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Resumo: Este texto têm sua origem na pesquisa de doutorado “Catadoras do Brincar: o olhar 

das professoras para/com o brincar livre de crianças do ensino fundamental”, que se encontra 

em desenvolvimento. Uma pesquisa qualitativa que tem por objetivo compreender os sentidos 

construídos por docentes do ensino fundamental sobre o livre brincar de crianças, por meio de 

um dispositivo de formação articulado ao  Projeto Interinstitucional e colaborativo “Baú 

Brincante”. O objetivo deste trabalho é dar visibilidade ao espaço de formação Ateliê 

Catadoras do Brincar – trazendo para discussão as ressonâncias sensíveis compartilhas, como 

uma forma de aprendizagens narrativas, e como possibilidade de um terceiro espaço de 

experiência e formação - um trabalho de parceria escola - universidade, mediado por uma 

concepção orgânica e estética de formação. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

Etnopesquisa e Formação (MACEDO, 2006),  atrelada ao método (auto) biográfico numa 

didática sensível (D’ÁVILA, 2016) e ancorada na fenomenologia compreensiva de Maffesoli 

(2005, 2010). Os sujeitos do estudo são professoras de 1° ao 3º ano do ensino fundamental de 

noves anos, de uma escola da rede pública do Município de Jequié- Bahia –Brasil. Elenca-se 

como técnicas de pesquisa, a observação participante do Baú Brincante; narrativas 

experipoiéticas (escritas de poesias, relatos e  fotografias, vídeos) e ateliê formativo. Os dados 

preliminares indicam que o espaço formativo é identificado como uma proposta colaborativa, 

significativa e intercâmbios abertos, fluídos em suas histórias e práticas profissionais. Indicam 

que as narrativas, em forma de poemas, produzidos pelas participantes, podem ser 

reconhecidas como fluxo de experiência sensível, e como parte de um processo contínuo de 

autoformação, heteroformação e de transformação, alterando os sentidos produzidos sobre o 

brincar livre das crianças, desse modo, reforçando o papel da sensibilidade na formação 

humana.  
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[...] cada marca tem a potencialidade de voltar a reverberar quando atrai e é 

atraída por ambientes onde encontra ressonância (ROLNIK, 1993). 

 

Um dos desafios da atualidade, em relação à formação inicial e permanente de 

professores do ensino fundamental, tanto para as instituições de ensino superior quanto para 

as unidades escolares é de pensar, caminhos que se possa rever acerca das demandas 

socioculturais locais e com o entendimento que se tem sobre a formação integral do sujeito. 

Para o sociólogo e filósofo contemporâneo, Maffesoli (2008), a chave para compreendermos 

esses fenômenos é a “investigação do sentido”. Isso requer a abertura da sensibilidade e, 

sobretudo, o despertar para as possibilidades da ética e da estética, onde “o jogo das paixões, a 

importância das emoções, a pregnância dos sonhos constituem a amálgama coletiva” 

(MAFFESOLI, 2010, p. 28).  

Neste sentido, a problemática desta investigação está relacionada com o potencial do 

brincar livre – também reconhecido como brincadeiras espontâneas e atividades livres 

(CARDOSO, 2018), que é pouco visto ou não reconhecido no contexto do ensino 

fundamental I, e, o seu interligamento com a formação do professor e a profissionalidade 

docente. Dos problemas relacionados ao brincar livre na escola destacamos, conforme explica 

Duarte Júnior (2001) trata-se da “supressão dos sentidos” - a negação do corpo se configura 

quando se é “obrigado a permanecer sentado por horas a fio em ambientes assépticos, com 

iluminação e climatização artificial e movimentando-se minimamente” (DUARTE JÚNIOR, 

2001, p.76). Essa anestesia da sensibilidade que afeta as práticas pedagógicas dos professores, 

advém de um “racionalismo paranoico” (MAFFESOLI, 2010). Um modelo de educação que 

repousa sobre uma concepção mecanicista, acarretando a recusa da intuição, em suma, não 

permitindo que o espírito lúdico, das brincadeiras, das emoções e da sensibilidade pudesse 

contribuir para o fortalecimento da relação professor/aluno. 

Essa problemática se entrecruza nos problemas reais apontados por discentes de um 

curso de Licenciatura em Pedagogia, que relatam ausência da formação lúdica durante a 

formação. Segundo os relatos dos graduandos, o curso de Pedagogia ainda é muito assentado 

para a teoria e não para a prática, haja vista, que uma boa parte dos docentes consegue discutir 

as bases teóricas da ludicidade como um caminho possibilitador, mas, são poucos que 

utilizam do lúdico e da criatividade no preparo de suas aulas. Ou ainda, conforme seus 

depoimentos, “[...] pouco tem- se notado a presença da ludicidade na formação de discentes 

do curso de Pedagogia” (SANTOS & CARDOSO, 2013, p.03).  

Partindo dessa premissa, este texto tem sua origem na pesquisa de doutorado, 

intitulada “Catadoras do Brincar: o olhar das professoras para/com o brincar livre de crianças 



do ensino fundamental”, que se encontra em desenvolvimento. Uma pesquisa formação que 

nasceu da uma pesquisa colaborativa, intitulada “Baú Brincante”, entre as professoras da 

escola Ilha das Flores
4
 e com participação de alunas do curso Pedagogia, da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, no município de Jequié – Bahia, Brasil.  

O projeto Baú Brincante foi uma pesquisa realizada, durante o período de agosto 2016 

até dezembro 2017, sob a coordenação geral da Prof.ª Cristina d'Ávila, envolvendo a 

Universidade do Estado da Bahia — UNEB e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

— UESB, em duas escolas, nas cidades de Salvador e Jequié – Bahia. Esse estudo nasceu da 

parceria do Grupo de Pesquisa em Educação e Ludicidade — GEPEL, da Universidade 

Federal da Bahia — UFBA, em cooperação entre o Programa de Pós-graduação em Educação 

— PPGE-UFBA e a Universidade Paris XIII, Sorbonne, com base no Projeto “Boite a jouer” 

desenvolvido em Paris (França), pelo grupo de estudos Experice, tendo como coordenador o 

Professor Gilles Brougère.  

Durante a instalação do baú foi perceptível à necessidade de um espaço coletivo de 

reflexão e de troca de experiências, por meio de partilha – sendo possível criar uma atitude 

reflexiva da parte dos professores, a fim de que elas pudessem assumir a formação umas das 

outras, em trocas de conhecimento, daquilo que nos permite ver, um trabalho de 

autoconhecimento, mas também de interconhecimento (NÓVOA, 2011).  

Neste sentido, o objetivo deste trabalho, portanto, é dar visibilidade ao espaço de 

formação, nominado ateliê Catadoras do Brincar – trazendo para discussão as ressonâncias 

sensíveis compartilhadas, como uma forma de aprendizagens narrativas – na qual 

chamaremos de experipoiéticas - às discentes de Pedagogia e de professores do Ensino 

Fundamental; e, também, como possibilidade de um “terceiro espaço” (ZEICHNER 2010, 

NÓVOA, 2011), de experiência e formação - um trabalho em parceria escola - universidade, 

mediado por uma concepção orgânica e estética. 

 

Ressonâncias sensíveis compartilhadas: espaço de experiência, formação e 

aprendizagens narrativas 

   

Dentre as discussões da atualidade sobre a formação inicial e contínua de professores e 

sobre a docência na educação básica, Zeichner (2010), propõe a constituição de um “terceiro 

espaço” – o trabalho de parceria escola-universidade, mediado por uma concepção híbrida de 
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formação, que reúnam o conhecimento prático ao acadêmico de modos menos hierárquicos, 

tendo em vista a criação de novas oportunidades de aprendizagem para professores em 

formação. O terceiro espaço, que pode ser colocado em prática a partir de projetos 

colaborativos, entre a escola e a universidade, “focados na criação de práticas limítrofes e 

híbridas” (ZEICHNER, 2010, p. 496), por meio de pesquisas, de experiências do professor na 

formação, no desenvolvimento profissional e na mudança da cultura escolar.  

Sob o ponto de vista do paradigma orgânico e estético (MAFFESOLI, 1988), reforça a 

emergência da experiência de vida como compreensão das realidades humanas, sendo a 

expressão da temática sensível. Por este caminho pesquisadores, como, Zeichner (2010), 

Nóvoa (2011), Goodson (2007), Larrosa Bondia (2002) e outros, que abordam a experiência 

como um fenômeno da formação, reconhecendo-a de forma significativa e relacional, 

sobretudo, os seus sentidos. 

Esses autores também visam à superação da tradicional segregação entre a 

universidade e a escola. Acerca disso, Nóvoa (2011) destaca, com muita clareza, a 

necessidade de pensarmos num “terceiro lugar” de formação; um espaço aonde possa ocorrer 

uma parceria, entre escola-universidade. Ele também defende uma formação contínua que 

possibilite ao professor a construção e valorização de sua profissionalidade, transversalmente 

de partilhas de experiências vividas. Junto a isso, visualiza a escola como um lugar de 

convivência de realidade plural; por isso, segundo o autor, abrir a escola para as narrativas das 

experiências vividas, individuais e coletivas, permite que este espaço torne enriquecedor à 

formação de seus profissionais, promovendo autocompreensão, investigação e reflexão de 

forma indissociável da ação do professor. 

Nesse sentido, acreditamos num possível terceiro espaço de formação, por meio de um 

projeto de experiência sensível de professores, sendo alicerçada numa concepção dialógica, 

metafórica, poética, reflexiva e contínua. Uma experiência que seja vivida, sobretudo, dentro 

dos ambientes escolares, com a organização de espaços de aprendizagens interpares, para que 

haja trocas, diálogos e partilhas entre os professores. Falamos de criar um lugar de 

ressonância sensível compartilhada, na qual podemos utilizar formas criativas para envolver 

corpo-sujeito-do-mundo (MAFFESOLI, 2009) por meio de caminhos abertos, como tentativa 

de romper com o conhecimento racionalizado, petrificado e inquestionável, propondo uma 

religação do eu pessoal com o eu profissional.  

Compreendemos a ressonância sensível compartilhada como um lugar de significância 

para a formação contínua do professor. Já que, conforme Vaillant e Marcelo (2012, p. 201), 

“supõe criar espaços de colaboração e intercâmbios abertos, fluídos e com poucas restrições, 

que permitam às pessoas darem respostas a seus problemas através de um apoio sustentado 



pela comunidade”. É compreendido também como um lugar, onde possa acontecer o 

desenvolvimento profissional docente, pela via das narrativas “a partir do par 

experiência/sentido” (LARROSA BONDIA, 2002, p. 21), permanentemente questionadora 

em busca da melhoria escolar, de continuidade, de evolução a fim da superação à justaposição 

entre formação inicial e aperfeiçoamento dos professores.  

Um espaço, conforme Goodson (2007, p. 248), de “aprendizagem narrativa” – um tipo 

de aprendizagem que se desenvolve na elaboração e na manutenção continuada de uma 

narrativa de vida ou de identidade. Em outras palavras, podemos dizer que a narrativa é 

reelaboração de uma experiência, que possibilita a “autoformação, autonomização, 

heteroformação vivida nos processos formativos” (MACEDO, 2010, p.33), pelas vias da 

subjetividade. Além de que, segundo o autor, formando-se aprendendo de forma significativa 

em níveis também da sensibilidade.  

A sensibilidade é compreendida como o terreno fértil de religação que une corpo, 

mente e o espírito; uma conexão de corpo e do espírito, que toca e deixa se tocar, que sente e 

deixar sentir de modo natural do Ser e estar no mundo. Assim, a sensibilidade é forma aberta 

(intuitiva, imaginária, analógica, lúdica, autopoética), significação. O narrador torna-se autor, 

ao criar a narrativa de uma experiência; ele nomeia e inventa continuamente, oferece o 

colorido de uma arte, mostra as linhas e as amarrações de uma teia, configurando, 

confeccionando e tecendo os fios, desenhos, traços e retratos insonháveis e singulares que até 

então são invisíveis. E, por isso, mesmo “(re) liga-o, conferindo-lhe um sentido novo, 

favorecendo o compartilhamento, a celebração dos sentidos de existir, da continuidade da 

existência e o comprometimento de todos” (VOLPE, 2007, p.16). 

Nesta experiência formativa sensível, buscamos por caminhos para que as professoras 

pudessem produzir suas narrativas, redescobrindo o sentir, o pensar e o agir, como uma 

potência poética e criativa. Inspiradas na poesia experimental portuguesa (AGUIAR,1999), 

criamos o termo experipoiética - uma junção das palavras experiência e poiética, que significa 

uma forma experimental na qual o sujeito se autoriza a exercer a capacidade de sentir e pensar 

sob o olhar autopoiético.  Seu sentido está embasado no conceito de poiési – “na ótica da 

estética, que concebe a arte como criação, conhecimento, ação prática e sensibilidade” 

(ABBAGNANO, 2000, p. 371). Ao fruir a cultura e arte, o sujeito relaciona-se consigo e com 

o contexto que o cerca, neste sentido, ao entrar em contato com o que o outro faz numa 

relação dialética o apreciador experimenta, por meio dos seus sentidos, um diálogo com a 

produção humana. Em outras palavras, são narrativas construídas numa experiência vivida 

(metáforas, poesias ou imagens de fotografias), que potencializam as narrativas híbridas, 

constituindo “um vínculo criado a partir da partilha entre a beleza e as emoções que ela não 



deixa de provocar” (MAFFESOLI, 2010, p.25), ressonâncias que diz respeito àquela dupla 

possibilidade da vida cotidiana.  

 

O Baú Brincante e o ateliê Catadoras do Brincar: dispositivos articulados como 

meios da pesquisa formativa  

 

Com o objetivo de compreender os sentidos construídos de professoras do 1º ao 3º do 

ensino fundamental dos nove anos, sobre o brincar livre das crianças, participantes de um 

projeto colaborativo entre escola e universidade, desenvolvemos um estudo qualitativo, 

embasado na pesquisa-ação com inspiração etnográfica (MACEDO, 2006), ancorada na 

fenomenologia compreensiva de Maffesoli (1988, 2009, 2010), tendo como dispositivos de 

formação o ateliê biográfico (D’ÁVILA, 2016) e articulado ao Projeto “Baú Brincante”. O 

lócus do trabalho se constitui de uma escola da rede municipal em Jequié-Bahia/Brasil e os 

sujeitos são cinco professor/as de 1° ao 3º ano e três alunas de Pedagogia, que aderiram 

voluntariamente à proposta da pesquisa formação ateliê Catadoras do Brincar. 

O ponto de partida da pesquisa foi à instalação do “Baú Brincante”, conforme Figura 

01, que tem a forma de um armário, contendo uma quantidade significativa de materiais não 

estruturados, como: baldes, bandejas, cordas, tubos, tecidos, papelão, aspirador de pó, teclado 

de computador, telefones e pneus, sendo artefatos lúdicos para as crianças criarem suas 

brincadeiras espontâneas. Por materiais não estruturados, do Baú Brincante, se compreende 

aqui, sendo artefatos brincantes que dão suporte às crianças durante o percurso da brincadeira. 

Isto é, “cada um dos artefatos têm conteúdos próprios que pela ação brincante, a criança os 

dinamiza e os utiliza criativamente, a seu belo prazer”, como bem coloca Lopes (2018, p. 74). 

 

Figura 1 – O Baú Brincante 

 
Fonte: pesquisadora (abr. 2017). 

 

Durante quatro meses do projeto colaborativo Baú Brincante, as professoras, 

pesquisadora e as alunas monitoras, observaram o brincar livre das crianças do 1.º, 2.º e 3.º 



ano, acompanhando o uso dos objetos não estruturados que estavam no baú, seguindo os 

seguintes passos: a) observação das crianças nas sessões de brincadeira livre durante 40 

minutos, uma vez na semana (quinta-feira), no pátio da escola, antes do recreio escolar; b) As 

observadoras evitaram estabelecer contatos com os alunos para que não influenciassem nas 

suas formas de brincar.  

Após, esse período de observação apresentamos às participantes a proposta de 

pesquisa formação ateliê Catadoras do Brincar, articulado ao Baú Brincante. Nesta pesquisa 

o ateliê se constituiu como um dispositivo de experiências de formação, que trouxe as 

narrativas experipoiéticas, como uma arte concreta. Ou seja, um trabalho de compreender 

compreensões acerca do brincar livre centralizado nas narrativas (em forma de poesia ou 

poema concreto com os objetos não estruturados, palavras, imagens e fotografias), criadas 

pelas participantes; assim como, a condição de suas ressonâncias acerca o brincar livre das 

crianças.  

Foram organizados e realizados seis encontros, conforme cronograma da escola, com a 

duração de quatro horas, sendo que, foram feitos agendamentos prévios com a coordenação e 

as docentes. Para tanto, o ateliê foi elaborado a partir dos princípios formativos e reflexivos, 

proposto por D’Ávila (2016, p.10), baseado numa didática do sensível, através de práticas 

narrativas lúdicas sensíveis, que são: a) sentir: escutar, ver, tocar, intuir; b) metaforizar: criar 

modos de intervenção didática a partir de múltiplas linguagens artísticas e lúdicas; c) 

imaginar: permitir a visualização; d) criar: permitir o emergir de novas condutas. Assim, 

trabalhamos, metaforicamente, com a proposição dos cinco sentidos: olhar, escutar, sentir, 

tocar, cheirar. 

Foram momentos de partilhas e reflexões, na tentativa de explorar cada sentido e 

favorecer, a cada participante, ápices para liberar seus sentimentos mais profundos e sua 

autenticidade; explorando a beleza desse ser que é poético, num movimento sensível e lúdico, 

na formação pessoal e profissional destes participantes. Momentos, também, em que os 

sujeitos, ao interagirem com o conhecimento, com os outros e consigo por meio da 

experiência estética e metafórica, tiveram a oportunidade dá maior relevo à riqueza do vivido, 

expressando por meio de atos, gestos, olhares, vozes, sentimentos e emoções.  

 

Primeiros Resultados do Estudo  

 

Nesta experiência formativa sensível - ateliê Catadoras do Brincar - foram propiciados 

momentos de aprendizagem coletiva, com atividades sensíveis e reflexivas, para que as 

professoras e alunas monitoras da UESB pudessem utilizar seus registros de fotografias ou 



vídeos registrados durante o desenvolvimento da pesquisa do Baú Brincante. Estes acervos 

são compreendidos como modos de operar o recordar, auxiliando o grupo na produção de 

narrativas. Além disso, buscamos caminhos para que as participantes pudessem produzir suas 

narrativas, redescobrindo o sentir, o pensar e o agir, como uma potência poética e criativa. É 

nessa perspectiva, que analisaremos as narrativas experipoiéticas  produzidos pela aluna 

Brilho e as professoras Amor e Flor, como  aquilo que as tocou, durante a observação do 

Projeto Baú Brincante. 

A narrativa experipoiética da Professora Flor -, buscou religar a experiência do brincar 

com um olhar sensível para a criança, por meio do jogo imaginário e poético, compreendendo 

o potencial do brincar livre como um lugar de reminiscência, criação e potencialização da 

imaginação. Como pode ser lido abaixo: 

 

Eu vejo olhos brilhantes, corpos flutuantes que se equilibram na simplicidade da 

infância. 

Eu sinto a imaginação brotar de mãos puras a brincar, criar e gritar. 

Enxergo do lugar de quem saudoso recorda a gostosura do brincar de imaginar. 

Transponho um eu que já não é mais 

Projeto um lugar que me satisfaz com lembranças de um tempo fugas... 

(Profª Flor) 

 

Ao descrever o que compreendia pela cena das crianças brincando livremente, sua 

narrativa compartilha recordações e emoções coletivas.  Em seu sentido estrito, um vínculo 

criado a partir da partilha entre a beleza e as emoções que ela não deixa de provocar 

(MAFFESOLI, 2010, p. 25). Para Josso (2004, p. 48) “[...] estas vivências atingem o status de 

experiências a partir do momento que fazemos certo trabalho reflexivo sobre o que se passou 

e sobre o que foi observado, percebido e sentido.” Assim, podemos dizer que as narrativas 

experipoiéticas são premissas de (auto) formação que dão indícios de possibilitar a tomada de 

consciência acerca de si e parece trazer probabilidades de ressignificação de olhares e 

posturas.  

Na narrativa da Professora Amor, o brincar livre descrito como experiência 

qualificada de sentidos de liberdade, que não contraria sua natureza, que requer a exploração 

livre do corpo, o imaginário, todas as formas de linguagem, o não constrangimento, o prazer e 

a alegria, elementos indispensáveis à conduta lúdica.  Como é descrito no poema abaixo: 

 

A Liberdade do Brincar 

 

a liberdade dos movimentos 

o movimento do corpo 

da alma, do pensamento... 

a imaginação que corre livre, leve e solta... 

e nesse movimento escolho qual é o meu lugar 



se é um canto da minha sala, do meu quarto, 

onde a minha imaginação quiser chegar 

esse é o meu lugar... 

o lugar que vejo a imagem que quero ver 

a imagem que posso transformar e me transportar 

a imagem que sinto, que toco, que gosto, que gosto... 

onde será esse lugar? 

é o lugar que me divirto,  me liberto e brinco, 

só brinco de brincar... 
esse é o meu lugar! 

(Profª Amor) 

 

O poema da professora aponta seu olhar acerca da liberdade de expressão que o 

brincar livre potencializa as crianças. Ao descrever sua experiência, aponta como um lugar de 

reflexão e de escuta, que aguça a curiosidade e as ressonâncias da sensibilidade num território 

de pertencimento. Um lugar que abre as portas para as manifestações biológicas, psicológicas, 

fisiológicas e socioculturais que o brincar produz para criança, cultivando a sensibilidade e a 

afetividade como canais de abertura da imaginação em direção ao mundo.  

Conforme Friedmann (2013), se o professor e o estudante desafiar-se a aprender uma 

língua que pouco conhece, ele terá a possibilidade de compreender e apreender as mensagens 

das diversas brincadeiras, “por meio da percepção das crianças, adentrando em suas paisagens 

e imagens, conhecendo suas culturas, lendo e tentando compreender seu vocabulário, sua 

gramática e significados” (FRIEDMANN, 2013, p.46). A aluna Estrela ao participar do 

projeto Baú Brincante e do Ateliê, reafirma as palavras de Friedmann e com nosso 

pensamento, quando descreve:  

 

essas experiências têm nos proporcionado conhecimentos importantes e necessários 

para nossa formação acadêmica e profissional. É o complemento para a nossa 

formação humana, no qual é essencial para desconstruir em nós fatores que estão 

calcados a uma experiência escolar bastante tradicional e inexistente sobre o 

brincar livre.  

 

Nesse sentido, sua narrativa revela para a ação de educar na perspectiva da escuta 

sensível, do senso compreensivo, da simpatia e da empatia. Como é descrito no poema da 

aluna Brilho: 

 

Silêncio! 

As crianças estão brincando... 

parem tudo e percebam a tocante vivacidade que habita sobre os pequenos 

As memorias de outrora  

a doce experiência do brincar 

Estão ramificadas em nosso apogeu salubre do subconsciente 



As disparidades do tempo fizeram com que não percebemos o simples e prazeroso é 

o brincar, porém as marcas da infância ainda se exalam no cerne da nossa 

identidade. 

Mas percebam a doçura, a leveza, a delicadeza de aproveitar o tempo, como as 

crianças o aproveitam, mesmo sendo fugaz. 

Diário de Bordo da Estudante “Brilho” - novembro, 2017, cedidos à pesquisadora. 

 

Acreditamos que a experiência formativa sensível, por meio das narrativas 

experipoiéticas e as ressonâncias compartilhadas sobre o brincar livre, possibilita abrir os 

olhos do coração, pois implica generosidade amorosa por parte dos adultos. Como afirma 

Maffesoli: “olhar significa também tomar conta de cuidar, de zelar. Por isso é o que significa 

ver. Não ver através das lunetas ideológicas, de lentes deformantes, mas levar em conta aquilo 

que se dá a ver” (MAFFESOLI, 2009, p. 96). Daí a importância de aprender a contemplar e a 

reconhecer todos os sentimentos, pensamentos, sensação e intuição. 

 

Considerações Finais  

 

Os dados preliminares indicam que o espaço formativo é identificado como uma 

proposta colaborativa, significativa e intercâmbios abertos, fluídos em suas histórias e práticas 

profissionais. Indicam que as narrativas, em forma de poemas, produzidos pelas participantes, 

podem ser reconhecidas como fluxo de experiência sensível, e como parte de um processo 

contínuo de autoformação, heteroformação e de transformação, alterando os sentidos 

produzidos sobre o brincar livre das crianças, desse modo, reforçando o papel da sensibilidade 

na formação humana. Apontam também, que as professoras se colocam como aprendizes 

sobre o brincar livre de seus alunos, quando estabelecem entre a experiência como professoras 

pesquisadoras e a formação uma relação de diálogo e um espaço aberto para partilha. 

É importante ressaltar que, o professor mediante a formação continuada, busque a (re) 

construção a profissionalidade docente, mantendo uma constante interação entre o projeto 

pessoal, o educativo e o social. Ao refletir sobre nossas atividades humanas, vamos 

percebendo nossas finalidades individuais que se desenvolveram ao longo da história: 

felicidade, amor, bem-estar, ação, conhecimento, entre outras. As experiências sensíveis com 

o brincar, a poesia, a metáfora, portanto, são cruciais para o bem-estar e a felicidade humana, 

seja qual for a etapa da vida. A liberdade está dentro do corpo do ser e não é diferente com o 

professor. Deixá-lo perceber, dar condição para tal, é acreditar na transformação e 

principalmente na construção do novo perfil da profissionalidade docente. 
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