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Neste relato apresentaremos a análise de resultados parciais de um trabalho do 
Grupo de pesquisa “Práticas pedagógicas e suas relações com a formação docente”, 
da Universidade Católica Dom Bosco, de Mato Grosso do Sul. Especificamente, uma 
pesquisa–formação com professores, mediante estudo de narrativas, envolvendo 
relatos de suas experiências, histórias de vida, memórias e análise de situações 
problema ou de casos. O estudo se propõe a identificar alguns elementos que 
contribuem no processo de formação da docência, bem como os fatores que 
condicionam essa aprendizagem, além dos processos cognitivos subjacentes à 
aprendizagem da docência, tendo em vista fundamentar propostas de formação de 
professores. De um total de 15 encontros previstos (mensais), o grupo já realizou 
nove reuniões, tendo como participantes professores de diferentes níveis de ensino, 
áreas de conhecimento e tempo de magistério. As reuniões constituem momentos 
para reflexão, debates e trocas, tomando por base as questões que motivaram essa 
pesquisa. Os dados trazidos por meio de depoimento oral e das narrativas escritas 
produzidas pelos professores participantes são objetos de análise da pesquisa. Um 
exame preliminar das narrativas produzidas no/pelo grupo de pesquisa formação 
indica que o sentimento de solidão vivido pelos professores, principalmente na fase 
inicial de suas carreiras, só foi superado quando eles puderam contar com o apoio 
pedagógico das equipes das escolas em que atuavam; que reconhecem a existência 
de um crescimento profissional nas suas atuações em sala de aula, tendo como 
consequência uma certa mobilidade profissional. Os professores participantes 
constroem seus relatos dizendo o que querem e precisam, como forma de desabafo 
ao que vivem nas instituições escolares, demonstrando com isso a falta de espaço 
para compartilharem seus dilemas e angústias dentro das escolas, com seus pares. 
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Introdução 

O tema proposto neste artigo reflete as preocupações nascidas de investigações 
anteriores. Há algum tempo o Grupo de pesquisa "Práticas pedagógicas e suas 
relações com a formação docente" ao qual esta pesquisa se vincula, estuda 
questões relacionadas à construção do saber docente, buscando aprofundar a 
compreensão das relações entre concepções de ensino e aprendizagem e prática 
docente.  

Várias outras pesquisas, tais como Schön (1995), Zeichner (1993) e Gómez 
(1995), têm evidenciado que os processos de formação continuada não têm obtido 
resultados satisfatórios no que se refere à mudança da prática docente. Um 
indicador desse problema se revela também no caso do estado de Mato Grosso do 
Sul, quando se observam os dados do SAEB (Sistema de Avaliação do Ensino 
Básico) que mostram índices bastante insatisfatórios em termos de aprendizagem 
escolar dos alunos.  



Um dos fatores que podem contribuir para mudar esse quadro é a melhor formação 
dos professores. Daí a necessidade de ampliar a investigação a respeito dos 
processos mediante os quais os professores aprendem ao longo do exercício 
profissional. É neste sentido que o estudo ora proposto encontra sua justificativa, 
ou seja, é necessário investigar os processos de aprendizagem da docência, como 
forma de fundamentar as discussões sobre formação de professores, bem como 
embasar os projetos e propostas de formação. 

Para tanto, está sendo desenvolvida uma pesquisa-formação com professores, 
mediante estudo de narrativas, envolvendo relatos de suas experiências, memórias 
e análise de situações problema ou de casos. Dessa forma, o estudo se propõe a 
identificar alguns elementos que contribuem no processo de aprendizagem da 
docência pelo professor, bem como os fatores que condicionam essa 
aprendizagem.   

  

Pesquisa - Formação 

Quando se trata de pesquisa em educação, é interessante observar a travessia, 
pois ela está delineando o movimento que luta contra a hegemonia conservadora, 
que se opõe à construção de modelos críticos e emancipatórios de pesquisas, que 
enriqueceriam de forma significativa a formação docente. Tal movimento considera 
e identifica o trabalho docente como algo de complexidade inquestionável. Sendo 
assim, os cotidianos merecem ser pesquisados, na tentativa de acender os vaga-
lumes que certamente podem iluminar a prática docente, que vive tão escondida 
por trás das aparentes insignificâncias. 

Construir um método que abarque, que reconheça e atribua a real valorização que 
merecem a docência, os professores e todo o seu entorno, é uma tomada de 
posição frente às concepções de pesquisa.   

Assumindo, com Boaventura Santos (1987: 86), para quem "todo conhecimento é 
autoconhecimento", a pesquisa foi caminhando em direção a esse mergulho 
interno, ampliando o processo de auto-conhecimento de cada um que com ela se 
envolveu. Ferraço (2002: 92) faz lembrar que "todo conhecimento que 
criamos/inventamos revela, em parte, quem somos. As verdades que produzimos 
são fragmentos de nossas verdades/identidades". 

Na determinação de processos metodológicos que conduzissem a produção de 
novos conhecimentos sobre a formação de professores, tendo como referência o 
que apontou Ferraço, a opção foi por determinar que o grupo com o qual 
trabalharíamos na pesquisa fosse chamado de Grupo Pesquisa-Formação, como 
denomina Josso (2004), quando se refere a um grupo em que a própria pessoa é, 
simultaneamente, objeto e sujeito da pesquisa-formação, produzindo conhecimento 
durante a investigação.  

Josso (2006) afirma que o procedimento autobiográfico tanto nos permite 
compreender o modo pelo qual os professores se formam e adquirem novas 
competências, como os auxilia a melhor situar as estratégias de trabalho que 
favorecem suas aprendizagens, permitindo ainda aos escritores das narrativas, 
responder em a questões como:Sobre o que me apoio para pensar como penso? 
Como me constitui como sou? Como me transformei? De onde vêm as idéias que 
creio serem minhas? Com quem e como aprendi meu "saber-fazer"? De onde vem 
meu linguajar, minha inspiração e meus desejos? 



E, ainda aos pesquisadores, permite confirmar o caráter heterogêneo das 
motivações, necessidades e desejos que dinamizam o processo formativo dos 
aprendizes adultos. 

Para esta autora a pesquisa será considerada formativa quando falar do ponto de 
vista da aprendizagem, pois esse tipo de experiência simboliza atitudes, 
comportamentos, pensamentos, saberes, sentimentos e tudo o mais que 
caracteriza a subjetividade e as identidades do sujeito - "A formação é experiencial 
ou então não é formação, mas a sua incidência nas transformações da nossa 
subjetividade e das nossas identidades pode ser mais ou menos 
significativa"(JOSSO, 2002:  35). A autora afirma que quando utiliza esse conceito 
está considerando duas dimensões: a experiência existencial que implica a 
presença ativa do ser psicossomático e suas qualidades socioculturais, em uma 
plasticidade dinâmica.  

A maior dificuldade nesse dispositivo de pesquisa-formação está justamente nesta 
articulação. Afirma Josso (2004: 215): 

"a pesquisa só avança se houver, por parte de cada um, interesse por 
aprendizagens e formulações de conhecimento. A formação tem lugar quando a 
pesquisa enriquece o olhar de descobertas sobre si mesmo, de novas perspectivas, 
de tomadas de consciência sobre temáticas criadoras ou de  dialéticas ativas ou/e 
quando a pesquisa permite uma ou várias aprendizagens conscientemente 
aprofundadas." 

  

Tanto os professores integrantes do Grupo de Pesquisa-Formação, que alimentaram 
os dados desta investigação, quanto a equipe de pesquisadores, que os interpretou 
e sistematizou, em busca de novos significados ali expressos, passaram tanto a 
conhecer e refletir um pouco mais sobre a docência e todas as influências que a 
compõem, como a se conhecer e a se compreender um pouco mais, do ponto de 
vista profissional, pois foram se reencontrando em cada reflexão realizada acerca 
de seus relatos, de suas narrativas. 

A narrativa, segundo Bruner (2001) nos possibilita organizar a nossa experiência 
diária e a nossa experiência de acontecimentos humanos, assim esta pesquisa 
também se valeu da narrativa como processo de investigação.  

  

Narrativa 

"Assim, se imprime na narrativa a marca do narrador,  

como a mão do oleiro na argila do vaso" (Benjamin, 1985: 205).  

  

No texto "O Narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov", datado de 
1936 e de autoria de Walter Benjamin, observa-se que as melhores narrativas 
escritas são aquelas que não se distinguem das narrativas orais contadas pela 
pessoa. O autor anuncia a extinção da narrativa, pois se tornavam "cada vez mais 
raras as pessoas que sabiam narrar devidamente" (BENJAMIN, 1985:  197), mas 
com esta atitude, com este anúncio ele valoriza e destaca a importância da 



narrativa. Pois para ele, dentre outras coisas, narrar, de algum modo é estetizar o 
vivido. 

A narrativa como processo de investigação, permite-nos aderir ao pensamento 
experiencial do professor, ao significado que dá às suas experiências, à avaliação 
de processos e de modos de atuar, assim como permite aderir aos contextos 
vividos e em que se desenrolaram as ações, dando uma informação situada e 
avaliada do que se está  investigando. 

Portanto, concepções, modos de praticar a profissão, conhecimento didático, 
significado de aprendizagens de formação, elaboração do conteúdo científico, são 
alguns exemplos de temáticas específicas passíveis de investigação por meio da 
narrativa, iluminativas de desenvolvimento profissional. 

Nessa discussão há, também, que se considerar Josso (2004: 41), para quem "a 
construção de uma narrativa emerge do embate paradoxal entre o passado e o 
futuro em favor do questionamento presente." 

Segundo Alves e Gonçalves (2001: 92): 

"Parece certo que, só recentemente, o termo narrativa não nos transporta apenas 
para o mundo da literatura e da criação literária. Atualmente é já um dado 
adquirido que a narrativa se constitui como uma metáfora e o instrumento de um 
novo paradigma de entendimento, de observação e de compreensão psicológica e 
educativa." 

Portanto, como já foi dito, a narrativa nesta pesquisa, constitui-se em um método 
de investigação, através do qual os dados coletados são submetidos à interpretação 
e não à explicação, pois não se pode explicar um relato, um memorial, uma escrita 
auto-biográfica, tudo que se pode fazer é dar-lhe interpretações variadas. 

Valendo de toda a argumentação em torno da narrativa, que a admite como um 
recurso metodológico de uma nova forma de pensar e fazer ciência, o propósito 
desta pesquisa é valorizar esse instrumento como um método construído na 
comunicação com outros e, por isto, revelador da complexidade do tema abordado. 
Assim, os participantes aprendentes comentam o desenvolvimento e as 
modalidades do trabalho biográfico, construindo suas capacidades de escuta e de 
partilha, atentos às considerações sobre formação tecidas ao longo do trabalho.  

Além de tudo isso, esta pesquisa não poderia ser em outro gênero, pois acredita-se 
 que este tem o poder de valorizar e evidenciar a experiência, seja da vida ou mais 
especificamente, profissional, dando um sentido realmente artesanal ao que está 
sendo narrado, permitindo que se vejam as marcas da tessitura e que os fios 
prendam a atenção do ouvinte / leitor. 

  

Metáfora 

Uma lata existe para conter algo, 

Mas quando o poeta diz lata 

Pode estar querendo dizer o incontível  



Uma meta existe para ser um alvo 

Mas quando o poeta diz meta 

Pode estar querendo dizer o intangível 

Por isso não se meta a exigir do poeta 

Que determine o conteúdo em sua lata 

Na lata do poeta tudo-nada cabe,  

Pois ao poeta cabe fazer 

Com que cada lata venha caber 

O incabível 

Deixe a meta do poeta, não discuta 

Deixe a sua meta fora da disputa 

Meta dentro e fora, lata absoluta 

Deixe-a simplesmente metáfora.    

                                                   Gilberto Gil 

  

O uso da metáfora na pesquisa-formação se deve ao fato do discurso metafórico 
possibilitar que conceitos e idéias possam ser compreendidos em termos de outros 
que, por serem portadores de novas significações, abrem o leque de possibilidades 
de compreensão aos interlocutores (CHAVES-SA, 2000). Torna-se assim o processo 
de aprendizagem da docência mais evidente, já que as metáforas são modos de 
vivificar a linguagem, na medida em que o discurso metafórico implica superar a 
significação literal dos termos e uma abertura para uma significação figurada. 
Significação figurada que se constitui por inscrever na linguagem um sentido outro, 
novo - vivificante. 

Este sentido novo, vivificante, implica, por outro lado, a inscrição do impulso da 
imaginação num "pensar mais" ao nível do conceito. Este sentido novo é o que se 
desvela pela interpretação. Sentido sempre outro. Vivo. Trata-se de um processo 
de inferência e descoberta lúdica, ativa, auto-implicante. 

Marcelo Garcia, ao discutir a análise do pensamento através das metáforas, 
argumenta que seu uso permite "averiguar algo sobre a natureza do pensamento 
do professor e a sua relação com o contexto no qual adquire significado" (GARCÍA, 
1999: 159).  

Nesta pesquisa foi utilizada a metáfora das janelas, retirada da tese de Cunha 
(2006) como recurso que evidenciasse o contato inicial do professor com a sua 
escolarização. 



Magritte (4)  

 The Window, 1925  

  

Não basta abrir a janela  

Para ver os campos e o rio.  

Não é bastante não ser cego  

Para ver as árvores e as flores.  

É preciso também não ter filosofia nenhuma.  

Com filosofia não há árvores: há idéias apenas.  

Há só cada um de nós, como uma cave.  

Há só uma janela fechada, e todo o mundo lá fora;  

E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse,  

Que nunca é o que se vê quando se abre a janela.  

Fernando Pessoa 

  

Pautas dos encontros 

Os encontros constituem momentos para reflexão, debates e trocas, tomando por 
base as questões que motivaram essa pesquisa. Os dados trazidos por meio de 
depoimento oral e das narrativas escritas produzidas pelos professores 
participantes são objetos de análise da pesquisa. 

As pautas desenvolvidas desde a apresentação da proposta de trabalho até a 
escrita final do memorial tiveram como preocupação o exercício da reflexão sobre a 
prática docente e as varias influências sofridas na sua constituição. Dentre as 
atividades propostas foi solicitado aos professores participantes que escrevessem 
sobre as principais lembranças da vida escolar e que trouxessem objetos dessa 
época que fossem carregados de significados para eles. Em uma outra atividade, os 
professores foram convidados a assistir filmes que abordavam os dilemas, as 
tensões e os desafios enfrentados pelo professor ao longo da docência. Em seguida 
foram apresentadas algumas questões relacionadas aos filmes. Mediante as 
questões, os professores discutiam , debatiam e refletiam coletivamente sobre suas 
experiências.  Por último, solicitou-se aos professores que escrevessem um texto 
falando de suas lembranças e reflexões a respeito das questões apresentadas. 
Nosso intuito com a escrita das narrativas era o de evidenciar o processo de 
aprendizagem da docência entre os participantes. 

Num outro momento, apresentamos algumas imagens, de diferentes janelas, com o 
intuito que elas inspirassem metáforas sobre o primeiro contato dos participantes 



com a escola. Pedimos aos professores que escolhessem a janela que melhor 
representasse este momento de suas vidas e elaborassem uma narrativa contando 
sobre esta experiência, relacionando-a com sua atuação profissional .  

Para a descoberta dos vestígios que pudessem responder às questões da pesquisa, 
destacamos algumas regularidades nos modos de sentir e perceber a vida escolar e 
profissional do professor, presentes nas narrativas sobre a metáfora das janelas e 
que auxiliaram na compreensão desse processo.  

Diante das escritas foi possível organizar e identificar três tipos de experiências 
vividas pelos professores. A primeira remetia às experiências negativas da vida 
escolar e a superação como professor, a segunda referia-se a escola como sendo 
uma experiência positiva e na vida profissional a continuidade dessa experiência, e 
a última, apontou a escola como uma experiência negativa que deixou marcas até 
hoje não superadas.   

As narrativas que representam as experiências negativas da vida escolar podem ser 
evidenciadas em trechos como: 

  

-  Como aluno, senti minha vida como a janela que possuía uma pintura na frente. 
Aparentemente ela era bonita, porém havia coisas lá fora que me foram negadas. 
Poderia ter chuva, relâmpagos, trovão, arco-íris, o brilho do sol... (P1) 

- [...] nas series iniciais eu era uma aluna muito dedicada, porém muito boba e 
ingênua, não tinha amigos, sentia muito medo de todos ao meu redor, tinha muitos 
pensamentos tolos de criança, ou seja, a janela de minha vida nesta época era bem 
fechada, tão fechada que até hoje carrego sequelas de insegurança comigo. (P3) 

- Muita timidez e insegurança na sala de aula. As professoras dificilmente 
entendiam e me ajudavam, pois diziam que se eu continuasse assim eu ia me dar 
muito mal no futuro. (P4) 

- Eu era uma pequena pantaneira querendo aprender a escrita e a leitura. Agora 
era a cidade que eu veria da janela. Entrei para a escola, que horror... Tudo ali não 
tinha lógica para mim, ninguém me entendia, apenas cobravam que eu segurasse 
direito o lápis, exigiam que eu escrevesse com rapidez e beleza as coisas que 
escreviam no "quadro negro".(P17) 

Os professores que escreveram esses relatos mostraram um movimento de 
superação em relação a essas vivências escolares iniciais negativas. Na medida em 
que fazem este relato do período escolar, indicam o desejo de compensar essas 
experiências por meio de uma prática docente mais compromissada com os alunos 
de hoje, com a preocupação de despertar neles valores positivos, animados pela 
crença de que todos têm direito a uma educação de qualidade, a uma escola mais 
humana e acolhedora. Fica evidente que querem ser professores diferentes 
daqueles que tiveram, numa clara atitude de reparação. 

- Quando cheguei a pré-escola não me adaptei com facilidade e minha mãe sem 
muito conhecimento me agredia fisicamente na intenção de me fazer parar. [...] As 
dificuldades de aprendizagem faziam com que eu odiasse a escola. Os professores 
se preocupavam apenas em cumprir as atividades programadas no currículo 
escolar. Quando me tornei independente dos meus pais, abandonei a escola, o que 
para mim foi um alívio na época. (P15) 



Abaixo, os trechos que expressam a superação dos professores, expondo suas 
crenças e ações nas suas vidas profissionais: 

- Hoje em sala de aula, preciso tirar esta pintura fixada ao longo do tempo, para 
que meus alunos não tenham a visão de um mundo com janelas fechadas. (P1) 

- Cuido para que meus alunos não fiquem perdidos, angustiados e querendo voltar 
para seu ambiente. Quero meu aluno feliz, aberto, falante, dando opiniões e me 
ensinando também. Queremos ser felizes! Eu e meu aluno levando da escola 
lembranças coloridas para combinar com as janelas do tempo. (P17) 

Nas narrativas dos professores a evidência de um contra modelo sugeriu a 
construção de um modelo novo que se reinventa permanentemente, em sintonia 
com um perfil de professor que se exige atualmente numa sociedade complexa e 
diversificada.  

- Hoje pretendo continuar assim como já tenho feito, estar sempre presente na vida 
dos meus alunos. (P15) 

Hoje um professor deve ter preocupações que vão além do ensino que prima pela 
atualização cientifica, devendo se preocupar com o desenvolvimento da relação, da 
convivência, do contexto e com a interação da pessoa com a comunidade. Espera-
se que o professor contribua para que os alunos aprendam a conviver com a 
mudança e a incerteza (IMBERNÓN,2000: 18). 

Como afirmam Perez e Azevedo (2008), 

 "Quanto mais bebermos de varias fontes (campos do conhecimento) mais nos 
capacitamos para aprender a complexidade da vida cotidiana. Capturar as delicadas 
filigranas com que são tecidas as operações microbianas exige informações 
amadurecidas, [...] disposição para deixar-se surpreender pelo inesperado sem 
rechaçá-lo ou enquadrá-lo apressadamente no já conhecido; permitir-se admirar o 
inusitado, registrar sem julgar; compreender mesmo sem aceitar." (p.38) 

Este é o espírito que deveria animar a docência atualmente.  

No entanto nem sempre uma experiência negativa na escola pode levar a sua 
superação. Nas narrativas aqui analisadas, por exemplo, alguns participantes não 
conseguiram superar as dificuldades vividas na sua escolaridade inicial, carregando 
para sua atuação profissional as suas sequelas: 

- A janela de minha vida escolar era fechada, mas hoje, ainda hoje, não abriu 
totalmente, ela continua entreaberta, e vai continuar assim até o dia que eu 
conseguir enfrentar as mais variadas situações com otimismo, sem nenhum 
negativismo que infelizmente ainda hoje carrego. (P3) 

Narrativas que revelam a escola como uma experiência positiva: 

- O tempo foi passando e eu continuei com isso na cabeça, como se a janela nunca 
estivesse totalmente aberta para mim. (P4) 

 Estudei em boas escolas, tinha tudo para me formar cedo e me realizar 
profissionalmente. (P2) 



Foi assim minha primeira experiência... Uma professora muito querida... D. 
Aurelina.Uma classe repleta de crianças da mesma idade: correndo, brincando, 
ouvindo histórias, lendo as primeiras lições na sala da pré-escola.Em casa, mamãe 
ajudando nas tarefas e na leitura da cartilha até que um dia descobri que podia ler 
sozinha. Que felicidade! (P10) 

 A experiência relatada pelos professores como positiva, pareceu ser uma das 
razões que motivam uma prática profissional pautada pela reafirmação do papel da 
escola como espaço de formação e prazer na descoberta de novos conhecimentos. 

- Não me lembro de nenhum episódio que me fizesse perder a vontade de estudar, 
pelo contrário, chegava em casa e já ia brincando de professora com a minha Irmã, 
de tanto que gostava da minha vida escolar. (P19) 

- Abro a janela para o futuro, abro os olhos para o mundo, volto a estudar e sou 
feliz! Muito feliz! Mais feliz ainda por ter escolhido a área da Educação para atuar... 
Educação, essa sim, é uma janela constantemente aberta para o futuro

- 

 (P2) 

Janelas. Abro e vejo: um tempo de alegria e prazer até aqui. (P10)  

  

-É por isso que estou cursando pedagogia, pelo gostar do aprender e passar 
adiante o que aprendi, é  o ensinar as crianças e fazê-las sentir o que senti na fase 
escolar: a motivação e o prazer por novos conhecimentos. (P19) 

 Conclusão 

O estudo aqui relatado nos revela alguns aspectos interessantes a respeito do uso 
da abordagem autobiográfica na pesquisa com professores. Acreditamos, tal como 
Souza , Pinho e Galvão (2008), que a educação é uma, 

 "construção sócio histórica e cotidiana das narrativas pessoal e social. O cotidiano 
humano é, sobremaneira, marcado pela troca de experiência, pelas narrativas que 
ouvimos e que falamos, pelas formas como contamos as histórias vividas... a 
crescente utilização de narrativas biográficas em educação busca evidenciar e 
aprofundar representações sobre as experiências educativas e educacionais dos 
sujeitos, bem como potencializa entender diferentes mecanismos e processos 
históricos relativos a educação em seus diferentes tempos." (p.82)   

Por outro lado, as narrativas permitem ampliar a análise sobre as experiências 
vividas pelos professores, possibilitando adentrar no campo subjetivo e reconhecer 
pela reflexão os fatores que contribuíram na construção da sua identidade docente.   

A análise das narrativas mostra tanto regularidades como singularidades entre as 
experiências vividas, permitindo evidenciar o quanto a docência está relacionada ao 
aspecto da individualidade e da expressão pessoal que se constitui em diferentes 
contextos. Não houve na análise dos relatos sobre as janelas, quem tivesse vivido 
uma experiência positiva como aluno e negativa na vida profissional docente, sendo 
que esta poderia ser mais uma das singularidades entre os participantes. 

No caso das narrativas analisadas neste trabalho ficou evidente como os percursos 
educacionais dos professores não determinam de forma linear a sua prática 
docente. Como vimos, experiências negativas no inicio da escolaridade, em alguns 
casos motivou uma atitude de reparação e em outros não. As experiências desta 



natureza também provocaram uma espécie de imobilização, cristalizando os 
sentimentos iniciais vividos na escola.  

Portanto, as narrativas nos permitem verificar como a dimensão pessoal está 
imbricada na identidade profissional (NÓVOA, 1995) 

Alguns pesquisadores, como os deste grupo de pesquisa, começam a olhar para os 
professores, começam a enxergá-los, não fazendo uso de instrumentos oferecidos 
por nossa formação acadêmica, que dividem, separam e classificam, na tentativa 
de explicar os objetos de pesquisa, mas com olhos capazes de aproximarem-se 
daquilo que não é o previsto, o esperado, portanto, que não se traduz de uma 
forma reducionista, mas ao contrário, chama à complexidade para dar conta da 
grandeza e diversidade do que é ser professor. 
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[1] Objetos biográficos :chamados assim por Violette Morin (apud BOSI, 2003), que 
os definem como aqueles que envelhecem com o possuidor e se incorporam à sua 
vida (...).Cada um desses objetos representa uma experiência vivida, uma aventura 
afetiva do morador.colocar como nota de rodapé. 


