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Resumo: 

Este artigo apresenta resultados de pesquisa baseada em história de vida de professores de 

Ensino Superior, sobre as experiências formativas desses professores a partir da formação 

acadêmica e de suas práticas pedagógicas, objetivando compreender, saber e refletir sobre como 

os professores formam e se formam ao longo da vida pessoal e profissional. As autoras do texto 

inserem-se nesse contexto a partir de observações e diálogos na convivência com seus pares nos 

meios universitários e constatam que cursos latu e strictu sensu, considerados pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional brasileira como espaços-momentos de formação 

docente, têm preparado mais pesquisadores do que professores, reafirmando reflexões de 
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autores que discutem a formação docente para o ensino superior. A principal implicação desta 

realidade evidencia-se no fato de que a pesquisa, atividade de grande relevância para a produção 

do conhecimento, que também dá suporte técnico e acadêmico ao ensino, não é a única nem a 

mais importante função do professor universitário. As funções que são atribuídas aos 

professores em seu cotidiano profissional vão muito além da experiência da pesquisa e 

necessitam de uma formação pedagógica específica. Ficou evidenciado neste estudo que apenas 

professores egressos de uma licenciatura construiu, de modo formal, saberes didático-

pedagógicos para fundamentar sua prática em princípios teórico-epistemológicos da pedagogia, 

associando conhecimentos da graduação com a vivência profissional. Os demais, oriundos de 

diversas formações, constroem saberes e fazeres docentes de diferentes formas, usando 

estratégias de ação didática decorrentes de suas crenças sobre o ser e estar professor, mirando-

se, na maioria dos casos, em seus mestres e copiando as suas práticas, como exemplos de 

eficácia e de eficiência, sem uma reflexão sobre a revalidação e atualização teórico-prática. 

Nesta reflexão, são colocados pontos relevantes da atuação e da vivência de professores que 

podem contribuir para uma formação pedagógica em exercício, ao longo da própria prática, 

considerando a história de vida e práticas de leitura como aspectos importantes da formação. 

Destacando que os professores constroem uma identidade profissional própria, de modo 

singular, aprendendo e apreendendo ao longo da vida modos e formas de fazer em permanente 

evolução. Foi discutida com os professores participantes da pesquisa, a necessidade e a 

importância de considerar a historicidade de suas experiências pessoais como princípios-

momentos de autoformação, densificados na relação com os alunos e integrando-se ao 

repertório de experiências profissionais significativas para o aprimoramento da prática docente. 

Palavras-chave: 

Formação. Docência. Prática Pedagógica. História de Vida. 

 

Introdução 

Professores são sujeitos aprendentes, cuja itinerância se consolida e se manifesta nos atos da vida 

cotidiana, na apreensão de saberes nômades61, associados à compreensão sobre as propostas que lhes 

são formuladas e possibilitam a tomada de decisões sobre que tipo de conhecimentos serão tidos como 

educativos para as formações. São escolhas que totalizam informações e, nesse processo, é o Ser que, 

na sua itinerância histórica, perpassada de contradições e ambivalências, consensos e paradoxos, se 

move, atualiza, mobiliza saberes e, consequentemente, aprende. A formação pedagógica é uma das 

                                                           
61 Saberes nômades são saberes migrantes, que transitam por diferentes contextos e culturas. Não se deixam 
colonizar pelos cânones do pensamento humano, são moventes, dinâmicos e contribuem para a construção de 
outros saberes. 
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escolhas que os professores fazem enquanto educadores e, ao mesmo tempo, uma das imposições a 

que o ofício de professor está submetido desde que se formularam teorias e hipóteses sobre o processo 

de ensino e aprendizagem.  

O  professor em formação ao longo da vida profissional se apropria de fundamentos teóricos e 

desenvolve a competência para recriar a prática, inovar, em um campo de experiências de uma práxis 

construtiva e significante para a emergência de novos saberes em movimento. Neste sentido, o 

conceito de formação precisa ser trabalhado não apenas como atualização científica e pedagógica, 

mas, sobretudo, como um processo que implica em “descobrir, organizar, fundamentar, revisar e 

construir a teoria. Se necessário, deve-se ajudar a remover o sentido pedagógico comum, recompor o 

equilíbrio entre os esquemas práticos predominantes e os esquemas teóricos que os sustentam” 

(Imbernón, 2005: 49).  

Aprender, conhecer, compreender, momentos de um processo de vida que tem início no próprio 

nascimento e se dão como possibilidades de adaptação a um mundo que o Ser encontra organizado, 

mas em constante processo de mudanças e de atualizações; se configuram, portanto, como atos 

formativos e dinâmicos, uma vez que o Ser busca a sua adaptação ao longo da vida, considerando os 

seu ideários e os seus valores, trazidos para a vida adulta como resultados de suas experiências. Assim, 

o professor, por escolha ou por contingência, movimenta-se para atender ao convite do seu mundo e 

buscar uma formação considerada adequada ao exercício da profissão. Esta adequação, entretanto, de 

um ponto de vista reducionista, tem priorizado o atendimento a padrões de conduta pedagógica que 

desconsideram as emergências do professor como intelectual, capaz de inovar e reinventar a sua 

prática a partir da reflexão sobre o seu fazer docente. 

“O intelectual é mais do que uma pessoa das letras, ou um produtor e um transmissor de idéias. Os 

intelectuais são igualmente mediadores, legitimadores, e produtores de idéias e de práticas sociais; 

executam uma função eminentemente política na natureza”62 (Giroux, Shumway, Smith & Sosnoski, 

[199-?]: 151). Dessa forma, o professor exerce a sua ação política como articulador de saberes e 

mediador de reflexões sobre o conhecimento historicamente construído, possibilitando aos alunos, a 

depender do tipo de ação e influência exercidas, uma reconstituição/reconstrução desses saberes ou 

uma mera repetição/reprodução. Portanto, a qualidade das ações docentes dependem, sobretudo, do 

posicionamento político que as orientam e não somente de uma aprendizagem formal. 

Este trabalho é, portanto, resultado de observações vivenciais no contexto da educação superior sobre 

a prática docente e suas relações com a formação pedagógica, na articulação de saberes teórico-

conceituais, perpassando pela compreensão de experiências formativas do professor e objetivando uma 

                                                           
62 The intellectual is more than a person of letters, or a producer and transmitter of ideas. Intellectuals are also 
mediators, legitimators, and producers of ideas and social practices; they perform a function eminently political 
in nature. 
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reflexão sobre a formação docente de professores de educação superior. Considerando a história de 

vida e práticas leitoras diversas como aspectos que permeiam a formação ao longo da vida 

profissional, veiculando saberes teóricos e da prática, na emergência de situações de aprendizagem 

docente que propiciam a autoformação em um processo complexo e multirreferencial. 

 

Saberes profissionais e saberes experienciais do professor universitário 

A realização das atividades docentes exige do professor a mobilização e articulação de saberes, 

construídos ao longo da vida em instâncias específicas, que fazem parte do seu processo formativo 

como pessoa e como profissional. Separar e supervalorizar os saberes construídos formalmente, 

daqueles que são a expressão da experiência no contexto de uma vida é uma tentativa de mutilação e 

negação de um conteúdo que é implicitamente parte integrante do modo de ser e de fazer de cada um.   

É comum entre os professores universitários a crença de que a formação pedagógica do professor é 

uma função dos cursos de licenciatura e que, para ensinar, é suficiente conhecer e dominar o conteúdo. 

Outras crenças encaminham para uma centralidade na técnica como garantia de uma prática eficiente. 

Por outro lado, os cursos de pós-graduação, definidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), Lei nº 9394/1996, Art. 66, como espaços de preparação para o magistério 

superior, têm priorizado a formação do pesquisador, com a orientação para a produção de dissertações 

e teses que são  resultados de pesquisas. 

Sobre isto Dias, ao apresentar resultados de sua pesquisa sobre “Leitura e auto-formação”, argumenta: 

“As funções atribuídas ao professor transcendem a pesquisa, o ensino e a extensão. [...] o exercício da 

profissão docente na universidade exige a mobilização de saberes e habilidades que normalmente não 

estão previstos em programas de pós-graduação” (Dias, 2010: 111-112). E ressalta que os professores 

universitários, ainda que não tenham se dedicado a estudos pedagógicos, “possuem habilidades 

didáticas, competências correspondentes a suas convicções epistemológicas” (Dias, 2010: 112). Isto 

também pelo aprendizado acumulado com as experiências de vida, com a convivência entre seus 

pares, que possibilitam uma troca de informações e de observação da prática do outro, provocando 

ainda uma reflexão sobre a sua própria prática. 

Os programas de pós-graduação latu sensu, muito procurados pelos professores, pela facilidade com 

que esses cursos são ofertados e, funcionando, muitas vezes como porta de entrada para uma 

instituição de ensino superior como docente, tem oferecido cursos de metodologia do ensino superior, 

entre outros. Trazemos algumas experiências de um curso de especialização em Docência do Ensino 

Superior em que a maioria dos alunos/professores se colocavam diante das perspectivas formativas do 

curso, com as suas atitudes de surpresa diante dos temas desenvolvidos e das propostas de 

desempenho docente que eram discutidas. Eram realmente alunos (a maioria professores da instituição 
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que ofereceu o curso) descobrindo um mundo novo, já que, até aquele momento eles se interessavam 

necessariamente pelos conteúdos das disciplinas que lecionavam, sem a preocupação de discutir o 

método, a avaliação, o currículo, os aspectos didáticos da prática docente. As discussões sobre 

currículo provocaram um encantamento no grupo, porque eles pensavam, até aquele momento, 

currículo apenas como “grade de disciplinas”. 

Muito significativo foi o momento de discussão sobre o trabalho de conclusão de curso, cuja proposta 

foi construir um projeto de intervenção didática, aplicar e apresentar no seminário de final do curso os 

resultados. Ainda que no programa distribuído tivesse a descrição da atividade e durante o curso se 

tenha explicitado nas aulas das diferentes disciplinas que seria uma intervenção didática e não uma 

pesquisa científica, mais da metade dos alunos apresentaram resultados de pesquisas, o que gerou para 

eles um retrabalho, no sentido de realizar o projeto de intervenção didática, para o que lhes foi dado 

um novo prazo. 

Isto propiciou momentos de reflexão para quem coordenou o curso e para os demais professores que 

lecionaram as disciplinas, porque ficou bem claro que a relação pós-graduação/pesquisa é mais 

evidente do que pós-graduação/docência. Foi observada uma dificuldade para que as pessoas se 

situassem na perspectiva de que um projeto de intervenção didática não é, necessariamente uma 

pesquisa, apesar de que o professor, para ensinar, precisa pesquisar. A nomenclatura “projeto de 

intervenção” foi outro fator de dificuldade para que eles se situassem na perspectiva da docência.  

Vale salientar que a docência como atividade de ensino e educativa, tem sido vista de diferentes 

formas desde a antiguidade. Para Platão em “A República”: “A educação é, pois, a arte (téchne) que 

consiste em fazer a alma voltar-se de modo mais expedito a si mesma.” (2001, VII: 518-519). Platão 

falava da capacidade que o ser tem para formar-se, considerando, entretanto, que apesar de a alma já 

possuir a faculdade de ver, precisa de direção para orientar-se de modo correto. Dessa forma, o 

professor tem importante participação na construção das competências profissionais e dos valores 

pessoais e morais, dos seus alunos, no entrelaçamento desses campos de aprendizagens para a 

formação de sujeitos sociais. Para dar conta dessa tarefa, há que também formar-se, voltar-se para si e 

para seu fazer, ao longo da vida, construindo saberes na relação com outros mestres e com sua própria 

prática. 

Nessa relação, a prática dos professores “integra diferentes saberes [...]. Pode-se definir o saber 

docente como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos 

da formação profissional e de saberes experienciais.” (Tardif, 2006: 36). O autor relaciona campos de 

saberes que são mobilizados pela prática docente e incorporados ao repertório dos professores: saberes 

pedagógicos, disciplinares, curriculares e experienciais.  
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Na prática docente, objeto de saber das ciências da educação, os professores mobilizam esses saberes, 

formalmente e na relação com seus pares, nas relações institucionais e nas suas relações com seu meio 

social. Enquanto os saberes pedagógicos, os disciplinares e os curriculares são construídos a partir de 

definições exteriores à prática docente, porque “oriundos da tradição cultural e dos grupos produtores 

de saberes sociais e incorporados à prática docente através das disciplinas, programas escolares, 

matérias e conteúdos a serem transmitidos” (Tardif, 2006: 40-41); os saberes experienciais se 

manifestam “através de um saber-ser e de um saber-fazer pessoais e profissionais validados pelo 

trabalho cotidiano” (Tardif, 2006: 49). 

Esse saber é produzido, experienciado e enraizado na prática do professor a partir de situações que ele 

vivencia, programa, inventa, reinventa, cria e recria enquanto executor reflexivo que desenvolve 

estilos de ensino na interação com seus colegas e principalmente com seus alunos. A sala de aula se 

configura como um laboratório de produção de saberes profissionais que se constituem em ricas 

experiências formativas. 

Ainda que comprometidos com normas institucionais, programas pedagógicos e culturais 

estabelecidos, os professores cumprem o seu próprio programa, sem perder de vista os conteúdos e as 

competências que foram definidas como conhecimentos necessários à formação do aluno, construindo 

e instituindo saberes práticos, na sua relação com seus alunos, em um vir-a-ser incessante de sua 

experiência professoral. Assim é que o professor se profissionaliza experiencialmente, inspirado nos 

saberes culturalmente reconhecidos e potencializados no seu fazer, uma prática intensiva que valida 

seus etnométodos63, seus valores e suas competências. 

Nas observações e convivência com professores universitários, como nossos pares, tem sido possível 

evidenciar suas preocupações mais significativas quanto a seus fazeres pedagógicos e conhecimentos 

específicos. Temas como aprendizagem e avaliação têm sido citados em rodas de conversas com esses 

professores, relacionando as reflexões com a capacidade de aprender dos alunos e com o 

desenvolvimento de competências e de habilidades. Outra preocupação evidenciada tem sido quanto 

aos alunos trabalhadores, que alegam ter pouco tempo para o estudo e ainda com aqueles que chegam 

para fazer uma graduação sem que tenham construído as competências básicas necessárias.  

Ao questionar a competência dos alunos, professores instigam-se a analisar a própria prática e a buscar 

alternativas didático-pedagógicas que atendam às suas necessidade de auto-formação, construindo um 

saber-fazer tácito que, segundo Carneiro “faz parte de um sistema de referencia dinâmico – embora 

                                                           
63 Etnométodos são formas como os sujeitos sociais se movimentam para produzir, agir, interagir, reconhecer o 
seu mundo e torná-lo familiar. 
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alguns de seus elementos constituintes sejam mais resistentes a mudanças –, que passa por constantes 

modificações para atender às exigências das situações.” (Carneiro, 2010: 106). 

Outra preocupação sempre crescente entre os professores tem sido o mais novo componente do 

cenário educacional – e impulsionador de mudanças estruturais no trabalho docente – o espaço virtual, 

que os professores precisam conhecer, apropriar-se de suas especificidades e utilizar como um 

dispositivo de pesquisa, de aprendizagem e de produção de saberes. Esse espaço tornou-se também um 

meio de comunicação corporativa, de cumprimento de funções/atividades dos professores e de registro 

da vida escolar dos alunos. Densificando principalmente, o desenvolvimento da mais antiga e 

fundamental competência do Ser, a autonomia. 

 

Formação docente no contexto das histórias de vida 

Ao longo da vida o Ser forma-se, conforma-se e altera-se na relação com os outros. Assim, formar-se 

pressupõe uma disponibilidade para alterar-se e deixar-se afetar por acontecimentos e emergências do 

cotidiano, dos contratos afetivos e profissionais, de relações de poder, do curso da vida, enfim; sem, 

contudo, alienar-se, sem desperdiçar a dinâmica de sua auto-preservação, de sua humanidade. 

Conviver com incertezas, com o inesperado, com os surpreendentes momentos em que experienciamos 

com aqueles que compartilham conosco o processo de crescimento pessoal e intelectual, também faz 

parte do processo de formação docente.  

Deixando-se afetar pelos momentos, o Ser/Professor dinamiza e densifica seu processo de 

auto/hetero/ecoformação, dando abertura para o tempo da crisálida, ressignificando os (pré)conceitos e 

deixando o germe do novo Ser fluir e empreender novas aventuras formativas. Este é um processo que 

autentica as experiências na espiral do conhecimento, de modo evolutivo, ininterrupto e coerente. 

Porque a espiral do conhecimento é aberta, movente e representativa da dinâmica que alimenta os 

momentos de criação individual e coletiva. E a criação, também fruto das experiências com os outros, 

perpassa todos os momentos da formação, dando lugar para a expressão dos saberes teóricos e os da 

prática, em interação permanente. Porque criar se dá no ato de compartilhar, trocar, interagir; ainda 

que no recesso da solidão que se faz companheira dos livros e de outros materiais de estudo. 

Assim é que a alteração implica em uma transformação na co-presença de seres singulares que 

permite, no processo formativo, a alteração com e sem o outro, significando, que, como processo 

essencialmente humano, a formação “pode experimentar também ausências, transgressões, conflitos, 

confrontos, traições, desejos, ansiedades e pulsões a se manifestarem; não podemos, portanto, 

desconhecer ou negar seu caráter erótico, autopoético e transgressivo.” (Macedo, 2010: 57). 

 Pineau fala de um ciclo de formação ao longo da vida em que a autoformação,  “nas suas fases 

últimas corresponde a uma dupla apropriação do poder de formação; é tomar em mãos esse poder – 
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tornar-se sujeito –, mas é também aplicá-lo a si mesmo: tornar-se objeto de formação para si mesmo” 

(Pineau, 2010: 103). Segundo o autor, esse  movimento implica ainda em uma possibilidade de 

desdobramento do indivíduo em um sujeito e um objeto autorreferencial, permitindo-lhe “tornar-se e 

ver-se” especificamente entre outros, diferenciando-se, autoformando-se. 

Dessa forma, na relação com os outros e ao longo da vida os professores aprendem e apreendem 

modos e formas de fazer, construindo uma identidade profissional própria, singular e em permanente 

evolução. “A construção e a regulação dessa historicidade pessoal são talvez as características mais 

importantes da autoformação [...] ” (Pineau, 2010: 112). Ao se apropriar dos conteúdos vivenciais 

aprendidos nos processos heteroformadores e aventurar-se na reflexão e na análise desses processos, 

os professores articulam possibilidades de multirreferencializar os fios condutores de sua história de 

vida e formação. Para Josso,  

 
a formação experiencial designa a atividade consciente de um sujeito  que efetua uma 

aprendizagem imprevista ou voluntária em termos de competências existenciais (somáticas, 

afetivas, conscienciais) instrumentais ou pragmáticas, explicativas ou compreensivas na 

ocasião de um acontecimento, de uma situação, de uma atividade que coloca o aprendente em 

interações consigo mesmo, com os outros, com o meio natural ou com as coisas, num ou em 

vários registros. (Josso, 2004: 55-56). 

 
Nesse movimento, no interjogo do individual com o coletivo, na dialética das transformações 

experienciais, o sujeito passa por situações e vivências em que precisa fazer opções quanto a um ou 

mais conhecimentos. Para a construção-integração de uma sensibilidade nova, de um fazer inovador, 

surgem necessidades outras – de renúncia, de superação da indecisão e do sentimento de perda, de 

desconstrução e reconstrução de Si. Movimento este, que revela a cada experiência, um novo modo de 

fazer e de ser professor, na emergência de um Si mesmo a conhecer e a percorrer caminhos e fazer 

travessias itinerantes. 

 

Experiências leitoras no âmbito das aprendências formativas 

Para um caminhar transformador e autopoiético64, os professores precisam de outros conhecimentos 

além daqueles relacionados com a disciplina que lecionam. A leitura de outros textos constitui um 

investimento pessoal, um potencial formador que contribui também para o desenvolvimento de ações 

práticas, posturas e atitudes adequadas ao desempenho na relação com o processo de aprendizagem e 
                                                           
64 Autopoiético, do termo autopoiese, significa autoprodução e seu uso já ultrapassou o domínio da biologia, 
campo do conhecimento em que foi usado inicialmente, a partir de 1974, por Varela, Maturana e Uribe, para 
definir a capacidade de certos seres vivos de se autoproduzirem, recompondo partes mutiladas de seu corpo. 
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formação dos alunos. Entretanto, observamos, na convivência com nossos colegas, que a leitura de 

textos sobre questões que envolvem uma formação geral e saberes docentes é escassa, uma vez que 

são priorizados por eles a leitura sobre os conteúdos que ensinam.  

As leituras que os professores fazem no decorrer de sua vida profissional densificam o processo de 

autoformação e é uma experiência que se diferencia daquela que é decorrente da relação professor-

aluno, em que o sujeito se coloca como formador, ensinante, o que sabe, que olha o outro para além de 

si, fora de si, cujo sentimento de sabedoria o coloca em posição de superioridade intelectual e é capaz 

de reconhecer a transformação do outro. Enquanto que olhar para si, deixar-se afetar pelas concepções 

de outros, reconhecer o próprio modificar-se, como um desdobramento do antes, do agora e do depois, 

constitui a síntese dialética de um novo Ser professor. 

Dificuldades são vivenciadas nos processos de formação quanto a crenças, costumes, valores, 

conceitos e formas de encarar situações, principalmente quanto às possibilidades para mudar o olhar e 

direcioná-lo para novas percepções e formas de agir. A experiência da autoformação exige do sujeito 

capacidade de renúncia de si mesmo, do que foi, do que acreditou, para deixar nascer, como fênix, 

outro sujeito mais experiente, que se reconhece como outro, mas que se vê refletido como seu próprio 

espelho, sem perder-se de vista. Deixando-se afetar, alterar-se pelas experiências formativas, 

valorizando o seu próprio processo histórico, como vivência e como narrativa de si para consigo, em 

reconhecimento sobre a sua própria transcendência, um desdobramento autorreferencial. 

Portanto, a formação em sentido amplo, exige a interação entre auto, hetero e ecoformação, a fim de 

que tome o cunho de transformação dinâmica do Ser, numa aprendência nômade, itinerante, que não 

se retrai diante das solicitações do meio, nem obstrui o seu próprio caminho com a negação de suas 

capacidades e potencialidades. Que tensiona as questões políticas que atravessam os territórios da 

formação, como um espaço de criação das diferentes formas de abordar o conhecimento e de se 

relacionar com ele. O aprendente nômade é também um flâneur: 

 
caminhante curioso, de curiosidade aguçada, o flâneur busca a realização pelo deslocamento, 

para experimentar novas paisagens, para buscar contrastes e aprender olhando, passando, 

perguntando, experimentando, tocando, sentindo o gosto, ouvindo histórias, às vezes nunca 

narradas. A viagem é o seu método e dispositivo de formação preferido; parar em lugares 

imprevistos, para que a diferença se lhe apresente e o acrescente, é sua paixão de aprendente 

flâneur. Os não-lugares lhe atraem profundamente, porque o obriga a produzir pelo olhar 

atento, novos sentidos, novas aprendizagens fronteiriças, hibridas (Macedo, 2010: 146). 

 
O flâneur, em sua aprendência, abre seus caminhos com seus etnométodos, com a sua forma de ler o 

mundo, as coisas, os acontecimentos, o texto da vida, no seu existir cheio de curiosidade, com seu 

olhar talentoso para distinguir as especificidades do caminho, “que se faz ao caminhar” e que guarda 
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as suas pegadas como uma experiência que se fez, que não se repetirá, como fala o poeta Antonio 

Machado: “Ao andar se faz caminho e ao voltar a vista atrás / se vê a senda que nunca se há de voltar a 

pisar”. 

Assim, o professor como aprendente nômade, como um flâneur, caminha ao seu lado e ao lado de 

outros, angariando no seu silêncio fecundo as vantagens de um ócio produtivo65, que o encaminha para 

a construção de saberes. Em um tempo que para os olhos de quem está dedicado a outros labores e o 

observa, pode parecer preguiça ou desperdício. Nesse caminhar, ele constrói o seu imaginário e a sua 

formação. Vivencia ainda, nesse cenário formativo, a estética da sensibilidade, em “uma experiência 

de formação marcada por opções, implicações das mais variadas, renúncias, decisões profundas e 

ambivalentes” (Macedo, 2010: 129). Que o conduzem a fazer suas escolhas a partir de suas 

aprendizagens, crenças e compromissos, colocando-se, como sugere o autor, entre atitudes de 

cooperação e competitividade; altruísmo e individualismo; solidariedade e cinismo; fundamentalismo 

e ecumenismo, entre outras atitudes que são aprendidas ao longo da formação como: calma, 

serenidade, agressividade, sensatez, arrogância etc., “entre outras pautas do âmbito do ético, do 

estético e do erótico, que jamais podem ser pensados sem que o conjuguemos com a razão, vale dizer” 

(Macedo, 2010: 129). 

Alguém que acredita já ter aprendido tudo de que precisava para seu desempenho profissional está 

simplesmente negando-se a si mesmo e a sua relação com o seu mundo. A formação e a autoformação 

precisam de impulsos desejantes a fim de que possam operar mudanças significativas nas práticas do 

professor. Para que ele siga com seus etnométodos, contando suas histórias, ouvindo outras narrativas, 

compondo e recompondo realidades, experiências, sem perder de vista os rumos da ciência, da 

filosofia e da arte, como conteúdos para despertar a sua criatividade. 

Dessa forma, enveredar pelos caminhos da investigação e da leitura sobre o processo pedagógico 

contribui para que o professor identifique os saberes teóricos e os da prática, que propiciam o seu 

crescimento também enquanto formador de outros sujeitos. No campo do conhecimento educacional 

transitam saberes nômades “que migram de uma disciplina para outra, de uma cultura para outra, que 

percorrem países, grupos, práticas, tradições, e que não são capturados pelas cartografias consagradas 

que têm ordenado a produção do pensamento humano” (Costa, 2000: 1), que ressignificam a prática 

docente e estabelecem um elo de interatividade entre professor e aluno, muito além da simples 

transmissão de conteúdos. 

                                                           
65 Uma variante do conceito de “ócio elegante”, “jogo nobre”, “repouso distinto”, expressões utilizadas por 
Ponce (1996, p. 48), para definir o significado de “diagogos”, ocupações do cidadão da polis grega, que 
desempenhavam atividades desvinculadas dos setores produtivos, “alheias à vida prática e às necessidades 
básicas, como as verdadeiramente características das classes superiores”. 
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Por outro lado, a leitura de textos pedagógicos e de outros da formação geral implica numa 

transformação muito importante do repertório linguístico dos professores, dos significados que eles 

dão às suas práticas, que denotam as mudanças evidenciadas em seu ciclo de autoformação. Sem 

contudo, situar o professor como alguém que se dedica apenas a aplicar e transmitir conhecimentos 

produzidos por outros, reconhecendo a sua competência para construir e ressignificar saberes. 

O professor “é um ator no sentido forte do termo, isto é, um sujeito que assume sua prática a partir dos 

significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui conhecimentos e um  saber-fazer 

provenientes de sua própria atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta” (Tardif, 2006: 

230). Portanto, é necessário considerar como um dos aspectos da formação, a articulação que o 

professor faz das teorias com a sua prática, com a forma como aborda o conhecimento e o compartilha 

com seus alunos, pensando na possibilidade da troca de experiências entre seus pares. Uma troca 

fundamentada em: porque fazer, para que fazer e como fazer. O porquê se articula com a teoria, o para 

quê com os objetivos do ensino e o como com o método, que se valerá da criatividade, da inovação, 

em aprendência nômade, para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse caminhar, o professor pode ser também um bricoleur, um investigador sem fronteiras, sem 

roteiros e diretrizes rígidas, sem compêndios de metodologias consideradas corretas; mas capaz de 

interpretar e de agir a partir de orientações didáticas e pedagógicas gerais, fundamentadas em teorias e 

princípios de formatividade, um processo dinâmico de construção de saberes. É nesse sentido que o 

professor desenvolve um trabalho pedagógico que, ao inspirar-se em conceitos gerais, em planos e 

projetos comuns a um dado contexto formativo, ao desenvolvimento de competências para uma dada 

formação, pode agir como um bricoleur, em “um processo cognitivo de alto nível que envolve 

construção e reconstrução, diagnóstico contextual, negociação e readaptação” (Kincheloe, 2007: 17).  

Agindo como um pesquisador que não se prende a planejar antecipadamente as estratégias de 

pesquisa, pode desenvolver seu trabalho pedagógico sem se prender à aplicação de métodos pré-

definidos, formatados e receitados por uma didática instrumental e hermética. Para cumprir as 

proposições de um mesmo projeto ou plano de ensino em uma dada formação, o professor bricoleur 

cria e recria as suas práticas, fazendo-se único em seu desempenho e diferenciando-se pelo seu modo 

de fazer peculiar. 

Em constante interação com seus ambientes, o professor se refaz aprendendo novas formas de explorar 

o seu mundo, como articulador de saberes teóricos e da prática, posicionando-se no desenvolvimento 

de seu “eu” e de “outros”, a partir da compreensão das diferenças. É preciso, portanto, que o professor 

se coloque como alguém disponível para superar as barreiras das justificações inconsequentes e 

busque, vivencie e faça com que seus alunos o acompanhem nessa viagem, como transfiguração, de 

um novo fazer que dê conta da compreensão de múltiplos contextos. 
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Ao identificar padrões até então não-percebidos nos quais o eu está implicado, aumentam as 

possibilidades de mudança cognitiva e crescimento pessoal. Ao se apagarem as barreiras 

entre mente e múltiplos contextos, aumentarão as chances de que formas mais ampliadas de 

‘autopoiese acadêmica/cognitiva’ – modos autoconstruídos de pensamento e de trabalho 

intelectual de ordem superior – venham a emergir (Kincheloe, 2007: 55). 

 

Para que esta relação autopoiética se concretize e se desenvolva numa compreensão da diferença e não 

simplesmente numa aceitação; propiciando ao “eu” verificar e questionar o modo como percebe os 

“outros” e como é percebido, é necessária uma interação compreensivo-vivencial. Assim, a forma 

como os alunos veem o professor e este vê os alunos, se diferencia pelos modos de sentir, perceber e 

vivenciar a diferença; os processos culturais e históricos em diferentes contextos sociológicos. 

Diferentes indagações são vivenciadas pelo bricoleur, ao reconhecer que outras visões de mundo 

compartilham os mesmos espaços e que a avaliação que o professor faz do seu aluno não se 

fundamenta nos mesmos padrões e referências que os alunos utilizam para avaliar o professor. 

Por que diferentes alunos consideram um mesmo professor bizarro, durão, desleixado, bonzinho, 

competente, incompetente? E por que em diferentes grupos de alunos, uns admiram e outros rejeitam 

determinado professor? Por que entre esses mesmos grupos, uns aprovam e outros reprovam o mesmo 

professor? Por que o professor se aproxima mais de um grupo de alunos e se distancia de outro? As 

respostas a essas perguntas dependem da forma como os seres humanos se percebem e se posicionam 

no social e consideram as diferenças de origem, cor, etnia, posição social, econômica e intelectual. 

A interpretação de como forças e visões discursivas, reguladoras e ideológicas, crenças e atitudes 

controladoras, induzem os sujeitos construtores de conhecimentos ao longo da história a se 

posicionarem de modo conflitante, se configura como um posicionamento crítico-compreensivo do 

bricoleur, consciente de que seu próprio comportamento está sujeito às mesmas influências. 

No seu processo de formação docente, o professor precisa, portanto, abrir-se para a interpretação como 

uma atividade produtiva e criativa, encarando o aluno e a instituição, o meio onde se movimenta, 

como um texto que precisa ser lido, interpretado e compreendido. Precisa saber também que esta 

leitura se dará a partir de uma posição de opiniões prévias oriundas de seu processo vivencial. Isto 

significa assumir um posicionamento hermenêutico, colocando-se como consciência receptiva à 

alteridade do texto. 

Para Gadamer, (2007: 358) “essa receptividade não pressupõe uma ‘neutralidade’ com relação à coisa 

nem tampouco um anulamento de si mesma; implica antes, uma destacada apropriação das opiniões 

prévias e preceitos pessoais”. Portanto, na leitura do que lhe foi dado, do que está para sua 

interpretação, o professor se deixará guiar por suas concepções prévias, sem perder de vista que o 
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aluno e a instituição fazem de modo articulado uma leitura de seu desempenho e constroem um 

conjunto de expectativas. E, para atender as suas perspectivas quanto a si mesmo como profissional e 

às do seu meio de atuação, o professor precisa empreender um caminho aberto a diferentes 

possibilidades formativas. 

 

Reflexões finais (in)conclusivas 

As observações e reflexões encaminham para a crença, como uma conclusão provisória, de que, 

enquanto alguns professores se dedicam a uma busca por formação docente no exercício da profissão, 

outros consideram desnecessário esse conhecimento, colocando como importante apenas o conteúdo 

da disciplina, que eles “passam” para os alunos. Por outro lado, as solicitações das instituições para 

um trabalho mais dinâmico, tão presente no contexto da educação superior, principalmente quanto à 

interdisciplinaridade, tem gerado uma prática decorrente de inovações desvinculadas de proposições e 

de reflexões teóricas. A prática da simples imitação é muito comum entre profissionais da educação 

que procuram verificar o que os colegas estão fazendo para fazer também, sem uma reflexão 

conceitual e metodológica. 

Além da constatação de que a preparação prévia para ser professor do ensino superior é escassa; a 

partir de observações no cotidiano de instituições de educação superior, é correto afirmar que a 

aprendizagem didático-pedagógica do docente se processa também ao longo da vida profissional, no 

exercício das atividades, e não somente na experiência da graduação em uma licenciatura, 

instaurando-se ao longo de um percurso como itinerâncias formativas. 

Torna-se necessário, portanto, que as instituições de educação superior desenvolvam programas de 

formação docente sem perder de vista a coerência entre os diferentes conhecimentos: o didático, o 

pedagógico e o conteúdo curricular, valorizando os conteúdos vivenciais construídos pelos professores 

ao longo da vida. Permitindo-lhes o questionamento sobre suas práticas, seus saberes e críticas 

propositivas ao institucional, como contribuições pertinentes a um campo de coerência instituinte de 

saberes e práticas.  

A falta de espaços institucionais de formação docente para a construção do Ser professor, 

possibilitando compartilhar experiências e inquietações para a construção do conhecimento 

pedagógico provoca no professor e no cenário institucional, um sentimento e um espaço de solidão 

pedagógica, contribuindo para o exercício de ações docentes fragmentadas e individualistas. A 

formação em exercício, no âmbito da instituição de ensino superior, implica em três aspectos 

importantes e que devem ser considerados: a formação pessoal e profissional a partir da perspectiva do 

sujeito; a formação enquanto desenvolvimento pessoal e profissional a partir da perspectiva da 

instituição; e o desenvolvimento relacional a partir da perspectiva da instituição e do sujeito. Como 
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aspectos que se entrelaçam na dinamicidade de uma bricolagem pedagógica, por seres individuais e 

coletivos ao mesmo tempo. 
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Resumo: 

Esta comunicação constitui um recorte de uma investigação que está a ser desenvolvida na 

Universidade de Pernambuco(UPE)-Brasil. Foca o papel do Curso de Pedagogia relativamente à 

vivência da interdisciplinaridade nas práticas docentes universitárias e no currículo. No que diz 

respeito às opções metodológicas, optou-se por uma abordagem de orientação qualitativa, 

assente na pesquisa-ação, e que recorre a inquéritos por questionários de respostas 

semiestruturadas e pela análise documental, como instrumentos para a recolha de dados. Os 

dados recolhidos estão a ser analisados pela técnica de análise de conteúdo. 

Problemática 

A problemática objeto destas reflexões focaliza o atual cenário do Ensino Superior e aponta para 

a importância de que formação de professores se oriente cada vez mais pelas vias da 

interdisciplinaridade. Neste cenário, os professores estão a ser desafiados a repensar a própria 

prática pedagógica, ou seja, é preciso considerar que a interdisciplinaridade está na ordem do 

dia e que, assim sendo, já não é possível conceber práticas docentes universitárias 

monodisciplinares e, de certa forma, aversas ao pensamento interdisciplinar e à inovação 

pedagógica na perspectiva de quebra de paradigmas. 

Pode dizer-se que a ideia de interdisciplinaridade presente nesta investigação e a relação desta 

com a docência universitária se orienta pela ideia de que a interdisciplinaridade constitui um 

conjunto de ações interligadas de caráter totalizante, isentas de qualquer visão parcelada, e que 

tem por objetivo a superação das fronteiras entre os diversos ramos do saber. A vivência da 


