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Nossa própria existência não pode ser separada do modo 

pelo qual podemos nos dar conta de nós mesmos. É 

contando nossas próprias histórias que damos, a nós 

mesmos, uma identidade. Reconhecemo-nos, a nós 

mesmos, nas histórias que contamos sobre nós mesmos. E é 

pequena a diferença se essas histórias são verdadeiras ou 

falsas – tanto a ficção como a história verificável, nos 

proveem de uma identidade. 

Paul Ricoeur (1994) 

Resumo 

Neste texto, abordamos a experiência de escrita como espaço-tempo privilegiado para os 

profissionais da educação produzirem conhecimento e ampliarem o seu processo de formação, 

com o intuito de aprofundar a compreensão de algumas das dimensões envolvidas nesse 

processo. Experiência, formação, escrita, contexto e textos potentes são os tópicos principais, 

tratados de forma articulada para evidenciar o posicionamento que defendemos: há contextos 

privilegiados para favorecer a experiência, a formação e o registro escrito. No momento que 

vivemos, em que são urgentes os avanços no processo de profissionalização do magistério, 

nossa convicção é de que é fundamental discutir possibilidades que contribuam nesse sentido. 

Aqui tematizamos algumas delas, que dizem respeito especialmente a escolhas metodológicas. 
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O processo de profissionalização do magistério, que lentamente vem acontecendo em 

nosso país, tem colocado em pauta a importância da produção escrita dos profissionais da 

educação, tanto para documentar a prática e refletir sobre o próprio trabalho como para 

compartilhar propostas inovadoras e experiências bem sucedidas. Afinal, se é tão relevante a 

reflexão sobre a prática e se escrever favorece o pensamento reflexivo, a conclusão acaba por 

ser inevitável: a produção de textos escritos é uma ferramenta valiosa para a formação e para a 

qualificação do próprio trabalho. 

Entretanto, para além dos ganhos individuais que a escrita reflexiva favorece, há um 

aspecto político de igual ou maior relevância: a publicação dos textos produzidos pelos que 

fazem a educação deste país – narrando suas experiências, revelando suas ideias, refletindo 



sobre o que fazem – é, na verdade, uma conquista de toda a categoria profissional. Quando os 

educadores tornam públicos os seus textos, todos ganhamos. 

Até bem pouco tempo, os escritos de professores, diretores, coordenadores pedagógicos 

e outros formadores geralmente eram respostas a exigências de natureza institucional e tinham 

uma publicação bastante restrita: circulavam nas próprias escolas de origem e em alguns 

ambientes acadêmicos, quando tomados como objeto de pesquisa, o que, muitas vezes, 

significava omissão de autoria. Ou seja, nessas circunstâncias, a escrita dos educadores não era, 

de fato, valorizada como uma produção legítima, que veicula os saberes produzidos no 

exercício da profissão e que, por isso, merece ser publicada, divulgada, tomada como subsídio 

por outros profissionais. 

Aos poucos, uma nova perspectiva vem se anunciando: por um lado, em alguns círculos 

acadêmicos já se questiona a omissão de autoria das falas e dos textos escritos pelos educadores 

em certos tipos de pesquisa; por outro, Secretarias de Educação, escolas e outras instituições 

educativas passam a organizar publicações valiosas contendo textos da autoria de seus 

profissionais. 

As mudanças que desejamos para a qualidade da educação e para o fortalecimento da 

profissão, como sabemos, não acontecerão de uma hora para outra, sem investimento na 

melhoria das condições de trabalho e da formação dos educadores e sem um processo de 

transformação da cultura predominante, de velhas ideias, de práticas cristalizadas. Mas sabemos 

também que, diante do muito ainda a fazer, toda conquista tem seu valor e será sempre bem-

vinda. 

Como é acentuado o processo de desvalorização profissional que marca a história da 

educação no Brasil, essas mudanças, ainda que paulatinas, parecem indicar um percurso 

inevitavelmente sem volta. Esse percurso, entretanto, não se constrói de forma espontânea e 

natural, bem sabemos: depende de um investimento consistente para que se amplie, se 

aprofunde, se consolide e, para tanto, é preciso compreender melhor certas dimensões 

envolvidas no processo de mudança.  

 

 

 

 

  



A experiência 

Sabedoria pode ser que seja  

ser mais estudado em gente do que em livros. 

Manoel de Barros  

 

Acreditamos, como Contreras (2013), que a experiência é um acontecimento só possível 

como fruto do vivido. É o que nos toca, nos deixa marcas, nos ensina, tem em nós um efeito 

pessoal e vai forjando um modo de ser e estar no mundo, uma consciência dos sentidos do que 

se vive. Isso requer disponibilidade para interrogar o vivido e refletir sobre ele, constituindo 

uma forma implicada de agir, que não admite as coisas irem se passando simplesmente, que 

pressupõe pensar-se em relação ao que acontece. 

Acreditamos também, como Dewey (2010. p.118), que:  

 

A experiência, nesse sentido vital, define-se pelas situações e episódios a que nos 

referimos espontaneamente como “experiências reais” – aquelas coisas de que dizemos, 

ao recordá-las “Isso é que foi experiência”. Pode ter sido algo de tremenda importância 

– uma briga com alguém que um dia foi íntimo, uma catástrofe enfim evitada por um 

triz. Ou pode ter sido algo que, em termos comparativos, foi insignificante – e que, 

talvez por sua própria insignificância, ilustra ainda melhor o que é ser uma experiência. 

Como aquela refeição em um restaurante parisiense da qual se diz “Aquilo é que foi 

uma experiência”. Ela se destaca como um memorial duradouro do que a comida pode 

ser. Há também aquela tempestade por que se passou na travessia do Atlântico – uma 

tormenta que em sua fúria, tal como vivenciada, pareceu resumir em si tudo o que uma 

tempestade pode ser, completa em si mesma, destacando-se por ter se distinguido do 

que veio antes e depois. [...] A experiência singular tem uma unidade que lhe confere 

seu nome – aquela refeição, aquela tempestade, aquele rompimento da amizade. A 

existência dessa unidade é constituída por uma qualidade ímpar que perpassa a 

experiência inteira, a despeito da variação das partes que a compõem (DEWEY, 2010, 

p. 110). 

 

Tomar intencionalmente os espaço-tempos de formação como possibilidades de 

constituição desse tipo de experiência singular e estética contribui para refinar o pensamento 

sobre a realidade em que a experiência acontece de modo a enriquecê-la, ampliar seus 

horizontes, colocar certos óbvios sob suspeita, tomar distância e conquistar outras dimensões 

de compreensão nem sempre alcançadas nos modelos convencionais de formação, alimentar a 

imaginação e a criação de novos inéditos. Entre muitas outras possibilidades.  

Por todas essas razões, não utilizamos a expressão “experiência de aprendizagem” ou 

“experiência formativa”, pois seria uma redundância: o que faz uma passagem qualquer da vida 

se constituir numa experiência é justamente sua qualidade formativa, isto é, o fato de produzir 

aprendizagens, saberes, conhecimentos, lições. Desse ponto de vista, entendemos que a 



formação humana é o conjunto de experiências ao longo da vida: o convívio com os familiares 

e pessoas significativas, a escolaridade e a vida acadêmica, as amizades, o estudo, as leituras, o 

acesso às mídias, a pesquisa, a produção escrita, as viagens, os problemas vividos/sentidos, a 

reflexão pessoal e a reflexão compartilhada, a interlocução com pessoas tomadas como 

referência, a discussão das ideias, a psicoterapia, a militância em grupos ou movimentos, a 

participação nas instituições, a atuação profissional, a relação sensível com as artes e com outras 

manifestações culturais, o acesso à literatura, o contato sensível com a espiritualidade, o acesso 

a todo tipo de conhecimento que se converte em conhecimento próprio (S0LIGO, 2007). 

Contreras (2013) argumenta que é de grande importância o “saber da experiência”: um 

saber que se constrói no contexto do vivido, está sempre em movimento e se mantém em uma 

relação “pensante” com o que acontece e com o modo pelo qual nos relacionamos com o que 

acontece. É um saber que tem a ver com nossas dimensões subjetivas, pessoais, com a história 

que nos constitui como sujeitos a partir de onde vivemos, de onde e como atuamos, do que e 

como pensamos. E pressupõe relações de aprendizagem sempre atravessadas pela questão do 

imponderável e da alteridade. Trata-se de um saber paradoxal, pois é sedimentado no vivido e 

orienta a ação; entretanto, é um saber sempre “nascente”, sempre se renovando, que revela uma 

qualidade essencial: contribuir para viver, de maneira receptiva, em sua novidade, o movimento 

e as mudanças inerentes ao desafio de aprender. Tal como defende o autor, “saber da 

experiência” é uma expressão para nomear esse “saber sábio” que contribui para um estar no 

mundo com abertura e sensibilidade, produzido por quem se empenha em criar continuamente 

sentidos para o que vive, pensa, sente e faz.  

 

A escrita como espaço-tempo da experiência 

Palavra que eu uso, me inclui nela. 

Manoel de Barros 

 

Prado e Soligo (2007) afirmam que o ato de escrever sobre a experiência vivida, o saber 

da experiência e a própria aprendizagem não é uma tarefa simples, pois exige, ao mesmo tempo, 

tomar esses processos como objetos de reflexão e abordá-los em um texto escrito. Essa é, por 

vezes, complexa e nem sempre prazerosa. A reflexão por escrito, entretanto, é um dos mais 

valiosos instrumentos para aprender sobre quem somos nós e, de certo modo, nos livra da 

exclusão – um tipo de exclusão que provoca anonimato das ideias, das opiniões, dos 

pensamentos... um anonimato incompatível com o direito de autoria, passaporte para o mundo 



dos senhores das palavras, dos atores que protagonizam a cena, dos fazedores de história. Esse 

mundo pelo qual tanto lutamos. 

Afinal – se ler possibilita acessar informação, conhecer o que era até então 

desconhecido, produzir sentidos a partir dos textos escritos pelo outro, desejar muito mais 

leitura e o que com ela se conquista –, dialogar, relatar, descrever, informar, comentar, explicar, 

analisar, discutir, opinar, refletir e manifestar tudo o que se deseja, por escrito, possibilita o 

exercício da necessária expressão. E da generosidade. E do compromisso. Não só com o outro, 

mas também conosco. Com o outro porque essa é uma forma de compartilhar. E conosco porque 

a escrita permite a cada um de nós se conhecer melhor e se dar a conhecer aos outros. 

A escrita é, assim, uma atividade de risco. Mas é também uma arma poderosa, se não 

por outra razão, porque seu destino é a leitura. A escrita documenta, comunica, organiza, 

eterniza, subverte, faz pensar. A nós mesmos e aos nossos leitores. Mas é um ato difícil, muito 

mais do que a leitura.  

Escrever pressupõe considerar mais ou menos simultaneamente o leitor – geralmente 

muitos leitores – a quem o texto se destina; o propósito que mobiliza a escrita; o conteúdo; as 

características próprias do gênero e do portador; todos os aspectos discursivos, gramaticais, 

ortográficos; e, como se não bastasse, a difícil coordenação disso tudo e ainda a necessidade de 

revisão do texto durante e após a escrita.  

Escrever exige a todo o instante um deslocamento do autor, indo de sua posição de 

escritor para a de leitor do próprio texto. Esse papel de analista do já escrito é o que permite, 

por assim dizer, o controle de qualidade do ponto de vista do conteúdo e da forma. Aquele que 

escreve tem de ser, quase ao mesmo tempo, autor, leitor e revisor. 

Os textos escritos não são frutos apenas do que os escritores querem dizer, mas também 

do que eles supõem ser de interesse dos leitores. Há um “contrato” implícito entre autor e leitor. 

Quem escreve imagina um leitor empenhado em compreender o que o texto diz – tal como nos 

lembra Paulo Freire, nenhum texto é suficientemente bom para dispensar o necessário exercício 

de atribuição de sentido por parte de quem lê. Os leitores, por sua vez, esperam que os autores 

estejam dizendo algo de fato interessante, algo que valha a pena ler.  

Ou seja, o compromisso com uma escrita que permita comunicação e interação de fato 

– que seja fruto da tentativa de aproximação, a máxima possível, entre o que se pretende dizer, 

o que efetivamente se diz e o que pode ser compreendido – exige, do começo ao fim, escolhas 

de natureza diversa e coordenação de procedimentos complexos. Para superar, nem sempre de 

forma bem-sucedida, o fenômeno a que Mario Quintana já se referiu várias vezes, “a gente 



pensa uma coisa, acaba escrevendo outra e o leitor entende uma terceira coisa... e, enquanto se 

passa tudo isso, a coisa propriamente dita começa a desconfiar que não foi propriamente dita”. 

A escrita precisa servir a uma finalidade poderosa, responder a uma (pelo menos uma) 

necessidade da qual não se pode fugir, satisfazer um desejo, muitos desejos de preferência. A 

razão de ser é o que conta, nesse caso, talvez mais do que em qualquer outro.  

O fato é que a experiência de escrever nos pode fazer melhores, muito melhores. E não 

há nada que possa substituir nossa própria experiência de escrita. Essa é uma experiência 

intransferível. Incomunicável. Pessoal.  

Simas (2015, p. 173) explica como acontece esse processo quando escreve: 

 

Ao escrever, coloco-me inevitavelmente em um lugar exotópico (Bakhtin, 2011), isto 

é, distancio-me do vivido e, de um outro lugar e, portanto, com outro olhar, consigo 

enxergar coisas inalcançáveis antes, de onde estava. Possuo, assim, um novo olhar e 

uma nova escuta, possível a partir dos novos sentidos que se constituem pela experiência 

de distanciamento, “estranhamento” e ressignificação do vivido. Esse lugar que 

experimento implica uma reflexão sobre a ação que, por sua vez, me permite tomar 

consciência, construir horizontes de possibilidades – e, para atingi-los, modifico 

necessariamente o presente, produzindo, assim, conhecimento na/pela experiência não 

só de narrar e investigar, mas também de inventar e reinventar as ações a partir de 

tomadas de consciência. 

 
 

Sim. Trata-se uma experiência singular e única. Ninguém poderá nos fazer aprender 

exatamente o que aprendeu com as leituras que fez e com os textos que escreveu. E nós não 

poderemos ensinar exatamente o que aprendemos com as leituras que fazemos e com os textos 

que escrevemos. 

Cada um terá de assumir o desafio, com todas as dores e delícias que ele traz.  

 

Contextos férteis para a experiência de escrita 

Produzir uma escrita pessoal e reflexiva para dizer da própria atuação e da própria 

história, dos pensamentos sobre si, sobre o mundo e sobre a vida pressupõe uma aventura 

autoral marcada por sentidos ora de identidade, ora de intimidade; ora de solidão, ora de 

alteridade; ora de exposição, ora de afirmar posição; ora de uma língua pública, ora privada. Os 

contextos são, portanto, determinantes. Podem contribuir ou não. Potencializar ou não 

(SOLIGO, 2015). 

Quando existe a convicção de que o texto será aceito solidariamente pelos leitores, 

quando há um sentido de comunidade de pares que instiga e encoraja a escrita socializada, 

quando as relações são fraternas, quando se constitui um contrato implícito de colaboração entre 

as pessoas que compartilham um tempo-espaço de produção escrita seguramente tudo se torna 



menos complexo e é possível encarar o desafio com menos dificuldade. Não que desapareçam 

os temores, as inseguranças, os pensamentos recorrentes de “e se?”. Afinal, expor-se ao outro, 

ainda mais através do registro escrito, comporta sempre algum tipo de risco. Entretanto, é 

possível apostar em condições de produção que tornem acolhedores os contextos. 

Os espaço-tempos de formação são contextos férteis para o acontecimento da 

experiência sempre que nos tocam, nos instigam a viver e falar nos colocando verdadeiramente 

em primeira pessoa1 (às vezes do singular, às vezes do plural), a compartilhar o que 

valorizamos, a ampliar a consciência em relação ao outro, a refletir, a socializar ideias e leituras 

que potencializem um “diálogo” com a realidade da educação e da vida além da profissão; 

sempre que fortalecem a construção de uma identidade horizontal, por serem espaços de 

encontro e convívio com quem compartilhamos expectativas, preocupações, ideias, projetos 

semelhantes; sempre que nos empoderam. Quando é assim, acabam por se tornar 

imprescindíveis para todos os que deles participam. 

A formação é aqui entendida em duas dimensões: da experiência pessoal e do espaço-

tempo concebido/planejado para que aconteçam experiências de aprendizagem que ampliem o 

processo de desenvolvimento pessoal-profissional. Nesse sentido, é importante que funcione 

verdadeiramente como contexto de produção de conhecimento compartilhável e de apoio 

efetivo aos profissionais, especialmente em relação aos procedimentos de uso da escrita e de 

socialização de seus escritos. 

 

Textos potentes 

Pelos meus textos sou mudado  

mais do que pelo meu existir. 

Manoel de Barros  

 

Escrever sobre a própria experiência é algo que depende, em primeiro lugar, de acreditar 

que o que se tem a dizer vale a pena e, depois, de enfrentar o desafio de fazê-lo por escrito. Por 

essa razão, os contextos são determinantes, mas também os textos escolhidos podem favorecer 

ou não. 

Temos apostados no que chamamos de narrativas pedagógicas: textos 

predominantemente narrativos, escritos pelos próprios educadores, que compartilham lições 

aprendidas a partir da experiência, da reflexão pessoal, da observação da prática dos pares, da 

                                                           
1 A expressão “colocar-se verdadeiramente em primeira pessoa” é usada por ARNAUS I MORRAL, Remei (2013) 

e aqui tomamos de empréstimo. 



discussão coletiva, da leitura, do estudo, da pesquisa. São memoriais de formação, cartas 

pedagógicas, crônicas do cotidiano, depoimentos, diários, relatos de experiência e de pesquisa, 

dentre outros assemelhados (SOLIGO: 2007). 

Consideramos esses textos privilegiados para a documentação da prática profissional. E 

acreditamos, assim como Benjamin (1997), que somos todos historiadores quando produzimos 

nossas histórias, quando relatamos acontecimentos, quando registramos nossas memórias; que 

o ato de narrar faz com que os acontecimentos sejam preservados do esquecimento, criando-se 

a possibilidade de serem conhecidos e narrados novamente e de outras formas; que narrar 

significa trabalhar a matéria-prima das experiências – as dos outros e as próprias – de uma 

maneira sólida, útil e única; que  o sentido das histórias se constrói no olhar do outro, na relação 

com outras histórias. 

Além destas, outra razão importante mostra a pertinência das narrativas como textos de 

registro pessoal-profissional: são textos compatíveis com o nosso modo predominante de 

pensamento.  

Bruner (2002) afirma que há dois modos distintos e complementares de pensamento: o 

modo narrativo e o modo lógico-científico. São diferentes formas de funcionamento cognitivo 

que remetem a modos diferentes de abordagem da realidade, de organização do conhecimento 

e de expressão verbal. O modo lógico-científico de pensamento se apoia em argumentos 

lógicos, explicações formais, caracterizações, conceitualizações, proposições sucintas e 

desprezo pelas subjetividades. A expressão desse modo de pensamento, ainda que ocorra por 

vezes de forma descritiva e argumentativa, é principalmente expositiva. O modo narrativo de 

pensamento se ocupa de ações e intenções e de localizá-las no tempo e no espaço – portanto, 

produz e se alimenta de histórias. A expressão desse modo de pensamento é predominantemente 

narrativa. Realizados na linguagem, os dois modos de pensamento podem ser convincentes, 

mas com perspectivas bem distintas. 

O conhecimento de como se caracterizam os modos de pensamento e suas formas de 

expressão pela escrita permite compreender porque os textos narrativos tendem a oferecer 

menor dificuldade tanto no que diz respeito à escrita quanto à leitura. Essa, nos parece, é uma 

justificativa inquestionável para defendê-los como mais adequados quando a proposta é o 

registro da experiência, da reflexão sobre o próprio trabalho, dos saberes construídos. Nesse 

caso, contar uma história parece ser naturalmente mais instigante do que, por exemplo, produzir 

textos expositivos, apoiados no pensamento lógico-científico, como um relatório formal, uma 

monografia, um texto acadêmico. 



Em todos os casos, a escrita de qualquer texto terá sempre de responder a algum tipo de 

necessidade pessoal de quem escreve, sem o que não haverá razões suficientes para se 

aventurar.  

Nóvoa (2014, p.17) nos alerta que não contribuem para a escrita  

 

nem uma atitude excessivamente autocrítica, seja pela busca de uma perfeição ilusória, 

seja pelo receio da exposição pública, seja pela mistura de tudo isto. O dilema só se 

resolve quando percebemos que não há texto perfeito, nem definitivo, quando sentimos, 

na nossa escrita, que temos algo importante e significativo para partilhar com os outros. 

 
Essa convicção, de que temos algo relevante a compartilhar, talvez seja a necessidade 

pessoal mais potente a nos mover. Por isso é tão importante que os espaço-tempos de formação 

sejam contextos favoráveis para a experiência da escrita, como temos defendido. 

 
Caminhos 

Inventar aumenta o mundo. 

Manoel de Barros 

 

O fato é que, quando temos compromisso com as mudanças que a realidade exige, é 

preciso encontrar caminhos, ainda que muitos se façam somente ao caminhar.  

 

Se vivemos tempos difíceis e estamos na travessia para outros que não sabemos bem quais, se 

em muitos casos temos vazios no olhar, por falta de acontecidos que nos sirvam de âncora para 

encarar os acontecendos, melhor ter não apenas esperança, mas convicção. E que convicção há 

de nos servir? A de que, em tempos de Ainda-Não, entre o Nada e o Tudo, podemos inventar 

inéditos em nossa vida pessoal e na vida social que compartilhamos com sujeitos assim como 

nós, semelhantes, diferentes, singulares (SOLIGO, 2015, p.150) 

 
 

Sim. Podemos inventar inéditos. Na educação será preciso inventar muitos e por muito 

tempo. Mas para tanto será preciso cuidar do que pode favorecer as mudanças que desejamos 

para nós e nossos pares. Elas têm a ver com transformações mais amplas, institucionais, 

evidentemente. Mas têm também a ver com outras dimensões da nossa existência: a valorização 

da experiência, a possibilidade de interlocução real, o exercício da escuta e do diálogo, a prática 

ética da solidariedade, o acolhimento do outro, o sentido de pertencimento. 

Essa consciência é o que poderá expandir os caminhos.  
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