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A ESTETIZAÇÃO DA DOCÊNCIA NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 
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Resumo 
O trabalho apresenta pesquisa iniciada em 2010, financiada pelo CNPq/Brasil. Focada 
na formação ao longo da vida, a primeira etapa de nosso estudo buscou inventariar a 
produção de conhecimento sobre aspectos relativos à formação no campo da formação 
de professores para a educação superior. Esta fase tem como objetivo o mapeamento 
das associações e organizações profissionais brasileiras que aportam algum tipo de 
debate ou conteúdo formativo relativo à docência e ao ensino para professores da 
educação superior que não têm a licenciatura em sua formação inicial.  
Realizamos um levantamento das entidades e associações de “Ensino”, responsáveis 
pela sistematização de conhecimentos didáticos nas áreas em que não há uma 
licenciatura associada. Esse mapeamento busca identificar as entidades, conhecer seu 
acervo de documentos orientadores (legislação, conselhos, normas, publicações, 
orientações e diretrizes) e tomar conhecimento dos expedientes de comunicação com 
os profissionais a elas filiados. Essa etapa pretende subsidiar a posterior estruturação 
de entrevistas, que serão realizadas com alguns professores já identificados na 
primeira fase, buscando compreender seus percursos formativos. 

Introducción 
Nesta pesquisa interessa-nos escutar estudantes de pós-graduação de diferentes 
Programas de nossa Universidade que, tendo cursado a disciplina de Metodologia do 
Ensino Superior, exercem efetivamente a docência. A partir de 2010, tendo como 
material de pesquisa os textos produzidos ao término daquela disciplina no período 
compreendido entre 2009 a 2011, refletimos sobre a formação e a prática 
profissional de professores do ensino superior. Para tanto, retomamos o contato com 
aqueles estudantes, identificando os que estão dando aula no ensino superior, para 
reescrita daquele material e entrevistas individuais. 
Nosso objetivo foi explorar os rumos de suas trajetórias, confrontando seus propósitos 
iniciais com os movimentos realizados, buscando saber o que se passou com suas 
convicções e como suas experiências foram apropriadas e transformadas em novas 
convicções e novos conhecimentos.  
Se a vida é uma coleção de exemplos, a experiência é a consciência da finitude ante o 
limite do conhecimento e da existência. Nesse sentido, queremos perguntar que 
ferramentas os docentes têm empregado em sua prática cotidiana para produzir essa 
atitude crítica, que pondera e considera o outro uma existência possível cujos 
argumentos deveriam ser tomados como parâmetros de negociação. A sala de aula, 
muitas vezes, tem dificuldade de aproveitar a potência da sensibilidade porque seu 
modelo institucional é tributário da razão instrumental. Mesmo quando se propõe a 
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valorizar a diferença, a escola corre o risco de igualizar os sujeitos a partir de suas 
singularidades e, portanto, ao postular a heterogeneidade igualmente homogeneiza. O 
que é o pedagógico senão um modo de conformação produzido hegemonicamente a 
partir da forma escolar? 
A sala de aula é uma máquina estetizante porque é uma poderosa agência de 
subjetivação. Ao subjetivar o sujeito, ela o emancipa e o sujeita, ao mesmo tempo. E o 
faz segundo um modelo que busca dar conta de executar o projeto civilizatório 
moderno que modela a razão e a sensibilidade segundo um ideal abstrato e externo a 
si mesmo. E essa exterioridade, longe de ser uma utopia viável, é uma condenação do 
sujeito a um desejo permanente de universalização, de eternidade e de perfeição. 
De um total de 180 sujeitos acompanhados na primeira fase, 26 estão trabalhando 
como professores em Instituições de Ensino Superior. Depois de entrevistar e 
acompanhar dois desses sujeitos, explorando os rumos de suas trajetórias, 
confrontando seus propósitos iniciais com os movimentos realizados, investigamos 
alguns efeitos de correlação e implicação entre teoria e prática, entre a experiência e a 
reflexão sobre a experiência no campo da educação superior. 

Marco teórico 
Nesta etapa, realizamos o mapeamento das entidades científicas brasileiras que, de 
algum modo, produzem conhecimento e material de apoio no campo da Didática 
Universitária. Trata-se de inventariar caminhos de formação continuada para a 
docência na educação superior, dirigida a profissionais cujas carreiras não se 
estabelecem a partir de Licenciaturas. O propósito é identificar esse campo e gerar um 
mapa analítico de como a didática universitária se desenvolve nesses campos.  
Pretendemos intensificar o debate em torno da implicação da prática e da experiência 
na formação de professores em geral e, em particular, para a educação superior e para 
a educação básica. Pressupomos que a qualidade almejada para a educação passa pelo 
entendimento e apropriação dos modos como a experiência se converte em 
conhecimento. O desafio está em reconhecer que sempre é possível pensar de outra 
forma, e que tudo o que se sabe nunca será suficiente para conhecer e agir sobre tudo 
o que existe. A dificuldade é escapar da opinião, do senso comum e das verdades 
cristalizadas que insistem em nos capturar no dia-a-dia. Sem medo de ser prescritivos, 
afirmamos que é porque somos intelectuais, temos a obrigação de nos abrir para 
outras maneiras de ser, pensar, sentir, julgar, conhecer, agir e decidir e, por extensão, 
ajudar os outros a também experimentar essa condição de abertura crítica, consciente 
e responsável. 
Talvez o enigma da docência seja a compreensão de que esta se constrói no contato 
direto com formas plurais de existência, no encontro multirreferencial característico a 
qualquer território educativo. O obstáculo que se instaura é o do estabelecimento do 
diálogo e da negociação de significados como espaços viáveis à formação. Não 
podemos esquecer que um dos aspectos que permeiam esta prática é a conhecida 
resistência humana de lidar com a diferença, limitando-se ao acolhimento do que 
diverge especialmente ao que se refere as suas formas de pensar. Isso ocorre, porque 
já chegamos à escola e à universidade, por exemplo, munidos de convicções, crenças, 
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escolhas teóricas, construções cognitivas que acabam sendo a chave de compreensão 
de tudo em nossa vida. O esforço é para que se possa colocar em suspenso ao menos 
momentaneamente esse sistema compreensivo particular, e que se deixe ser tocado 
pelas referências que estão chegando ao longo do caminho.  
É relevante compreender que, para que haja o diálogo, os sujeitos envolvidos nessa 
conjuntura precisam se reconhecer e se entender. O diálogo, em sua existência, 
requisita a compreensão dos sistemas representacionais presentes nessa trama.  
Para isso, é necessário a apresentação do que se quer mostrar, requerendo ao sujeito 
a clareza do seu próprio sistema de representação. Este é o ponto de partida, porque 
se ele não se entende, se usa palavras de forma precipitada por operar em uma 
frequência não compreensível ao seu interlocutor, o diálogo torna-se impossibilitado.  
Para que o diálogo se estabeleça faz-se presente a perspectiva da compreensão e não 
da submissão, o que no cotidiano acaba acontecendo com certa frequência em 
decorrência dos sujeitos se fixarem em seu referencial não constituindo assim uma 
linguagem comum ao outro. Com isso, percebe-se o quanto limitamos o nosso olhar 
quando constituímos verdades inquestionáveis. Mesmo munidos de boas intenções, 
por meio da certeza que carregamos, prejudicamos a nós mesmos, por restringir o 
nosso horizonte compreensivo, e o outro, por invalidar o que ele tem a nos dizer. 
Trata-se, do exercício difícil que é abrir mão da sua crença em favor de outra, 
igualmente plausível. 
Dessa forma, para que se consiga dialogar, é preciso chegar a pontos de convergência 
sobre significados e sentidos acerca do conhecimento em questão. 
Consequentemente, só dialoga epistemologicamente quem dialoga humanamente e 
não tem medo de se expor. Nesse ínterim, nos constituímos professores na interação 
com o outro, na travessia dialógica que compõe a formação, compreendendo os 
nossos limites e potencializando a oportunidade do aprendizado de que precisamos.  
Neste contexto, a experiência se caracteriza como o produto do conhecimento que o 
sujeito elabora ao percorrer o caminho, ao longo do tempo. A partir do exercício de 
negociação de sentidos que acaba mostrando-se enquanto uma expressão cotidiana, 
mediante a qual vai descobrindo uma atitude própria de estar sendo professor.  
Com efeito, apesar de o conteúdo ter a sua relevância na consolidação deste processo, 
é notório que não basta sabe-lo para tornar-se professor. A docência é algo que se 
constrói na medida em que o sujeito experimenta e reflete a vida vivida. Nesta 
medida, o estar sendo professor, o tornar-se e o vir a ser constituem-se enquanto 
campos de negociações entre os saberes que o sujeito possui e a experiência atual 
suscitada por meio da relação empreendida com o mundo e o outro.  
Logo, percebe-se que a formação é um processo que se constrói por meio do exercício 
paciente e corajoso do sujeito que se coloca o desafio do movimento na condição de 
romper com os elementos estabelecidos em si mesmo. Trata-se, assim, de um 
percurso que é constituído por escolhas e consequências, realçando em seu 
acontecimento a necessidade do esforço e dedicação permanente.  
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Metodología 
x Inventariar as organizações científicas e acadêmicas que fornecem algum tipo 

de orientação no campo da Didática Universitária para profissionais cujas 
carreiras não se estabelecem a partir de Cursos de Licenciatura; 

x Conhecer as propostas pedagógicas e as ações de formação continuada 
sugeridas por essas organizações; 

x Verificar o quanto a experiência e a prática podem favorecer a fusão entre os 
saberes tradicionais da didática, e os saberes do cotidiano da sala de aula. 

Resultados 
Este projeto pretende ser uma ferramenta para o estudo e acompanhamento de 
alternativas e estratégias didáticas, de modo a subsidiar algumas ações de formação 
docente para a educação superior. A proposta não projeta um tempo futuro, mas um 
tempo presente que encerra os conhecimentos que estão a exigir de todos nós uma 
educação voltada para uma expressiva capacidade de autonomia e de discernimento, 
reforçando a responsabilidade pessoal na realização do destino coletivo. 

Conclusões 
Temos consciência de que os princípios até aqui ressaltados como importantes para o 
entendimento dessa visão de ensino, de aprendizagem, de formação, de 
universidade, de mundo, enfim, nos quais projetamos nossas idiossincrasias e, por 
isso, a afetamos, assim como somos afetados pelo que já está posto ao nosso redor, 
são atravessados pelo sentido de impermanência que se impõe quando se trata de 
discutir sobre educação na contemporaneidade.  
A formação de um sujeito – nas mais variadas formas e nuances em que pode se 
configurar – apresenta elementos perenes que validam nossas ações e metas no 
sentido de uma atuação comprometida, sobretudo, com a ética. Equivale dizer que 
acreditamos em uma educação que transforme o ser humano em alguém capaz de 
exercer e fomentar a própria humanidade, exercendo influência sobre si mesmo e 
sobre o mundo em que está inserido.  
Noutras palavras, trata-se de perceber a formação como um ato sempre inacabado, 
sujeito a alterações e reformulações, que, em contínuo movimento, possibilita 
constantes rupturas e sucessivos exercícios de reflexão, de crítica, de auto-formação e 
de auto-superação. 
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