso foi realizado nos anos de 2010 e 2011. (Fonte: Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Básica. PROINFANTIL: guia geral. Brasília, 2005).



independência  para  aprofundarmos  questões  de  nosso  interesse  através  de  reuniões 

periódicas. Nesses encontros, a leitura, o debate e a escrita se mostram presentes através 

uma  postura  dialógica  e  relacional  que  contribui  para  que  esta 

investigaçãoformaçãoação assuma  cada  vez  mais  o  caráter  de  uma  documentação 

narrativa de experiências pedagógicas (SUAREZ, 2013). 

Os documentos narrativos das experiências vividas pelas professoras em suas 

práticas – memoriais, registros reflexivos, depoimentos, atas – apresentam relatos que 

precisam ser legitimados e tornados públicos. As narrativas supõem um caráter mais 

democrático  do  que  qualquer  outra  forma  de  saber.  Além  disso,  os  depoimentos, 

registros contidos nas reuniões do grupo de estudos, buscam a construção de sentido 

acerca  do  que  é  vivido.  São  falas  originadas  nas  discussões  das  inquietudes  de 

professoras de crianças, cujos pensares encontram-se impregnados de questionamentos 

e dúvidas. 

Juntas, temos descoberto que são distintas as maneiras de formar e formar-se, de 

produzir  fazeresaberes,  de  pesquisar.  A  documentação  narrativa indaga  o  saber 

produzido acerca das experiências cotidianas que só as professoras que habitam esse 

mundo  educativo  podem  dizer/escrever.  O  que  nos  acompanha  é  o  olhar 

problematizador e a não-aceitação do que está posto e instituído nos contextos com os 

quais trabalhamos. É o olhar do incômodo, da inquietude, da rebeldia, inviabilizando 

assim a construção de categorias a priori. As reflexões surgem no próprio percurso da 

pesquisa. 

Fazerpensar a educação foi – e tem sido – meu propósito maior, desde a opção 

consciente pelo magistério. Entendi, logo no início da profissão, que esse  fazerpensar 

reivindicava a presença do outro. Compreendê-lo constituído no coletivo passou a ser 

mais  um  princípio  teórico-metodológico  e  político  de  minha  trajetória  como 

professorapesquisadora.  É  possível  produzir  saberes  em  outras  instâncias  que  não 

exclusivamente a acadêmica na medida em que o conhecimento circula em todos os 

campos.  Enfim,  a  pesquisa  com  o  cotidiano  revela  que  “sua  potência  está  na  

diversidade de possibilidades que se apresentam em meio às redes tecidas durante sua  

realização, exigindo muito mais do pesquisador do que dos procedimentos, técnicas e  

categorias de análise” (FERRAÇO, PEREZ e OLIVEIRA, 2008, p. 17). 



A presente investigação – que encontra na narrativa um de seus eixos – se insere 

dentro de uma estratégia de formação docente na qual o processo ocorre a partir das 

reflexões sobre a própria prática das professoras. Nas invenções diárias que integram os 

estudos com o cotidiano,  buscamos os  atos  concretos,  irrepetíveis,  e  que marcam a 

singularidade de cada uma. O agir humano não pode ser generalizado, mas encontra 

respaldo em experiências outras porque específicas do ser. 

Elaboramos novos caminhos teórico-metodológicos no sentido de legitimar as 

práticas  docentes  dos  cotidianos  educativos  como  espaçostempos de  produção  de 

conhecimento  através  de  um  movimento  contínuo  de  reflexão  dos  fazeresaberes, 

buscando um distanciamento da concepção hegemônica da ciência moderna. Para tal, 

ouso apropriar-me dos “conhecimentos comuns, aqueles criados pelos seres humanos  

comuns em suas ações cotidianas e sem os quais é impossível viver e sentir, mover-se  

nos espaçostempos da vida” (ALVES & GARCIA, 2008, p. 11). 

Geralmente o que acontece é um distanciamento entre a investigação científica e 

as experiências das práticas docentes. As pesquisas parecem responder a questões com 

as  quais  as  professoras  não  se  identificam.  Cria-se  um abismo  entre  os  problemas 

apresentados  pelos  pesquisadores  e  as  práticas  cotidianas  vividas  pelas  professoras. 

Como  solução,  os  especialistas  se  veem  compelidos  a  elaborar  materiais  de  fácil 

entendimento para que as professoras possam compreender o que delas se espera. 

A pluralidade da docência exige diversidade teórica e metodológica na relação e 

descoberta  dos  múltiplos  sentidos  e  facetas  inscritos  na  vida  cotidiana.  Como 

praticantes,  somos  muitos,  somos  plurais,  somamos  singularidades  à  dinâmica  de 

efetivar  diálogos  com  a  realidade.  Não  fechamos  nada,  não  concluímos  nada,  não 

formulamos verdades. Apenas nos abrimos à possibilidade de aprender com o outro e de 

elaborar, não o conhecimento do outro pelo outro, mas o conhecimento  com o outro. 

Assim,  buscamos  um  caminho  que  reconstrua  a  palavra  da  professora  acerca  das 

experiências de sua prática diária. 

Como salienta Suarez (2013), esse distanciamento entre investigação científica e 

prática cotidiana não é técnico e nem somente epistemológico e metodológico, mas de 

políticas de conhecimento.  Não basta somente incorporar a palavra da professora ao 

universo  da  pesquisa  científica,  mas  de  construir  um  caminho  investigativo  que  a 

reconheça como sujeito de conhecimento. Esse reconhecimento desconstrói a relação 



assimétrica entre os que produzem saberes e prescrevem receitas e aqueles aos quais 

resta  executar  ditames.  Estabelecer  relações  de  horizontalidade  é  uma  questão 

fundamentalmente política. Nesse sentido, “é necessário reconduzir a teoria em direção  

não a construções teóricas e à vida pensada por meio destas, mas ao existir  como  

evento moral, em seu cumprir-se real – à razão prática (...)” (BAKHTIN, 2010, p. 58). 

Comumente vemos nas pesquisas acadêmicas as palavras das professoras serem 

incorporadas  como referência  para  aquilo  que  os  pesquisadores  querem dizer.  Esse 

modo  de  apropriação  recusa  o  sentido  da  autoria.  As  professoras  têm  sua  palavra 

habilitada,  mas  não  seus  saberes  e  conhecimentos.  Cabe,  portanto,  estabelecer  uma 

postura dialógica na qual a palavra da professora seja retirada do anonimato e tenha 

reconhecidos não só sua palavra mas os sentidos que imprime ao campo pedagógico. 

As  professoras  de  nosso  Grupo  de  Estudos  –  tão  professoraspesquisadoras 

quanto eu – apesar de já estarem formadas em Educação Infantil  pelo curso citado, 

continuam na  função  de  auxiliares  de  creche.  E  sabem que  essa  condição  só  será 

modificada mediante concurso público para o cargo de professora de Educação Infantil. 

Entretanto, jamais aceitaram o que estava posto por entenderem que a interação com a 

criança  exigia  outras  posturas  que  não  exclusivamente  a  de  cuidar.  Essa  escolha 

implicava compreender a si própria como sujeito de conhecimento, a criança como um 

ser  de  direitos  e  a  educação  infantil,  em  suas  especificidades,  como  espaçotempo 

decisivo na aprendizagem e desenvolvimento da criança. E foram esses entendimentos 

que possibilitaram nosso encontro. 

Sem a pretensão de darmos conta de tudo, desconhecemos se vamos conseguir 

descobrir a cura para os males da educação. Nem sabemos o quanto vamos conseguir 

mudar porque as atitudes assumidas não são passíveis de mensuração. Não queremos 

perder a “nossa participação respondente àquilo a que somos chamados” (BAKHTIN, 

2010, p. 64). Cremos que, coletivamente, podemos muito, na potencialidade de nossos 

fazeresaberes e no investimento explícito na formação. Valorizamos e defendemos o 

espaço em que, juntas, discutimos e aprofundamos os entendimentos das coisas que nos 

afetam. 

A  pedagogia  dialógica  e  dialética  comporta  diálogo,  mas,  principalmente, 

conflito,  suspeita,  indagação,  estranhamento,  rebeldia.  O  compromisso  do  sujeito 

consigo e com o outro é o compromisso de estar no mundo com o mundo, onde a ação e 



a reflexão constituem-se pilares desse comprometimento: “somente este ser é já em si  

um compromisso” (FREIRE, 1981, p. 17). O homem é um ser da práxis; e isso se reflete 

nas ações mediadas pelas reflexões que cada escolha exige. 

Não  procuramos  dar  conta  da  totalidade  de  um  saberfazer,  mas  queremos 

persegui-lo  juntas.  Entendemos  que  podemos  mais.  É  aqui  que  reside  nosso 

compromisso: ser mais para nós mesmas e ser mais para o outro. Não nos contentamos 

com pouco; e nem ficamos contando dias e horas para a aposentadoria. Estamos aonde 

queríamos estar e nos comprometemos com nossa escolha tão somente porque foi uma 

escolha nossa.
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