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Resumo: A prática docente se caracteriza através da diversidade de elementos ligados tanto à 

cultura na qual se desenvolve quanto nos diferentes modos de apropriação dos conhecimentos, 

saberes e práticas desenvolvidas em contextos de interação didática a partir do ensino. Neste 

processo de reflexão e inquietação, o professor externa seus esquemas teóricos e concepções 

formuladas acionando todas as suas referências, na tentativa de aproximá-las da problemática 

atual. A reflexão permite pensar sobre a situação passada, estabelecendo conexões com as 

situações futuras de ensino que serão propostas e elaboradas. Esse processo, realizado 

individualmente, ou em grupo, poderá tornar consciente os modelos teóricos e 

epistemológicos que perpassam o seu fazer pedagógico/profissional possibilitando a relação 

entre os resultados de trabalho com as teorias pedagógicas e epistemológicas mais 

estruturadas. Pensar a respeito do fazer e do saber-fazer exige processos racionais e intuitivos, 

os quais fazem parte do pensamento prático do educador e isso, também, papel da instituição. 

Com intenção de fomentar esse pensar elaborado, para alcançar uma reflexão e, consequentes 

aprendizagens, foi proposta aos professores de uma instituição de ensino superior no interior 

da Bahia, a formação de um grupo de estudo, socialização de práticas e reelaboração destas 

sobre o tema Avaliação da Aprendizagem, questão que tanto inquieta os docentes. A adesão 

ao grupo foi livre e aberta a todas as áreas de formação/atuação na docente na universidade. A 

proposta teve por objetivo possibilitar aos participantes tornarem-se capazes de tomar 

decisões didático-pedagógicas conscientes sobre aspectos da sua prática educativa. O 

repertório teórico que sustentou esse estudo amparou-se na necessidade de compreender que a 

avaliação é um dos elementos da dinâmica e complexidade do processo de ensino e 

aprendizagem e que sua prática acontece estruturada em pressupostos epistemológicos que 

constroem visão de mundo, natureza humana, escola, ensino e aprendizagem.  A metodologia 

proposta consistiu na escolha, pelos professores, de um aspecto de alguma das disciplinas que 

ministrassem para aperfeiçoa-la, estabelecendo uma relação com a temática do respectivo 

grupo de formação. Foram recomendadas leituras e realizadas discussões de caráter teórico, 

estudadas, debatidas ao longo dos encontros e que o docente chegasse ao final do período com 

um produto elaborado, para ser utilizado em suas aulas. A repercussão dessa atividade gerou 

um movimento de busca dos docentes para participarem dos grupos de formação, que 

passaram a ser ofertados regularmente pelo programa de formação institucional de formação 

de professores e, consequentemente, repercutiu em um novo olhar sobre as próprias práticas. 

 

Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem; Docência Universitária; Formação; 

Desenvolvimento Profissional. 
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Introdução 

 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE 

 O desenvolvimento profissional passa pelo reconhecimento de que o professor é a 

pessoa e, também, o profissional, ou seja, o que passa pela formação pessoal, repercute na 

formação profissional, e vice-versa. Neste sentido a compreensão dos percursos e lugares da 

formação refletidos no eixo anterior, nos ajuda a compreender melhor, de forma 

contextualizada, como cada docente vem vivenciando na universidade o seu desenvolvimento 

profissional. 

 Mussi (2013, p. 191) nos diz que “Os estudos voltados para o conhecimento dos 

processos pelos quais os professores aprendem e se desenvolvem na profissão, embora não se 

constituam em uma teoria geral, sistematizada e orgânica, têm oferecido fecundas 

contribuições à compreensão desse processo complexo, dinâmico, longitudinal”. Neste 

sentido, a autora faz uma  síntese de vários estudos (MARCELO GARCIA, 1999/2013; 

NÓVOA, 1992; ZICHNER, 1993, E OUTROS) sobre o desenvolvimento profissional do 

docente no ensino superior a partir de algumas dimensões: “o desenvolvimento profissional 

(...); o desenvolvimento social (...); o desenvolvimento cognitivo (...); o desenvolvimento 

didático-pedagógico (…); e, o desenvolvimento da profissionalidade (...)”,(MUSSI, 2013, p. 

193-194). 

 O que vemos nas narrativas a seguir é uma expressa necessidade de se investir na 

pessoa do professor e na sua experiência,  na profissão e seus saberes,  na universidade e seus 

projetos, fazendo aqui uma analogia ao que Nóvoa (2002) chama de “Trilogia da Formação”. 

E eu acho que quando eu cheguei até o Departamento de Educação 

foi um divisor de águas, porque eu tentava ler sobre assuntos a fim de 

buscar e com o curso que a professora Lucile ministrou, eu consegui 

descobrir muitos instrumentos, muitas fontes porque ela dá muito 

material, depois eu mesma fui buscar outras leituras, inclusive eu 

estou em fase de aprovação de um projeto de pesquisa de uma 

metodologia (risos) que é o portfólio coletivo, é o portfólio reflexivo 

coletivo, mas assim em algumas disciplinas a gente pode aplicar um 

portfólio coletivo, em outras é individual, do aluno. (…) eu estou 

desenvolvendo um projeto de pesquisa que está tangenciando a 

educação e não mais alguma especialidade ou tecnicidade da (minha 

área/curso), como eu sempre fiz. (…) (MEMÓRIA PEDAGÓGICA II 

– PRÍMULA) 

 

 Prímula demarca a sua busca pelo aperfeiçoamento da  prática docente, inclusive em 

um exercício de atribuir sentido e significado ao Curso de Extensão que participou sobre 



 

Avaliação; relata as suas tentativas em modificar encaminhamentos avaliativos, junto aos seus 

alunos, para acompanhar melhor as suas aprendizagens.  Cunha (2006), sobre esse tipo de 

encaminhamento da professora, nos diz que “Os sujeitos professores só alteram suas práticas 

quando são capazes de refletir sobre si e sobre sua formação.”, (p. 259). A participação no 

curso de algum modo alterou a compreensão de Prímula sobre a função da avaliação na 

aprendizagem do aluno. Dessa forma, através do processo de reflexão, ela vai construindo 

novas estratégias de ação, desconstruindo velhos hábitos e velhos paradigmas, fortalecendo 

conceitos e, assim, recompondo a sua ação educativa. 

 Um curso como este, que traz na sua concepção de formação a dimensão coletiva 

(NÓVOA, 2002), ao possibilitar aos docentes de vários Departamentos, a interação e partilha 

de dificuldades e vivências no desenvolvimento do seu trabalho em sala de aula, tem grande 

potencial para contribuir com a emancipação profissional e consolidação da profissão 

docente, visto que esta é “autônoma na produção dos seus saberes e dos seus valores” 

(NÓVOA, 2002, p. 59), Observa-se que nos estudos que se multiplicam neste campo, há uma 

preocupação em reconhecer os saberes produzidos pelos professores e os projetos que as 

instituições vivenciam para trabalhar essa formação, de maneira que a profissão docente seja 

incluída com seus condicionantes e rebatimentos. 

(…) um curso como esse que Professora Lucile Ruth do DEDU, 

ofereceu eu fui “de cabeça” no curso e ela me acolheu, com uma 

amorosidade que transcende a questão professor-aluno. Ali no curso, 

ela entendeu os meus anseios e me acolheu mesmo. Então, essas 

iniciativas elas não existem e a gente acaba se formando como? 

Como se diz no dia a dia é assim: na “base do tapa”, porque eu entrei 

na sala de aula baseada na minha experiência como aluna, mas eu 

não tive nenhum treinamento. Eu cheguei na universidade, ninguém 

nunca me disse: “Olhe CONSU é isso, CONSEP é isso, Colegiado  

tem essa estrutura”. Não, a gente vai aprendendo a fazer Parecer, a 

lidar com o aluno, a entender a dinâmica docente no dia-a-dia e vai 

aprendendo, inclusive, com os erros dos outros (...) e dizendo assim: 

“Puxa, o colega passou vergonha, constrangimento, tem que ficar 

atenta pra não passar por isso também”.(MEMÓRIA PEDAGÓGICA 

II – FLOR DE LOTUS) 

A gente chega na universidade e é órfão porque nem aonde fica o 

Departamento indicam pra gente. Ninguém diz assim “olha, o 

Departamento é uma estrutura acadêmica administrativa...” (...) 

Ninguém explica o que é o Colegiado. Ninguém diz o que é uma Área 

de Conhecimento e ninguém diz que essas coisas fazem parte da 

prática docente. O professor entra na universidade, primeiro, sem 

uma formação prévia, e depois, quando chega lá, também não recebe. 

Ninguém está dando nenhum tipo de importância se ele vai ser um 

bom professor, ou não. (...) vários problemas (acontecem) de 

professores que agridem alunos, alunos a professores (...) Isso não é 



 

novidade na universidade. (...) Professores que faltam aula e que 

passam trabalho, trabalho, trabalho, seminário, seminário, seminário 

e no final do semestre querem avaliar o aluno por cima dessa prática, 

que realmente não contribuiu pra formação de ninguém, nem dele, 

nem do aluno. Eu sempre fiz muitas críticas sobre isso e sempre fui 

muito criticada. Toda vez que eu vinha com uma conversa desse tipo 

meus colegas me rejeitavam, porque era mais trabalho. (...) eu acho 

que a universidade nunca esteve muito preocupada em realmente ver 

quem é que está aqui fazendo o trabalho da universidade. O principal 

trabalho da universidade é a formação de profissionais, de indivíduos 

que vão contribuir para o desenvolvimento deste país. Que tipo de 

profissionais nós estamos colocando lá fora? Nós estamos entregando 

pra SOCIEDADE? O mesmo tipo de profissional que está lá, fazendo 

este trabalho. (MEMÓRIA PEDAGÓGICA II – GIRASSOL) 

 Flor de Lotus e Girassol acabam por compartilhar em suas narrativas um mesmo 

sentimento: a docência universitária é iniciada pelo abandono. Esse sentimento de falta de 

apoio, de orientação, de familiarização com o ambiente de trabalho, pode gerar sentimentos 

contraditórios. Para Marcelo Garcia (1999 p. 66), essa fase de iniciação profissional é 

entendida com uma das fases do “aprender a ensinar”, compreendendo, assim, os anos iniciais 

da docência e caracterizando-se por um “tempo de tensões, e aprendizagens intensivas [...]”. 

Há de se flexibilizar que, as vezes, este iniciar a docência, se dá pelo campo de atuação, mas 

não, pelo exercício da profissão. 

Autores como Tardif (2002), denominam esse momento inicial do exercício da 

docência como “choque com a realidade” ou “choque de transição” (p. 82). No entanto, o 

autor constatou, em seus estudos, que é justamente no período entre três e cinco anos de 

carreira docente que se constroem as bases dos saberes profissionais, quando o professor faz 

os ajustes necessários em função da realidade do trabalho. De acordo com Isaia (2006) este 

sentimento de solidão pode ser atribuído ao desamparo dos professores frente à ausência de 

interlocução e de conhecimentos pedagógicos compartilhados para o enfrentamento do ato 

educativo. Por isso, as condições institucionais são elementos potencializadores dos 

sentimentos de angústia e insegurança presentes neste espaço/tempo de produção docente. 

 Girassol, ainda apresenta outro aspecto que envolve a construção da profissionalidade 

docente. O professor que não assume a sua condição de professor e que não cumpre as suas 

atribuições. Roldão (2005), neste sentido nos interroga: 

o que é um professor? Como se reconhece socialmente a atividade de 

professor? Qual a sua valia, especificidade e necessidade social nas 

sociedades atuais e face às mudanças que as atravessam? Que 

consequências tem, no plano da qualidade, cada vez mais 

inevitavelmente exigida aos sistemas de ensino, a aproximação ou 

afastamento da atividade do professor ao estatuto de profissional 



 

pleno? (p.107) 

A própria autora define a profissionalidade “como aquele conjunto de atributos, 

socialmente construídos, que permitem distinguir uma profissão de outros muitos tipos de 

atividade, igualmente relevantes e valiosas” (2005, p.108). Esta definição implica, 

igualmente, na retomada do sentido, do revigoramento e da opção de ser professor. É também 

neste conjunto de conceitos, que se encontra a identidade de uma profissão, o prestígio, a 

credibilidade e exclusividade de um saber que caracteriza o grau de profissionalidade em 

diversas atividades. 

 Mas, essa falta de compromisso com o que é específico da profissão pode levar a 

outros fatores, como é o caso da desprofissionalização do professor, que é ocasionada pela 

perda de habilidades e competências. Decorre da falta de interesse pela profissão, pelas 

condições de trabalho, pela falta de reconhecimento ou prestígio social, enfim. Há de se 

compreender, que a profissão docente no ensino superior demanda complexidade, e que, os 

professores precisam ser assistidos pela instituição nas possíveis dificuldades encontradas no 

seu exercício. 

 

Desde a graduação eu sempre participei de encontros de professores 

da área. (...) lançamentos de livros, de material didático, formação de 

professores, no caso, esse curso que foi feito pelo NEPPU, foi esse do 

Iron mais a professora Lucile, que foi o curso sobre a docência do 

ensino superior. (…) Vou lhe falar o que eu disse pra Lucile: “Eu tirei 

o limo. Pedra que não rola cria limo, não é?” Ao participar do curso 

sobre avaliação no ensino superior, eu comecei a enxergar, que eu 

estava a fossilizar, eu passei a dar valor a coisas que eu fazia antes e, 

ao longo da trajetória, dessa vida da gente corrida (...) titulação e 

tudo, a gente acaba deixando de fazer algumas coisas simples (…) 

Não é que eu deixei de ser um bom professor. Mas, é que, ao longo 

dos anos, aquelas coisas, que parecem bobinhas, também são legais 

pra fazer em sala de aula. (MEMÓRIA PEDAGÓGICA II – 

HORTENSIA) 

 

(…) então muda currículo, vamos estudar o perfil do egresso vamos 

estudar o perfil do professor, vamos mudar a ementa da disciplina e 

quando eu questiono, porque eu já questionei (...) qual é a 

qualificação que nós (professores) teremos para assumir esse 

currículo novo? Qual é a capacitação que será feita? (Respondem) 

“Não, professora, veja bem, você vai adequando...” então jogou pra 

mim a responsabilidade de me virar naquele currículo, naquela nova 

demanda da ementa e acaba acontecendo o que? Eu repetindo a 

mesma coisa, que é o que os professores lá do meu Colegiado estão 

dizendo: “Oh! Mudou o currículo? Separou licenciatura do 



 

bacharelado?” …e isto, porque tem que ter identidade do professor 

formado pelo curso. Mas ouvi outro dia de uma pessoa: “(...) a 

mesma aula que eu dou no bacharelado, eu dou na licenciatura, não 

tem diferença”. Aí eu digo: “Não? Mas pera aí, eu estou fazendo uma 

coisa diferenciada, eu estou me preocupando, eu pego texto de 

Dermeval Saviani, eu discuto Ausubel.” (e ouço como resposta) “Ah! 

Não, não, que nada!” Mas como é isso “é a mesma aula”???” Então, 

(risos) acaba que a gente não tem essa experiência de formação aqui 

dentro com essa preocupação. Não tem. (MEMÓRIA PEDAGÓGICA 

II – FLOR DE LOTUS) 

 É relevante apontar para o fato de que é no dia-a-dia que os professores são chamados 

a decidir, opinar, interagir com o estudante e acima de tudo organizar o trabalho pedagógico 

para sua prática docente, aqui o trabalho pedagógico é compreendido como trabalho material 

que assegura a inseparabilidade entre teoria e prática social (FREITAS, 1995). Tais exigências 

requerem do professor conhecimentos sobre “os elementos constitutivos de sua atuação 

docente, como a relação da disciplina com o projeto de curso, planejamento, organização da 

aula, metodologias e estratégias didáticas, avaliação, peculiaridades da interação profissional 

professor-aluno, que lhes são desconhecidos” (PIMENTA; ALMEIDA, 2011, p. 26). Essa 

realidade indica que a docência na Educação Superior não mais está pautada na transmissão 

de informação e que precisa dar conta das novas maneiras de acesso ao conhecimento. 

(…) Mas, a sala de aula tem esse poder da docência (para o 

professor) isso é muito importante. Mas ela (a docência) tem perdido 

um pouco o brilho dentro da própria instituição. As pessoas estão tão 

preocupadas em Lattear”, de ser pesquisador, que o professor está 

deixando de preparar aquela aula,  e fazendo o “arroz com feijão” 

pra ir pra sala de aula. E eu digo sempre que aula de cuspe e giz 

ainda é o grande momento da vida da aprendizagem. Por mais que 

você passe um e-mail, faça aquele diálogo via as mídias, as TICs, 

ainda é no olho no olho da sala de aula, seu relato de experiência; 

você provar para o menino que está chegando no curso agora... eu até 

falei com eles (alunos) essa semana: “Vocês descobriram porque é 

que eu pego o primeiro semestre?” (responderam) “Não”. E eu 

insisti: “É porque é mais fácil de ensinar?” (responderam) “Não”. 

“Pego porque é o cartão de visita do curso”. Eu quero o primeiro 

semestre pra mostrar a eles o quanto é importante estar ensinando.  A 

gente deveria, quanto mais qualificação tivesse, pegar os meninos do 

primeiro semestre, pra mostrar a eles que a gente passou por aquele 

momento. E que somos o cartão de visita. (...) motivar e estar 

mostrando que talvez eles estejam no curso certo, ou não. Nem todo 

mundo que entra na licenciatura tem o dom de docência. Às vezes ele 

pode ser um ótimo pesquisador e, às vezes, ele está no momento 

errado. Mas, eu não tenho o direito de dizer a ele, ele vai descobrir. 

(MEMÓRIA PEDAGÓGICA II – HORTENSIA) 

 A formação do professor deve estar alinhada a uma perspectiva de desenvolvimento 

profissional, é isso que nos narra Hortensia, que reconheça a importância de um processo 



 

contínuo no qual a profissão se desenvolve por meio de descobertas individuais e coletivas, 

que se sedimentam e se (re)constróem por meio de uma rigorosa reflexão sobre a prática, 

mediada pela teoria, o que permite a reconstrução da experiência na perspectiva do 

aprimoramento da atuação futura. 

Portanto, compreender a formação do professor da Educação Superior relacionada ao 

seu desenvolvimento profissional, significa reconstruir os significados da sua ação 

profissional; investir na profissão docente e nos seus saberes; estabelecer uma formação 

relacionada aos vários momentos da trajetória e carreira profissional; possibilitar a criação de 

espaços e lugares de debate para a construção da identidade do professor, no plano individual 

e coletivo; investir na dimensão coletiva a fim de evitar o isolamento dos professores e 

estimulá-los a compreender a docência como um compromisso político; e, por fim, debater as 

perspectivas de formação como processo sistemático com acompanhamento e envolvimento 

dos professores, desde o planejamento, até a discussão pública de seus resultados, superando 

o entrave das descontinuidades de gestões administrativas. 

Para pessoas como eu, que vem de uma realidade de bacharéis, não 

temos contato com esse tipo de formação sistematizada do processo 

pedagógico, primeiro, eu acho que, uma carga de informações, como 

eu diria... conteúdos conceituais, foi como eu aprendi, eu acho que é 

importante, sabe? Até pra você conseguir ler, tem todo um 

vocabulário que a gente não domina e que, na medida em que você 

vai lendo, vai se formando, você tem capacidade. Mas, eu acho que 

esse tipo de informação ela tem que vir junto de experiências, assim, 

associado à concreção. Vamos discutir a partir do seu programa, da 

sua ementa. Trazer o caso do seu aluno. Enfim, eu acho que a relação 

com a prática real seria muito mais interessante. Quando você fica 

muito na teoria não. (…) Uma coisa que eu acho interessante é até 

que isso seja feito num ambiente interdisciplinar, multidisciplinar, (…) 

acho que a diferença de saberes, a forma de ensinar cada coisa, nos 

faz perceber a especificidade de sua própria área. (MEMÓRIA 

PEDAGÓGICA II – AÇUCENA) 

 A identidade profissional é um processo evolutivo de interpretação e reinterpretação 

de experiências, uma noção que se corresponde com a ideia de que o desenvolvimento do 

professorado nunca se detém e que se entende como uma aprendizagem ao longo da vida, 

Açucena percebe essas nuances. Partindo desse ponto de vista, a formação da identidade 

profissional não é a resposta à pergunta “quem sou (neste momento)?”, mas sim a resposta à 

pergunta “o que quero chegar a ser?”. 

Frustra muito o professor a falta de condição. Por exemplo, no meu 

departamento, até bem pouco tempo, nós não tínhamos um 

laboratório de informática. Nós tínhamos uma série de equipamentos 



 

numa sala de aula que era pra aluno digitar coisas. Nós não tínhamos 

programas, softwares livres pra gente fazer um trabalho mais 

avançado. Até bem pouco tempo pra gente pegar um data show era 

uma briga. A gente brigava com outro colega pra ver quem pegava 

primeiro. Depois colocaram data show, projetor nas salas, mas a 

maioria não funciona. As salas são muito quentes, não são 

climatizadas, com ventiladores que fazem barulho. Trocaram os 

quadros, colocaram quadros de vidro, mas não tem pincel e às vezes o 

pincel não funciona. A questão dos funcionários que geralmente não 

atendem. O professor precisa de apoio. A biblioteca, principalmente 

na minha área, é muito fraca. (…) Todo semestre, eu gosto de levar 

meus alunos pra fazer um trabalho na biblioteca, para que eles se 

acostumem a ir a biblioteca, pesquisar os livros, pesquisar nas bases 

de dados, etc. e tal.. Chegava lá era um calor absurdo, nunca 

ninguém fez nada pra aquilo melhorar. (…) Essa falta de 

infraestrutura, sabe? Frustra. Frustra muito. O que, às vezes, dá 

vontade de você pegar e fazer o “feijão com arroz” e vir pra casa e 

descansar a cabeça. Porque você ficar dando “murro em ponta de 

faca”, querendo fazer um trabalho diferenciado e não conseguir. Essa 

questão da prática docente dentro da universidade, a  frustração é 

muito grande. (MEMÓRIA PEDAGÓGICA II – GIRASSOL) 

 Uma grande maioria de mestres e professores descreve um modelo de 

profissionalismo em plena decomposição, sem que se tenha à vista outro modelo 

suficientemente pertinente e consistente para substituí-lo e, eventualmente, suplantá-lo. 

Vários relatórios recentes (VAILLANT, 2007) mostram que muitos docentes manifestam um 

forte desacordo com suas condições trabalhistas e, em particular, com as condições materiais, 

seja o salário, seja a infraestrutura das instituições.  

Entre os professores existe um difundido sentimento de perda de prestígio e de 

deterioração de sua imagem social. Esse fenômeno se repete em muitos países e parece se 

evidenciar numa série de sintomas críticos como os seguintes: número decrescente de 

bacharéis com bons resultados de escolaridade que optam por serem professores; baixos 

níveis de exigência das universidades de formação de professores, para o ingresso na carreira 

docente; percepção generalizada entre os membros da sociedade da má qualidade da educação 

no ensino superior, associada à baixa qualidade dos docentes. Esse problema de status traz 

consigo, naturalmente, uma situação de inconformismo e de baixa autoestima. Mas existem 

caminhos para se sobrepor a estes percalços 

(…) eu acho que a participação no grupo de pesquisa, (...) tem sido 

um momento riquíssimo de aprendizagem e diálogo, de compreensão 

de determinadas coisas, que até então eu estava sem condição de 

analisar, de compreender. O mestrado também se constituiu um 

momento riquíssimo de aprendizado, momento de formação. Até 

porque a gente parte da premissa de que, ao pesquisar sobre algo, a 

gente também está dentro dessas inquietações. Isso também vai te 



 

constituindo, vai te formando também. O Souza Santos fala muito 

disso (…) da autoformação. (...) A instituição não tem, a UEFS, não 

tem nenhum programa, não tem nenhum projeto de formação. A gente 

tenta buscar isso, suprir essa lacuna nesses espaços de pesquisa, de 

estudos em nível de titularidade, de graduação e pós-graduação. 

(MEMÓRIA PEDAGÓGICA II – ALECRIM) 

 

O colegiado ele tenta fazer oficinas, entre um semestre e outro, 

oficinas pedagógicas, trazer pessoas convidadas, que falem que 

discutam o assunto (de interesse do curso). (…) Tentam fazer isso, 

provocações. Em alguns momentos pontuais a depender do 

coordenador, tenta criar alguns momentos, (…) e tem algo assim, 

pessoas que entendem que a gente deve trabalhar esse lado 

pedagógico de uma forma mais intensa (…) que  já existem 

articulações entre professores que pensam em comum, nesse sentido 

pra tentar movimentar alguma coisa e não ficar cada um isolado na 

sua disciplina. Então assim, existe um movimento nesse sentido, mas é 

algo que existe pra uns, pra outros não, então, não é algo intenso, ou 

algo que talvez, você não se movimente tanto pra conseguir algum 

resultado. Então acaba sendo assim, uma rede de afinidades que 

acontece. Mas, eu estou falando isso porque eu sinto essa questão, 

converso sobre isso, (...) talvez para algumas pessoas se você 

conversasse sobre isso nem existisse. Por quê? Porque existem 

pessoas no curso, (…) que acham tudo isso uma grande bobagem. 

(MEMÓRIA PEDAGÓGICA II – PRÍMULA) 

 Como destacam as narrativas docentes, Alecrim e Prímula, a organização e 

dinamização de espaços de compartilhamento acerca do ensinar e do aprender no ambiente 

acadêmico são tomadas como fatores importantes para o processo de elaboração das práticas 

docentes e constituem-se como imprescindíveis para que o processo de elaboração acerca das 

práticas avance. 

De acordo com Isaia e Bolzan (2002), a aprendizagem da docência envolve a 

constituição de trocas interativas, as quais possibilitam o compartilhamento de ideias e 

significados sobre o conhecimento pedagógico, de modo a permitir a reconfiguração de ideias 

e saberes de forma compartilhada. Entretanto, estas trocas são destacadas como situações 

pouco frequentes, ou até mesmo inexistentes, no contexto de atuação do docente na 

universidade. Quando ocorrem, refere-se a iniciativas pontuais, como alguns Departamentos, 

Colegiados, Núcleos de Pesquisa, mas não há visibilidade para essas ações. Numa divulgação 

de ações pontuais poderíamos iniciar um movimento de integração dessas práticas, mas 

infelizmente, não é isso que acontece. Por outro lado, na falta de um acompanhamento 

específico a essas necessidades formativas dos docentes, a instituição acaba por comprometer 

a sua própria concepção de formação. 



 

 Junto ao conceito de profissionalização tem-se falado do profissionalismo, já abordado 

no início deste eixo, mas precisamos reafirmar estes conceitos, no contexto real, como a 

capacidade dos indivíduos e das instituições de desenvolver uma atividade de qualidade, 

comprometida com os beneficiários da mudança, num ambiente de colaboração. Os estudos 

sobre o profissionalismo levam em consideração a necessidade de reprofissionalizar a função 

docente e perceber que, a ampliação e reflexão sobre as suas funções e atribuições, enquanto 

docente, representa que são capazes de realizarem muito mais, além das tarefas tradicionais 

centradas nos alunos e restritas ao espaço físico da sala de aula. 

 Esse novo profissionalismo, ou profissionalismo estendido, segundo a visão de  

Hargreaves e Goodson (1996), se manifesta principalmente nas atuais demandas aos 

professores para que trabalhem em equipe, colaborem e planejem conjuntamente, mas inclui 

também a realização de funções mentoras ou relacionadas com a formação inicial e 

continuada dos professores (MARCELO GARCIA, 1999/2013), assim, como aspectos mais 

centrados na formação como proposta institucional. 

 As narrativas revelam o processo de desenvolvimento profissional dos docentes na sua 

instituição, a UEFS. As demandas estão expostas. As experiências se fazem ao longo do 

caminhar de cada professor. O exercício de reflexividade ainda é de ordem pessoal 

(autoformação), pois depende muito mais da busca individual de cada um. Há a necessidade 

explícita de ampliar e articular estas relações entre os docentes (interformação). 

 A docência precisa se constituir em condições de viabilização do desenvolvimento 

pessoal e profissional. Por onde começar? Talvez, se tentássemos pela compreensão de que 

uma docência de melhor qualidade, passa pelas condições institucionais de trabalho, pelo 

apoio ao professor nos aspectos pedagógicos, cultural, ético, enfim, é preciso reconhecer que 

os professores são portadores de uma história de vida e aprendizagens, e que estas, se 

constituem pelo desvelamento das suas experiências. Quais experiências nos fazem 

professores? 

AS EXPERIÊNCIAS FORMADORAS: SEUS CONTEXTOS, CONTEÚDOS E 

FORMATOS 

 

Se a aprendizagem experencial é um meio poderoso de elaboração e 

de integração do saber-fazer e dos acontecimentos, o seu domínio 

pode tornar-se um suporte eficaz de transformações.”(...), ”aprender 

pela experiência é ser capaz de resolver problemas dos quais se pode 

ignorar que tenham formulação e soluções teóricas. (JOSSO, 2004, p. 

39-41). 



 

 Este eixo, tomado como o principal nesta pesquisa, traduz a possibilidade de análise 

em relação às experiências formadoras ao longo do processo formativo dos docentes 

universitários. Entendo que, quando os professores organizam ideias com intenção de narrar a 

formação de vida e trabalho, as suas representações em torno dessas questões se evidenciam, 

e junto a isso, revelam um referencial que é teórico, mas sobretudo, pessoal... é um repertório 

de vida! E é assim, que eles vão dando sentido as experiências enquanto transformação, 

aprendizagem significativa, constituição de saberes adquiridos e sentidos por cada um. 

 A experiência formadora perpassa por um processo de construção composto por três 

modalidades de elaboração, segundo Josso (2004). A primeira que consiste em “ter 

experiências” a partir de acontecimentos ou situações vividas significativamente sem terem 

sido provocadas. A segunda modalidade em “fazer experiência” a partir de acontecimentos 

vividos provocados por nós mesmos. A terceira modalidade em “pensar sobre as experiências 

vividas”, tanto as provocadas, quanto as não provocadas e ao colocar essas experiências em 

relação a outras experiências de vida, as quais surgem outras significações que estabelecem 

novas relações e significados, servindo, assim de interpretação desses contextos socioculturais 

formalizados, permitindo-nos um alargamento do campo da consciência, da mudança, da 

criatividade, da automatização e responsabilização, gerando aprendizagem, conhecimento e 

formação (JOSSO, 2004, p. 51). 

 Pensar sobre e, reconhecer a experiência, provoca atitudes interiores indispensáveis, 

tais como, a abertura para si, para outros e para o meio, e essa abertura, traduz-se, numa 

disponibilidade para o que pode acontecer e ser explorado, numa procura pela sabedoria de 

vida. 

As narrativas nos revelam o quanto que perdemos por não dar voz e escuta aos 

docentes. Como não reconhecer que o professor da educação superior precisa estabelecer uma 

rede de relações, que possibilite o compartilhamento de suas vivências e ressignificação de 

seu fazer/saber? É preciso reconhecer que a experiência faz caminho na formação, mas para 

isso é preciso fazê-la emergir. Por isso, a necessidade de reconhecermos as experiências 

formadoras dos docentes, seus contextos conteúdos e formatos. 

(,,,) foi muito interessante o curso de Lucile, porque a gente teve 

oportunidade de conhecer realidades diferentes, de conhecer pessoas 

interessantes, interessadas no mesmo tema. Então, ela acabou 

reunindo pessoas com interesses afins, de origens diferentes, de 

cursos diferentes, de tempos diferentes. É uma pena que algumas 

pessoas tenham sido flutuantes, entravam e saíam poucos realmente 

entraram no início e ficaram até o final. Isso foi muito interessante, 



 

essa vivência. As dinâmicas, as oficinas, não sei que nome aplicar, 

mas assim, as estratégias de ensino, que ela aplicava no próprio 

desenvolvimento do curso, não só ela explicava o que era, mas a 

gente vivenciava aquilo, então, isso fez com que a gente 

compreendesse realmente. Eu acabei fazendo muita propaganda desse 

curso, muitas pessoas foram depois fazer (…) a gente convidou ela 

para fazer oficinas pedagógicas lá no curso (...). A gente estava em 

processo de reforma curricular, e experimentar essa vivência das 

estratégias que ela nos ensinou, discutir isso através dos textos e das 

experiências de cada um, ouvir histórias de professores diferentes que 

já tinham aplicado (...) então tudo isso foi muito rico. Esse curso foi 

um divisor de águas na minha vida. (...) deveria ter uma 

especialização, ou deveria ter um curso mais aprofundado, porque 

talvez a gente não tivesse condição de fazer, pela carga horária, por 

outras atividades que a gente tem aqui na universidade. Então, eu 

acho que foi perfeito da forma como foi, como extensão, com essa 

carga horária, com essa duração, aonde a gente ia amadurecendo de 

uma semana para outra e experimentava coisas na disciplina; 

chegava lá para escutar (o que cada um fazia) e, também, trazia 

coisas (para o grupo) que a gente tinha feito, para ouvir (os colegas), 

numa roda de discussão. Então, tudo foi muito proveitoso. 

(...) 

Eu sou professora na disciplina que eu acabei de sair (da aula) e vim 

pra cá. É uma disciplina de duas horas semanais, ela é só teórica (...). 

O objetivo da disciplina é que o aluno conheça quais são os objetivos 

do curso (...) de acordo com os DCNs, conheça os projetos 

pedagógicos e os caminhos que a universidade pode trazer pra ele, 

para flexibilizar o curso dele, para ele não ficar só com as disciplinas 

(obrigatórias), os componentes curriculares que estão elencados 

naquele fluxograma. Então, o objetivo da disciplina é falar e mostrar 

a eles os caminhos: ele é um estudante, calouro, que chegou (agora). 

Então, como eu aplico isso no meu dia a dia? No que isso me 

transformou? Eu li um artigo sobre portfólio reflexivo de um semestre 

pro outro, eu apliquei esse portfólio reflexivo. Aí a gente compactua 

com o aluno o plano de ensino, o cronograma que a gente vai 

trabalhar, que estratégias a gente vai utilizar. Hoje, eu recebi 

sugestões deles, eles escreveram, se reuniram em grupos e escreveram 

sugestões de atividades, dinâmicas que a gente pode fazer. A gente lê 

isso e aplica no nosso semestre. Então, esse semestre é diferente dos 

anteriores, porque é uma turma diferente que deu sugestões diferentes, 

e que a gente aplica ou tenta aplicar. A gente faz isso em casa, as duas 

professoras, a gente pega essas sugestões, cria o cronograma, tem 

objetivos, tem algumas aulas que tem que acontecer, mas a gente 

permeia o semestre todo com essas sugestões deles. Depois, a gente 

apresenta pra eles o cronograma que a gente criou, o plano de 

trabalho que a gente criou e aí eles leem, debatem, discutem e aí a 

gente aprova em grupo, é compactuado. Então, isso tudo foi um 

impacto na minha vida, imagina! (risos) Se eu estudei de forma 

tradicional, como é que eu vou fazer um plano de ensino junto com o 

aluno, com o semestre em andamento, já? Isso é totalmente... pra mim 

é inovador, é diferente a cada semestre. Isso requer que a gente pense 



 

mais, não é nem ficar pensando que dá mais trabalho; (isso) faz com 

que a gente exerça mais o nosso pensamento, a nossa reflexão, pegue 

o que a gente sabe e exercite o tempo todo, junto com eles, com os 

questionamentos deles e aplicando uma estratégia, como é o 

portfólio; se surgir uma dinâmica (que tem de ser no grupo), por 

exemplo, aprendi a usar um tipo de sistema representacional para 

dividir os grupos, então a gente aprendeu isso esse semestre, (no 

outro) que vem a gente vai e utiliza. Tudo isso juntando com os 

cursos, por exemplo, o curso de Lucile, oficinas com leituras, aí a 

gente vai o tempo todo transformando. (MEMÓRIA PEDAGÓGICA 

II – PRÍMULA) 

 

 Para Prímula, o contexto do Curso de Extensão, a ampliação das discussões para o seu 

Colegiado e a repercussão de tudo o que aprendeu nesses espaços, em sua prática docente, é 

uma grande conquista. Na medida em que narra, deixa evidenciar a sua satisfação em 

perceber que há mudanças em sua forma de lidar com o ensino, a aprendizagem, a 

organização do trabalho pedagógico, o olhar sobre o aluno, sobre o planejamento. A 

reflexividade evidenciada nesta narrativa reafirma o que já discutimos em outros tantos 

momentos desta tese, a relação entre docência, ensino e reflexividade é importante para a 

compreensão mais alargada do trabalho docente. 

 A prática docente se caracteriza através da diversidade de elementos ligados tanto à 

cultura na qual se desenvolve, quanto nos diferentes modos de apropriação dos 

conhecimentos, saberes e práticas desenvolvidas em contextos de interação didática a partir 

do ensino. 

 Segundo Bolzan (2002), neste processo de reflexão e inquietação o professor externa 

seus esquemas teóricos e concepções formuladas acionando todas as suas referências, na 

tentativa de aproximá-las da problemática atual. A sua reflexão permite pensar sobre a 

situação passada, estabelecendo conexões com as situações futuras de ensino as quais serão 

propostas e elaboradas. E este processo de reflexão, realizado individualmente, ou em grupo, 

poderá tornar consciente os modelos teóricos e epistemológicos que perpassam o seu fazer 

pedagógico/profissional e ao mesmo tempo possibilita a relação entre os resultados de 

trabalho com as teorias pedagógicas e epistemológicas mais estruturadas. Portanto, pensar a 

respeito do fazer e do saber-fazer exige processos racionais e intuitivos, os quais fazem parte 

do pensamento prático do educador. Encontrar espaços que fomentem esse pensar elaborado, 

para alcançar uma reflexão e, consequente aprendizagem, é papel da instituição. 

Com o curso de avaliação e ensino-aprendizagem eu passei a 

conhecer instrumentos, ferramentas e até a conhecer teorias que 



 

modificaram a minha prática. Por exemplo, eu não sabia fazer um 

mapa conceitual. Lá eu aprendi a fazer um mapa conceitual e eu 

achei que o mapa conceitual ajuda muito o aluno a compreender a 

própria teoria (...). Eu já apliquei. Ao mesmo tempo em que eu estava 

aprendendo, eu comecei já a aplicar na sala de aula. Trabalhar com 

portfólio, por exemplo. Foi uma coisa que eu tive conhecimento no 

curso. Eu comecei a trabalhar com portfólio também com meus 

alunos. Memorial. Essas coisas todas, essas ferramentas (...), eu 

introduzi imediatamente na minha prática. E deu um bom resultado. 

Pra mim, foi muito interessante. E, também, os trabalhos com a 

questão mais psicopedagógicas do curso (de Lucile), que foi 

trabalhado com o professor Iron, aquilo também me ajudou bastante 

na minha prática. Aí a prática mexe com a atuação. Foi formação 

mesmo. Foi processo de formação mesmo. (MEMÓRIA 

PEDAGÓGICA II – GIRASSOL) 

Depois de já estar inserido nesse nível de ensino, na UEFS, foi 

quando eu me aproximei do curso de extensão “ensinagem, 

aprendizagem, avaliação do curso superior”, o curso promovido pela 

professora Lucile. Foi quando, nesse espaço, eu tive a condição de 

discutir as especificidades dessa atuação de ensino. Principalmente 

com relação à discussão epistemológica, a base que fundamenta tanto 

a construção, como a apropriação do conhecimento, desse 

conhecimento pelos sujeitos. Ficou muito presente essa discussão dos 

aspectos epistemológicos que desembocam em questões 

metodológicas, ontológicas. Mas, foi um espaço muito importante, 

muito rico, que a gente teve a oportunidade de debater questões 

ligadas às estratégias de ensino, às questões de avaliação, às questões 

de conceito, de determinados conceitos, e aliado, a troca ali do grupo, 

às experiências que a gente compartilhou foram fundamentais para 

nortear o meu trabalho, para consolidá-lo enquanto prática docente. 

Essa experiência pra mim foi marcante e foi fundamental pra que eu 

pudesse tocar aqui a atuação de forma mais coerente, mais sensata. 

(MEMÓRIA PEDAGÓGICA II – ALECRIM) 

 

 Girassol e Alecrim expõem as marcas de aprendizagem deixadas, também, pela 

vivencia do Curso de Extensão. Embora o contexto de elaboração da proposta do curso já 

tenha sido apresentada no capítulo dois, vale reafirmar o valor dessa iniciativa para os 

docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS. Até mesmo os que não 

conseguiram concluí-lo, revelam a grande contribuição e ressaltam essa sensibilidade de 

Professora Lucile Ruth para identificar o que 'lhes faltava', no sentido de conhecimento do 

exercício prático da docência e conduzir com tanta leveza e competência uma proposta dessa 

natureza. 

 É recorrente as aprendizagens geradas pelas situações de reflexão sobre a própria 

prática. Isso nos faz acreditar que a contextualização de experiências é um caminho promissor 



 

para se atrair o professor que deseja repensar concepção que perpassa a sua formação, e 

consequentemente,  a formação que se pretende aos estudantes com os quais lida no cotidiano 

acadêmico. 

No curso que eu fiz com a professora Lucile, ali foi ótimo porque 

realmente foi como se ela tivesse me dado, assim, uma atualização. 

Então algumas dúvidas que eu tinha, eu pude solucionar. Era ela e 

Iron que davam o curso, mas ela era assim, digamos, o eixo, e eu 

pude tirar algumas dúvidas como: “Oh, pró! A taxionomia de Bloom 

ainda é válida? As operações concretas de Piaget são válidas também 

para adulto ou só para criança?” Então coisas assim, que na minha 

prática iam surgindo e ela foi esclarecendo, e Iron também foi 

sugerindo leituras, e aí a gente pode construir alguma coisa. Então, 

duas contribuições que eu considero fundamentais naquele curso, 

além do próprio curso em si, da reciclagem geral e das dúvidas que 

tiraram. Mais duas coisas que pra mim foram muito importantes: a 

primeira foi que pela primeira vez de uma forma científica e 

acadêmica, eu ouvi falar em Ausubel, porque até então o que eu ouvia 

falar de aprendizagem significativa eram coisas assim meio que 

soltas, eu ouvi falar aqui, ali, li alguma coisa, mas ali, pela primeira 

vez, foi assim: “Ausubel é isso, o trabalho dele se destina a isso e 

você pode aplicar aqui”. Inclusive, a professora Lucile teve ainda a 

generosidade de dizer: “Traga o seu plano de curso pra gente ver 

como é que está”. Isso pra mim foi ótimo, porque botou as coisas no 

lugar. E uma segunda coisa, foi assim uma crítica embasada, uma 

crítica bem feita, sem nenhum tipo de partidarismo político que ronda 

aqui na universidade, que a professora fez a resolução CONSU 46. 

Porque até então a resolução CONSU 46 pra mim era assim: “Eu 

tenho que seguir isso aqui? É. Então vamos seguir”. Era mais uma 

resolução. Ela não. Ela chegou e disse assim: “Vamos analisar a 

resolução CONSU 46. Olha o que a resolução diz, olha o que é a 

aprendizagem, a questão do aluno diz respeito a ...” Então, quando 

ela me mostrou a questão da avaliação processual e os conflitos na 

resolução 46 (...) você tem que dar três notas e você não avalia um 

processo. Ali, foi que foi me despertou, eu disse: “Realmente, meu 

Deus! É um contexto, não é um bloco”. Então aquela coisa de dizer 

assim, a cabeça do aluno não é um HD que você chega lá deposita e 

depois você vai lá e tira. Então, são coisas assim que começam a 

fazer sentido. Eu sigo a resolução, ela é uma resolução da 

universidade, eu tinha que seguir, mas hoje eu sigo com consciência. 

Eu sigo criticamente, dizendo pro meu aluno que existem falhas nessa 

resolução. Falhas inclusive de concepção pedagógica e que hoje eu 

tenho leves instrumentos porque a professora Lucile tem capacitação 

extrema, eu tenho adquirido da experiência com ela, de poder fazer 

criticas e levar isso ao conhecimento do aluno. Então foi assim 

extraordinário, então são duas coisas, que eu agradeço muito a ela, 

porque foram duas coisas que me deram chão. Foi Ausubel, e a partir 

daí, quando eu comecei a usar (sua teoria), inclusive citando nas 

monografias que a gente orienta, pesquisas dos alunos, eu senti que 

houve assim impacto de pessoas na área, até do Departamento de 

Educação, que entendiam e diziam: “vocês estão citando Ausubel, que 



 

bom! Ah! Que ótimo!” Houve assim, aquele retorno no sentido... 

Continua, vão buscando outros autores, mas é por aí. Eu digo, puxa 

vida, eu estava lá, ainda, só falando de Piaget, só falando de Paulo 

Freire empiricamente e agora algumas coisas, a gente começa a ver 

que “linkam”, que tudo tem um sentido. Infelizmente é uma falha da 

nossa formação, a gente pega as vezes um professor que gosta muito 

de Paulo Freire, mas ele fica só ali. Aí você bota Paulo Freire lá no 

trono e os outros??? Não amplia não é? Foi assim, sensacional! (…) 

Esse foi o curso de formação que te falei (...) é uma pena que só foi 

aquele período, e que foi um curso assim, muito focado na avaliação. 

Mas ela me justificou que, é a partir da avaliação que você vê toda a 

sua prática. É a partir daí que você vai ter base... “É, mais eu queria 

que você pró desse umas olhadas em outras coisas” falei com ela, 

mas ela já estava perto de se aposentar, também, aí infelizmente 

perdemos, eu perdi. Na verdade pra ela também foi um sofrimento ter 

que se afastar dessas atividades. Puxa vida! Aquilo era bom demais! 

Você está no auge da produção aí você... Exato e ela com aquele 

senso de escuta, pra mim é uma coisa extraordinária! Porque mesmo 

eu colocando aquelas dúvidas, aquelas angústias e ela naquela 

escuta, aquilo era muito bom, e Iron, também, dava um suporte. 

Então, foi um momento de entrosamento, além da turma que também 

era bacana. Tinha o pessoal de outros cursos, bem simpáticos. Você 

acaba conhecendo outros colegas que você as vezes nem tem tanta 

proximidade. (MEMÓRIA PEDAGÓGICA II - FLOR DE LOTUS) 

 Quantas aprendizagens! Na narração de Flor de Lotus temos aí uma experiência 

constituída de um referencial que ajuda a professora a avaliar a situação (JOSSO, 2004). Os 

saberes que aí se revelam são resultantes das experiências, assim como os conhecimentos. 

Nesta lógica, Josso (2004) vai nos chamar a atenção para dizer que a “dialética entre saber e 

conhecimento, interioridade e exterioridade, entre individual e coletivo, estão sempre 

presentes na elaboração de uma vivência em experiência formadora”. (p.49) 

(…) desde 2010 eu participo de um grupo, na verdade é um programa 

de extensão e pesquisa daqui da universidade (...) É um processo de 

formação pelo qual eu passei e que me dá muita alegria. Vou te dizer. 

É um (...) lugar que me garante formação com colegas de várias áreas 

e (quando fui participar desse programa) eu não sabia nem o que era 

(familiaridade com a temática) lá em 2010; e hoje, muita coisa passou 

e eu aprendi. (…) tem essa coisa da avaliação, também. Acho que 

mudou muito a minha forma de ensinar com o curso (de Lucile) (…) a 

minha experiência de extensão mudou muito a minha forma de 

ensinar. (…) a extensão, primeiro ela muda a forma de relação com o 

aluno. Completamente. Eu vivi outra experiência de extensão (...) em 

uma escola aqui de Feira. Foi impressionante, como nós 

estabelecemos - eu e as outras pessoas que participaram da extensão 

- uma relação muito legal. De formar o grupo. E tem uma coisa. A 

percepção de compensação, esse estreitamento da relação com o 

aluno e o próprio processo de ensino-aprendizagem, aconteceu com 

as experiências de extensão. (isso) tem me ajudado muito em ser 

professora. Vários projetos. Tem alunos de várias origens, de vários 



 

cursos. E é muito legal. Tem me ensinado bastante. 

(...) 

Eu vou comentar outra coisa que eu achei interessante. A gente lá (no 

meu curso), agora, a gente tem uma turma especial. A gente chama 

turma especial é..., não especial nesse sentido (de educação especial). 

Mas, é uma turma que é o que? Não sei se você já ouviu falar, que é 

dentro de um programa da UEFS chamado PRONERA. E, em razão 

dessa turma, a gente tenta familiarizar, estabelecer a relação do nosso 

curso dentro da pedagogia da alternância. Há uma parte de 

professores que é de Pedagogia. No caso, é Ludmila e Fábio. E, 

embora esse ultimo semestre não tenha acontecido nenhuma reunião, 

infelizmente, mas essa coisa tem se mostrado muito interessante. 

Nunca tinha acontecido (nada igual na universidade) e os encontros 

foram enriquecedores, embora poucos professores participem, a 

verdade é essa. Mas, eu acho que, para os professores, de uma 

maneira geral, vai ser muito bom. Do ponto de vista de você parar 

pra pensar sobre sua prática pedagógica. É uma coisa que a gente 

não faz. E são discussões muito interessantes que apareceram no meio 

desse processo.(...) (MEMÓRIA PEDAGÓGICA II – AÇUCENA) 

 Açucena consegue transcender a vivência do curso de extensão e elaborar a sua 

percepção sobre a experiência formadora em dois contextos vivenciados no seu 

Colegiado/Departamento: a experiência com a extensão, e a experiência com o curso especial 

do PRONERA. Ela enfatiza o papel da extensão na mudança da sua relação com a docência e 

com os sujeitos envolvidos nesse processo. Ela consegue articular de forma consciente, a 

atividade, sensibilidade, afetividade e ideação (JOSSO, 2004) 

 Somos resultado da interação das diversas experiências, enfim, “não nascemos 

professores, tornamo-nos” uma experiência travada no fazer e agora percebida no relato 

dessas experiências vividas e carregadas por uma bagagem a ser somada a novos 

conhecimentos. Assim, a itinerância de vida, de cada um, pode ser incorporada com o espaço 

da academia. O professor universitário vai, ao longo do tempo, adequando-se a sua realidade, 

reconhecendo as especificidades da sua profissão, desenvolvendo a sua profissionalidade. 

[...] quando o nosso conhecimento de nós mesmos nos permite nos 

associar aos outros com prazer e criatividade, experimentando o 

equilíbrio entre o dar e o receber, estamos disponíveis para a 

exploração além de nós mesmos, estamos disponíveis para a vida. 

(JOSSO, 2010, p. 124). 

 

 O mais importante nessas narrativas, se é que é possível assim dizer, foi perceber nas 

interfaces das histórias e que é reeditada em cada nova narrativa, o fato da experiência 

formadora ser, exatamente aquela que, ao ser relatada, é capaz de transformar a vida do 

professor que narra, e do outro, que escuta o pesquisado, pois as histórias se encontram sendo 



 

impossível não dar conta das intercessões, visto que a realidade da docência universitária 

segue um percurso, às vezes, muito próximo (JOSSO, 2004). 

 As narrações aqui apresentadas não chegaram a ser compartilhadas entre os pares, 

mas, sem dúvida, do lugar de pesquisadora, já não sou, também, mais a mesma. Que estas 

narrações ecoem por todos os espaços de ensino superior, pois muito mais do que simples 

histórias, elas falam de cada um de nós, professores universitários, que nos constituímos em 

meio aos fazeres, saberes e não saberes, desse espaço chamado universidade. 


