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RESUMO 

PEREIRA, Ana Cristina Silva de Oliveira Pereira. Entre itinerâncias formativas e 
fazeres pedagógicos da/na docência universitária. 2013. Dissertação de 
Mestrado. Programa de Pós–Graduação em Educação e Contemporaneidade, 
Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Salvador/BA, 2013. 

 

As reflexões tecidas nesta escrita foram alimentadas pelo objetivo de 
compreender como o professor universitário se percebe no exercício da docência 
no contexto do Ensino Superior, buscando analisar as interfaces entre suas 
histórias de vida, suas itinerâncias formativas e seu modo de ser professor. A 
problemática da pesquisa se manifestou nas seguintes questões norteadoras: 
Como o professor universitário foi se constituindo docente? De que maneira suas 
histórias de vida desvelam seus processos formativos? Quais as implicações da 
sua história de vida e das suas itinerâncias formativas no desenvolvimento da 
sua ação pedagógica? Para contemplar tais inquietações e os desejos da 
pesquisa, os caminhos teórico-metodológicos foram grafados a partir dos 
fundamentados da (auto)biografia, com sustentação na abordagem qualitativa e 
ênfase no método das histórias de vida. Para o desenvolvimento da pesquisa 
foram realizadas cinco entrevistas narrativas com professoras do Departamento 
de Educação – Campus XI, da Universidade do Estado da Bahia. As narrativas 
foram analisadas, vislumbrando entender a percepção que essas professoras 
têm das suas itinerâncias formativas e os sentidos e significados que atribuem ao 
exercício da sua profissão. Do diálogo teórico-empírico, emergiram alguns 
aspectos latentes da tríade vida-formação-profissão, de cada professora 
protagonista desse enredo, evidenciando os desafios e enfrentamentos vividos 
por elas ao longo de suas histórias de vida e o como isso implicou na formação e 
na profissão para o exercício da docência universitária. Foi um estudo relevante, 
que desvelou o lugar da experiência como elemento formador; apontou o 
desenvolvimento profissional como um projeto pessoal e os prejuízos causados 
pela ausência de uma pedagogia universitária que institucionalize propostas 
formativas aos professores; revelou que os sentidos e significados que as 
professoras conferem ao fazer pedagógico estão diretamente atrelados aos seus 
valores e crenças pessoais e profissionais, a partir dos quais investem no ensino 
como prática de investigação-formação, na direção da inovação do fazer 
pedagógico. 

 

Palavras-chave: Itinerâncias formativas; Docência universitária; Histórias de 
vida; Fazer pedagógico. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

PEREIRA, Ana Cristina de Oliveira Silva Pereira. Itinerancies between 
formative and practices in teaching / university teaching. 2013. Master's 
Thesis. Graduate Program in Education and Contemporary, State University of 
Bahia – UNEB, Salvador / BA, 2013. 
 
 
 
The reflections made in this writing were fueled by the goal of understanding how 
the professor is perceived in the teaching profession in the context of higher 
education, seeking to analyze the interfaces between their life stories, their 
formative itinerancies and his way of being a teacher. The research problem is 
expressed in the following questions: As a university professor teaching was 
constituted? How their life stories unfold their formative processes? What are the 
implications of their life history and their itinerancies formative in developing their 
pedagogical action? To address these concerns and desires of the research, the 
theoretical-methodological ways were typed from the grounds of (auto) biography, 
with support in the qualitative approach and emphasis on the method of life 
stories. To develop the research five interviews with teachers narratives 
Department of Education - Campus XI, State University of Bahia. The narratives 
were analyzed, glimpsing to understand the perception that these teachers have 
their itinerancies training and the meanings they attach to the exercise of their 
profession. Dialogue emerged some theoretical and empirical aspects of the triad 
latent life-training-occupation of each teacher protagonist of this story, highlighting 
the challenges and confrontations experienced by them throughout their life 
stories and how this resulted in the formation and profession to exercise university 
teaching. It was an excellent study, which unveiled the place of experience as a 
formative element; pointed professional development as a personal project and 
damage caused by the absence of a university pedagogy that institutionalize 
training proposals to teachers; showed that the meanings that teachers give to 
make teaching are directly linked to your values and personal beliefs and 
professional, from which invest in teaching as a practice-research training toward 
innovation of pedagogical. 
 
 
Keywords: Touring training, university teaching, life histories; Making teaching. 
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Palavras iniciais... 

Perscrutando desejos da escrita 
 

 

                                                                       
A construção do objeto de pesquisa revela-se uma captura: 

Vou ao encontro de minhas marcas, me permito estranhá-
las e deixo-me capturar por esse objeto engendrado nas 

múltiplas composições que vou/fui produzindo ao longo da 
minha trajetória pessoal-profissional: atos de vida expressos 

num estilo singular de viver-praticar a docência. 

Carmem Lúcia Vidal Pérez (2006, p. 182) 
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Ao perscrutar os desejos destes escritos, percebo que “[...] eu vou me 

entendendo e, entendendo o que quero dizer, entendo o que posso fazer” 

(LISPECTOR, 1998) e isso me provoca a pensar nesse momento de 

sistematização, de organização das minhas ideias e dos meus pensamentos, de 

busca de compreensão de mim mesma, enquanto pessoa/sujeito/professora e 

dos desejos e necessidades em torno da minha profissão.  

É esse movimento que me provoca a escrever, “[...] porque sinto 

necessidade de aprofundar as coisas, de vê-las como realmente são” (op. cit), 

apreendendo o ato de “[...] escrever como provocação do pensar, como o suave 

deslizar da reflexão, como a busca do aprender, princípio da investigação” 

(MARQUES, 2008, p.28). Percebo, portanto, que “escrever é preciso”, embora 

seja difícil, desequilibrador, complexo; um ato solitário, de responsabilidade 

extrema, tendo em vista que, na escrita, além de deixar claro “o que quero dizer”, 

“o que posso fazer”, preciso enamorar as palavras, conhecer os seus sentidos e 

significados, usá-las com cuidado e afeto, sendo rigorosa/cautelosa ao escolhê-

las e criteriosa com o registro de cada uma delas, de cada proposição afirmada, 

para que o leitor se constitua num interlocutor, aquele que dialoga com as minhas 

palavras escritas, compreende-as para, assim, captar a inteireza dos meus 

desejos e posicionamentos expressos na minha escrita. Esta é a “mágica 

aventura de escrever” 0F

1. 

Em tais reflexões, reconheço o ato de escrever como condição sine qua 

non para a ação de pesquisar, num processo dinâmico e inquietante, que 

provoca desequilibrações, idas e vindas constantes. São processos formativos 

que envolvem a problematização da realidade, o questionar de cada descoberta; 

as percepções, decisões, escolhas que me fizeram enveredar nos conflitos, 

enganos e verdades encontrados na trajetória da investigação. 

Desse modo, as intenções, ao perscrutar os desejos desta escrita, estão 

centradas no cuidado com o desvelamento do objeto de pesquisa, o qual tem 

como eixo estruturante as itinerâncias formativas e o fazer pedagógico do 

professor universitário. Nestes escritos, percebo-me inserida na envolvente 

aventura intelectual da procura e da descoberta, do meu próprio desnudamento, 

                                                 
1
 Ver Mario Osório de Marques (2008), “Escrever é preciso”. 
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para, assim, compreender melhor a docência universitária e formação para o seu 

exercício. 

Tal desejo fecunda e nasce das/nas minhas percepções e inquietações 

vivenciadas ao longo das minhas trajetórias enquanto pessoa, estudante, 

professora da Educação Básica e, sobretudo, das minhas itinerâncias docentes 

no contexto das licenciaturas, como professora de Didática, Gestão Educacional 

e Gestão de Processos Educativos, na Universidade do Estado da Bahia – 

Campus XI. Nessas experiências, fui e vou construindo a noção de pesquisa 

como princípio formativo, como metodologia de ensino e como condição para a 

reflexão de mim mesma, como pessoa e como profissional, no exercício da 

docência. Dessa conjuntura, insurgem as minhas preocupações com a docência 

universitária, com o professor universitário e a compreensão que ele tem de si no 

fazer pedagógico, tendo em vista a sua responsabilidade como referência na 

formação do outro, o que requer um posicionamento diferenciado frente ao ato 

educativo e pedagógico.  

É partindo desse pressuposto que as universidades, com seus processos 

formativos para a docência nas licenciaturas, precisam estar atentas para a 

importância do professor universitário, no que tange à sua formação e ação 

pedagógica, como o profissional que dá vida a uma proposta pedagógica a partir 

do seu posicionamento e da sua postura pessoal e profissional.   

Nesse cenário, a condição de ser professor na universidade, cada vez 

mais se evidencia como uma preocupação social, requerendo um perfil docente 

diferenciado e um outro modo de desenvolver a ação pedagógica, no sentido de 

superar a perspectiva da época em que surgiram as primeiras universidades2, 

nas quais a docência era exercida por profissionais das diversas áreas do 

conhecimento, alheios à realidade social do estudante, dos quais o que sempre 

se exigiu foi o domínio do conhecimento específico, expresso em aulas 

eloquentes e magistrais e o reconhecimento em suas respectivas áreas, com 

notório saber. 

                                                 
2
. O surgimento das Universidades está intimamente ligado à Educação Teológica. No fim do 

Século XI, alguns ambientes de catequese cristã viraram universidades. A primeira Universidade 
a surgir foi a de Bolonha-Itália. Depois, a de Paris e, em seguida, Oxford.  (LE GOFF, 2003). 
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Esse “fenômeno” que perdurou ao longo da existência dessas 

universidades ainda é comum nos dias atuais. Segundo Pimenta e Anastasiou 

(2010, p. 104), o profissional que adentra na docência do Ensino Superior, vindo 

das diversas áreas do conhecimento (médicos, dentistas, advogados, 

engenheiros, sociólogos...), “[...] traz consigo imensa bagagem de conhecimento 

de sua respectiva área de atuação e, na maioria das vezes, não se questiona 

sobre o que significa ser professor”; não compreende a sua função social na 

docência; não percebe as implicações de suas itinerâncias formativas (com suas 

construções, lacunas, dificuldades, conquistas e possibilidades) no fazer 

pedagógico e nem reflete sobre si e suas potencialidades como professor; não 

analisa os saberes que são mobilizados e (re)construídos constantemente para a 

efetividade do ensino. Quase sempre este professor apresenta dificuldades de 

estabelecer os vínculos entre teoria e prática, entre ensino e pesquisa, discurso e 

realidade; entre o pessoal e o profissional. Além disso, não se sente ou se 

percebe profissional da docência. 

Desse cenário decorrem diversas críticas à identidade profissional desse 

professor, cujos princípios assentam-se na racionalidade técnica, na reprodução 

ou mesmo no sacerdócio/vocação, apontando para a necessidade de pensar na 

construção de uma nova profissionalidade para a docência, em razão da qual os 

professores devem possuir “[...] capacidades de auto-desenvolvimento reflexivo 

que sirvam de suporte ao conjunto das decisões que são chamados a tomar no 

dia a dia” (NÓVOA, 2002, p. 37), a partir da compreensão que têm de si, da 

profissão e dos processos que os constituíram.   

Essa identidade requisita reflexões sobre a formação para a profissão, 

porém, como salientam Soares e Cunha (2010), não existe um processo 

formativo específico para a docência universitária e, embora a LDBEN nº 

9394/96, no artigo 66, aponte que “a preparação para o exercício do magistério 

superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de 

mestrado e doutorado”, diversos professores e instituições de Ensino Superior 

entendem que a formação nos cursos de pós-graduação é suficiente para o 

exercício da docência universitária. Todavia, é preciso destacar que esses cursos 

dão ênfase à “[...] formação do pesquisador e se omitem em relação à formação 

para a docência”. (SOARES; CUNHA, 2010, p. 17). Essa assertiva das autoras 
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possibilita afirmar que os cursos de pós-graduação, por si só, não cumprem o 

papel da qualificação profissional para o exercício docente na universidade. 

Todo esse contexto sinaliza que, para compreender as itinerâncias 

formativas desse profissional e para dar-lhe sentido no fazer pedagógico, faz-se 

necessário entender o professor como sujeito histórico, pessoal e profissional, 

partícipe de um cenário social, cultural e político. Isso porque o saber docente 

traz consigo a história vivida por seus agentes, seus traços da cultura, seus 

pensamentos, competências, habilidades e vivências, adquiridas ao longo dos 

percursos formativos, na formação inicial, nas experiências da profissão e ao 

longo da vida, nos diversos contextos e relações estabelecidas. 

Nessa perspectiva, esse profissional precisa se perceber como uma 

referência pessoal e profissional nos processos formativos para as diversas áreas 

do conhecimento, atentando-se, assim, para a docência no Ensino Superior como 

uma atividade complexa, “[...] que se constrói e transforma-se no cotidiano da 

vida social; como prática, visa a transformação de uma realidade a partir das 

necessidades práticas do homem social” (AZZI, 2009, p. 40). Tal complexidade 

se explica pelo fato do exercício da docência universitária, voltada à garantia das 

aprendizagens do estudante, e não como mera transmissão, envolver condições 

singulares e “[...] exigir uma multiplicidade de saberes, competências e atitudes 

que precisam ser apropriadas e compreendidas em suas relações” (SOARES; 

CUNHA, 2010, p. 24).  

Daí a importância e a necessidade do professor universitário biografar-

se3, buscando entender a sua condição de professor no âmbito da universidade, 

o como se deu a escolha da profissão, como percebe o seu desenvolvimento no 

exercício da docência, sobretudo, no sentido de se ressignificar nas experiências 

cotidianas a partir da reflexão que faz de si mesmo no seu espaço de atuação, 

para se compreender como sujeito de trans-formação, cuja ação individual 

impacta no social, num “[...] processo essencial de socialização e de construção 

da realidade social” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 29). É nesse processo de 

biografização que o professor reflete sobre as itinerâncias formativas que o 

                                                 
3
  Biografar-se está compreendido, nesta pesquisa, na perspectiva de Delory-Momberger (2008) e 

Passeggi (2008, p.17) enquanto movimento “permanente da figuração de si que se atualiza na 
ação do sujeito ao narrar sua história”. 
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constituíram/constituem docente e como isso implica diretamente no seu modo 

de ser professor no contexto da universidade. 

Assim, das minhas inquietações com a discussão acerca da docência no 

âmbito da universidade e instigada pelo desejo de pensar a docência universitária 

numa perspectiva mais humana e mais aproximada das urgências do ser 

professor no atual momento sócio-histórico, foi que emergiu esta pesquisa, 

intitulada: “Entre itinerâncias formativas e fazeres pedagógicos da/na 

docência universitária”, tendo como objetivo compreender como o professor 

universitário se percebe no exercício da docência no contexto do Ensino 

Superior, buscando analisar as interfaces entre sua história de vida, suas 

itinerâncias formativas e seu modo de ser professor. 

Porquanto, as questões que nortearam o desenvolvimento da pesquisa, 

no intento de construir essa tessitura epistemológica e metodológica, quiçá para 

provocar reflexões e transformações no que se refere ao fenômeno investigado, 

foram: Como o professor universitário foi/vai se constituindo docente? De que 

maneira suas histórias de vida desvelam seus processos formativos? Quais as 

implicações da sua história de vida e das suas itinerâncias formativas no 

desenvolvimento da sua ação pedagógica? 

Para a discussão sobre a docência no contexto da universidade, o 

diálogo foi estabelecido com as ideias tecidas por Pimenta e Anastasiou (2010); 

Soares e Cunha (2010); Soares (2009); Pimenta e Almeida (2011); Cunha (2007); 

Pimenta (2009); Nóvoa (1992; 1995; 2002). Garcia (1999), entre outros, os quais 

analisam a docência universitária como uma atividade altamente complexa e que 

envolve uma multiplicidade de saberes que implicam no fazer pedagógico e que 

demandam, do professor universitário, o conhecimento de si para assumir um 

posicionamento mais autônomo, crítico e reflexivo frente à formação do sujeito. 

Para alcançar os desejos e intentos aqui sinalizados, os caminhos 

teórico-metodológicos foram fundamentados na pesquisa qualitativa, abordagem 

(auto)biográfica, com ênfase nas histórias de vida, à luz de teóricos que se 

ancoram nas potencialidades desse método para, assim, analisar os processos 

de formar-se, autoformar-se e de desenvolvimento/conhecimento de si, a 

exemplo de Josso (2004; 2010); Nóvoa (1992, 2002); Nóvoa e Finger (2010); 

Pineau (2006; 2012); Passeggi (2008); Delory-Momberguer (2004; 2008); Souza 
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(2006); Bertaux (2010); Abrahão (2004). É uma abordagem que busca desvelar o 

objeto em sua essência, respeitando o contexto e os sujeitos que dele fazem 

parte, permitindo que “[...] cada pessoa identifique na sua própria história de vida 

aquilo que foi realmente formador” (NÓVOA; FINGER, 2010, p. 24).  

Além disso, a (auto)biografia se distingue das demais abordagens por 

nela residir uma atenção singular e “[...] um grande respeito pelos processos das 

pessoas que se formam”, o que lhe confere a possibilidade de “[...] ir mais longe 

na investigação e na compreensão dos processos de formação e dos sub-

processos que o compõem” (idem, Ibidem, p. 23). 

Em consonância com os princípios da (auto)biografia, o dispositivo mais 

apropriado para a realização do trabalho no campo empírico foi a entrevista 

narrativa, cuja escolha se justificou por sua pertinência teórico-metodológica em 

relação ao objeto e inquietações da pesquisa, principalmente por ser um 

dispositivo que inscreve a história de vida numa dinâmica prospectiva, em que os 

sujeitos falam de suas vidas, contam suas histórias, relatam suas experiências 

vivenciadas num determinado tempo e espaço, numa densa reflexão sobre si e 

suas construções nesses processos.  

A escolha do locus desta investigação, o Departamento de Educação do 

Campus XI da UNEB, na cidade de Serrinha/BA, situada no semiárido baiano, no 

Território de Identidade do Sisal4, esteve atrelada, sobretudo, ao meu 

envolvimento com a docência no referido Departamento, na condição de 

professora do curso de Licenciatura em Pedagogia. Para protagonizar as 

narrativas do enredo, cinco professoras universitárias foram escolhidas, 

conforme critérios cuidadosamente pensados e estruturados, com a intenção de 

contemplar o objeto e os desejos que me moveram a realizá-la.  

Assim, diante da empreitada investigativa, desenvolvida com muito 

envolvimento, responsabilidade e interesse, a presente dissertação registra os 

percursos vividos na pesquisa, as reflexões entretecidas, os diálogos 

estabelecidos, as dificuldades enfrentadas, a (re)construção de conceitos e, 

                                                 
4
 O Território de Identidade do Sisal é composto pelos municípios: Araci, Biritinga, Barrocas, 

Candeal, Conceição do Coité, Cansanção, Ichu, Itiúba, Lamarão, Monte Santo, Nordestina, 
Quinjingue, Queimadas, Retirolândia, Santa Luz, São Domingos, Serrinha (a cidade polo), 
Teofilândia, Tucano e Valente e compreende uma área de 20.454 Km², o equivalente a 3,6% do 
território baiano. Segundo últimos dados do IBGE (2010), a sua população corresponde a 4,15% 
do total da população baiana, sendo que 57,20% dessa população residem na zona rural. 
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sobretudo, as sistematizações feitas em toda a trajetória, a partir de um olhar 

sensível e reflexivo em torno da docência universitária, mais especificamente 

sobre as itinerâncias formativas e o fazer pedagógico do professor que atua no 

âmbito da universidade.  

A escrita do texto estende-se em quatro capítulos distintos, mas 

articulados entre si e que revelam a inteireza da discussão efetivada em toda a 

trajetória da pesquisa. O primeiro capítulo é a expressão do meu envolvimento 

com o objeto, mediante uma análise que desvela o como me fiz professora e o 

como a minha condição de professora universitária foi se desenhando ao longo 

das minhas itinerâncias formativas e, principalmente, nas experiências/vivências 

de professora no espaço universitário. 

O segundo capítulo põe em foco as tessituras metodológicas, com a 

intenção de elucidar as potencialidades e a autonomia do método 

(auto)biográfico, adotado na investigação, tendo na abordagem qualitativa a 

âncora de sustentação. Busquei referendar o uso e a pertinência da entrevista 

narrativa como dispositivo de recolha das informações e os princípios de análise 

dessas entrevistas. Ainda nesse capítulo, analisei os critérios de escolha das 

professoras colaboradoras e do locus da pesquisa.  

O terceiro capítulo resulta de um rico diálogo entre as professoras 

colaboradoras e teóricos que discutem a docência universitária, a formação para 

o seu exercício e os (des)caminhos da profissionalização. Nessa análise, foi 

necessário cartografar as histórias de vida, as itinerâncias de formação e da 

profissão das professoras universitárias na constituição da identidade 

profissional, buscando refletir sobre as tramas e enredos subjacentes ao 

desenvolvimento da profissionalidade docente e sua interface com a 

pessoalidade do professor. 

No quarto capítulo, estão as análises sobre o fazer pedagógico do 

professor universitário, buscando compreender as implicações das itinerâncias 

formativas no modo como os professores percebem a prática pedagógica no 

âmbito da universidade e se posicionam diante dessa prática. Essas análises 

contemplam as articulações entre a teoria e a prática profissional, numa 

perspectiva de ensino compreendida como prática de investigação-formação, na 

aventura de inovar o fazer pedagógico. 
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As considerações finais trazem reflexões sobre as descobertas da 

pesquisa, sinalizando os objetivos que foram contemplados, as lacunas, as 

percepções e os achados no percurso investigativo, evidenciando aspectos 

significativos para o campo da docência universitária, para lançar outros olhares 

e novas possibilidades de compreensão dessa área profissional. 

É importante salientar, ainda, que na presente produção acadêmica 

estão intrínsecos princípios de ética, respeito, comprometimento, 

responsabilidade, envolvimento e confiança às professoras colaboradoras, ao 

espaço investigado e aos que nela acreditam e que lhe atribuem valor de um 

instrumento sinalizador de possíveis e necessárias mudanças dentro da esfera 

da docência universitária, a partir das itinerâncias formativas e do fazer 

pedagógico do professor universitário. 
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I. Como me fiz professora... 

O tecido da vida com os fios da profissão 
 

 

                                                                       

 
O sujeito que constrói sua narrativa e que reflete sobre sua 

dinâmica é o mesmo que vive sua vida 
 e se orienta em cada etapa. Dizer isso é colocar o sujeito 

no centro do processo de formação.  
É fazer dele o escultor da sua existência... 

 

Marie-Christine Josso (2010, p. 195)  
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A escrita de si, sem dúvidas, é uma tarefa de reflexão difícil e conflituosa, 

sobretudo por ser, em primeira instância, um processo de desvelamento de si, 

antes de ser uma revelação aos outros, num movimento de reconstituição da vida, 

de reflexões das experiências vividas, que faz ativar a memória para resgatar 

lembranças, remontar trajetos, revisitar lugares, rever pessoas e situações que 

marcaram a sua história, o seu modo de viver, a sua forma de existir no mundo... 

São memórias que, ao serem relembradas, projetam o sujeito a revivê-las, num 

rebuliço que provoca saudades, dores, dilemas e angústias, alegrias, desafios já 

vividos, superados, por vezes guardados ou esquecidos. Esse olhar para dentro 

de si possibilita, ainda, um exame minucioso do percurso vivido, das dificuldades 

e conquistas, valores e perspectivas, evidenciando aquilo que se é como reflexo 

das construções e representações produzidas ao longo da existência. 

Ao narrar a si mesmo, o sujeito se permite a “[...] auto-escuta, como se 

estivesse contando para si próprio suas experiências e as aprendizagens que 

construiu ao longo de sua vida, através do conhecimento de si” (SOUZA, 2006, p. 

14).  É esse movimento de “autoescuta” que me insere na difícil empreitada de 

biografar-me, sustentada no desejo de explicitar as representações que fui 

construindo a partir das “[...] minhas percepções e do entendimento do vivido” 

(DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 27), para assim compreender-me como 

pessoa e professora no contexto da docência universitária, enxergar-me na 

coletividade e na construção da realidade social. De tal modo, este trabalho de 

investigação se insere na minha própria história de vida, constituindo-se assim na 

minha contraface, sobretudo por explicitar “[...] as marcas daquilo que sou, 

daquilo que pretendo ser e que poderei não ser um dia” (SOUZA, 2006, p. 15). 

São escritos que, antes mesmo de serem grafados nesses registros, “[...] 

trazem a marca da sua inscrição histórico-cultural e têm origem nos modelos de 

figuração narrativa e nas formas de relação comigo mesma e com a coletividade” 

(DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 27), fazendo-me ser o reflexo dos modelos 

sociais do meu tempo e espaços em que vivi e do que as pessoas desse tempo-

espaço fizeram de mim. Desse modo, as narrativas que aqui faço da minha vida 

“[...] se escrevem sob as condições sócio-históricas da época e da cultura (das 

culturas)” (idem, ibidem, p. 37), às quais pertenci, pertenço e ainda pertencerei ao 

longo da minha existência.  
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Nesse deslocamento de memória, vou ao encontro de mim mesma para 

poder reencontrar os fios que constituíram a minha identidade docente. 

Reconheço os fios tecidos pela mãe-professora-leiga, os fios da leitura e literatura 

no auge da infância; os fios do estágio supervisionado da “normalista”; os fios das 

experiências pedagógicas vividas na Escola Básica e na universidade; os fios 

estabelecidos nas relações com o outro, com a profissão e comigo mesma nos 

diversos espaços e experiências... São fios da minha vida que se entrecruzam e 

vão fazendo a costura desse meu modo singular de ser professora.  

Eis a minha história! Nasci antes do raiar do sol no sexto dia do mês de 

dezembro do ano de 1971, nos fins da primavera, na cidade de Duque de Caxias, 

Estado do Rio de Janeiro e recebi o nome de Ana Cristina, escolhido pela minha 

mãe. Sou a terceira – única do sexo feminino – de um total de cinco filhos. Sou 

oriunda de uma família simples, marcada por muitas dificuldades, mas cresci sob 

abastança de amor, companheirismo e uma educação de qualidade em casa e na 

escola pública, embora meu pai, um homem cheio de dignidade e humildade, 

achasse perda de tempo estudar. Foi no ambiente aconchegante da minha família 

que, antes mesmo de adentrar à escola, com o cuidado e acompanhamento dos 

meus pais, a cumplicidade de meus irmãos, construí princípios de vida que 

norteiam as minhas ações e o meu modo de ser, como o compromisso, o respeito 

e a responsabilidade.  

Meus primeiros anos de vida discorreram tranquilos e, antes mesmo de 

dar sentido à minha existência, ainda muito menina, viemos para a Bahia visitar 

meus avós maternos e, ao passar por uma cidadezinha chamada Ipirá, meu pai, 

encantado, decidiu que não retornaríamos mais ao Rio de Janeiro. Foi nesse 

lugarejo aconchegante que passei a infância e toda a minha adolescência; no 

contexto sociocultural e educativo daquela cidadezinha, fui me descobrindo, 

dando sentido à vida, significado às minhas ações e me fazendo professora. 

Toda a minha trajetória escolar realizou-se na escola pública, 

diligentemente acompanhada por minha mãe, uma ex-professora-leiga que havia 

sido proibida de estudar, primeiro pelo meu avô, posteriormente por meu pai. Por 

conta da minha educação em casa, sempre fui uma criança recatada e 

introvertida, mas estudiosa, empenhada nos estudos e envolvida com a escola e, 

ao concluir o Ensino Fundamental, em 1987, eu já havia me definido pelo curso 
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de Magistério, tanto pela influência da minha mãe, uma leitora e contadora de 

histórias excepcional que me despertava para o prazer de ensinar; como pelo 

estímulo de alguns professores do meu percurso de escolarização que me 

encantavam e me fizeram desejar ser educadora para contribuir com a formação 

do outro.  

Esses estímulos me direcionaram para cursar o magistério com muito 

esmero e prazer, como a “boa aluna” que sempre fui. As contribuições do 

magistério foram muitas, consegui construir conceitos importantes, observar as 

práticas dos meus professores, refletir sobre o fazer pedagógico, trocar ideias 

com os colegas e elaborar estratégias que me dariam suporte no fazer 

pedagógico no estágio. Os dois primeiros anos do curso foram essencialmente 

teóricos, todavia, muito válidos. No 3º ano, comecei o estágio de observação e 

coparticipação e, nos últimos meses, fui para o estágio de regência, “testar” meus 

referenciais teóricos, com um programa a cumprir numa 4ª série do Grupo Escolar 

Afrísio Vieira Lima, a mesma escola pública em que eu havia estudado as séries 

iniciais do Ensino Fundamental, na minha infância, na cidade de Ipirá/BA. 

O estágio supervisionado foi o meu primeiro contato com uma sala de 

aula, na condição de professora responsável pelo fazer pedagógico. Ali, na minha 

primeira, das tantas experiências que viveria no exercício da profissão, eu me 

descobri professora e me senti seduzida pela profissão, sobretudo para assumir, 

posteriormente, que os saberes adquiridos nas experiências foram/são 

imprescindíveis à minha formação profissional.   

Esta experiência do estágio foi o fio condutor, aquele que registrou as 

primeiras marcas e, talvez as mais fortes; o fio que se constituiu no divisor de 

águas e que reacende na memória um tempo-espaço com alunos que nunca mais 

voltei a ver, mas que, certamente, ensinaram-me que ser professora é coisa séria. 

Era uma sala cinzenta, paredes sujas, sem qualquer atrativo pedagógico, 

mobiliário quebrado, quadro desbotado, manchado, com rachaduras... mas o que 

me chamava a atenção era que naquele espaço estavam muitas crianças e 

adolescentes, que de algum modo acreditavam que a escola lhes proporcionaria 

algum tipo de mudanças em suas vidas; sentavam na sala de aula confiantes de 

que o professor seria um diferencial em suas histórias, porém a professora-
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regente os rotulava de desinteressados e não empreendia esforços para reverter 

a situação. 

Aquele era um grande desafio, não era uma “classe padrão”, havia 

defasagem idade/série, problemas de ordem socioeconômica, além de ser uma 

turma desacreditada por todos. Aquele contexto foi o provocativo que eu 

precisava para investir numa prática diferenciada, mesmo sem muita consciência 

da minha função social. Quando os vi avançando na aprendizagem dos 

conteúdos e se envolvendo na escola, rompendo com os rótulos estabelecidos 

pela professora-regente, devido a minha ação, eu me percebi como alguém 

importante, fui compreendendo que eu tinha uma função para além da sala de 

aula, era social, e eu precisava desenvolvê-la com responsabilidade, seriedade e 

compromisso.  

Percebi ainda, na experiência do estágio, não muito conscientemente, 

que é no cotidiano da sala de aula, na dinâmica do fazer pedagógico, na 

convivência com o estudante que o professor vai se constituindo. Ficar na sala, 

cursando as teorias do magistério, jamais seria suficiente para me tornar uma 

professora efetivamente. A vivência na prática do estágio me permitiu esclarecer 

dúvidas relativas as discussões teóricas e clarificar elementos que meus 

professores não conseguiam explicar, porque só se explicam no fazer, na prática 

experienciada e nas reflexões que essa experiência provoca. 

Valeu-me como uma das mais ricas experiências que já vivenciei na 

condição de professora, altamente formativa e que me permitiu construir a noção 

de responsabilidade e compromisso social da minha profissão, a partir de uma 

prática pedagógica centrada no sujeito da aprendizagem, articulada à realidade 

dele, sobretudo ao perceber o quanto aqueles alunos precisavam de mim como 

mediadora de suas aprendizagens e construções. 

Por ter sido considerada excelente aluna no Magistério, fui indicada por 

professores do curso, para lecionar em uma das melhores escolas particulares da 

cidade de Ipirá e assumi no ano seguinte, 1990, uma 2ª série na rede particular. 

As minhas inquietações se intensificaram, até porque ali eu já não era “a 

estagiária”, mas sim a “profissional do ensino”. A experiência foi díspare da vivida 

no estágio, mas tão formativa quanto aquela. Era uma turma constituída por 

crianças de classes abastadas, crianças mimadas e que tinham de tudo que 
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quisessem na vida. Era outra realidade, na qual eu contava com todo o suporte 

necessário para o desenvolvimento da prática pedagógica, a parceria e cobrança 

dos pais e todas as minhas ações e atitudes passavam pelo crivo da avaliação da 

diretora e das coordenadoras da escola. Eu não dispunha de autonomia para 

decidir sozinha por estar trabalhando numa escola particular e de “elite”, em que 

nada podia dar errado.  

Nesse tirocínio eu me esforçava para contemplar as necessidades dos 

estudantes, mas percebia o meu despreparo, principalmente porque a minha 

formação inicial no magistério era insuficiente para que eu tivesse domínio das 

questões subjacentes à prática pedagógica e à compreensão dos processos de 

aprendizagem e de desenvolvimento do sujeito. 

Paralelo à minha vivência de professora “legalizada” e “elitizada”, eu 

ministrava aulas de reforço escolar em casa, no turno oposto, para complementar 

a renda e ajudar em casa. Nesse espaço, minha mãe era a professora auxiliar e 

eu tinha autonomia e liberdade de pensar em diferentes formas de ensinar 

àquelas crianças, de fazê-las superar dificuldades que a escola não se 

preocupava em tratar. Era algo intuitivo, sem embasamentos de teóricos 

renomados, mas que apresentava resultados tão satisfatórios que todos os pais, 

cujas crianças não rendiam na escola, procuravam-me para o reforço. Naquele 

espaço, fui me desvelando uma ótima aprendiz de professora, que criava formas 

inéditas de ensinar as operações fundamentais da matemática, de brincar com os 

números, as letras, as palavras e de constituir espaços leitores que 

proporcionavam aprendizagens significativas àquelas crianças. Essa experiência 

foi me fazendo perceber que era possível produzir conhecimento sem enfado, de 

modo prazeroso e envolvente. 

Do meu encontro com a docência, costurado, sobretudo, pelos fios do 

estágio em escola pública, os fios da experiência na rede particular e os fios da 

liberdade de ser a “mestre-escola”5, fui me constituindo professora, a partir das 

vivência no espaço escolar e fora dele e sentindo mais necessidade de me 

qualificar para exercer a profissão que tanto me seduzia, a docência.  

                                                 
5
 Termo utilizado até o começo do século XX, para designar o professor que dava aula em casa a 

diversos alunos, de várias idades e graus numa mesma sala de aula. (VILLELA, 2000). 
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Assim, nos últimos dias de 1990, eu e minha família nos mudamos para 

Feira de Santana-BA. Eu, em busca de ingressar na universidade e a minha 

família em busca de melhores condições de vida. Logo de imediato, fui contratada 

como professora numa escolinha de bairro, o “Pequeno Sabidinho”, para assumir 

uma turma de 1ª série. Fazia cursinho pré-vestibular pela manhã e lecionava à 

tarde, uma pequena turma de alunos muito envolvidos e que me desafiavam a 

todo instante a melhorar, a investir na prática pedagógica, com vistas a uma 

aprendizagem que fosse significativa para eles. Era algo que não mais acontecia 

intuitivamente, pois eu já possuía alguma base de sustentação, tanto nas 

experiências que eu já tinha vivenciado, como em algumas leituras para 

fundamentar minhas ações. 

No segundo semestre do mesmo ano, fui aprovada no vestibular da 

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, para o curso de Licenciatura 

em Pedagogia, no ano de 1991. A opção por realizá-lo esteve diretamente 

atrelada ao meu envolvimento com a educação e à necessidade de investir na 

minha formação, além da perspectiva de garantia de emprego como professora. A 

sala de aula passou a ser o “meu laboratório”, o espaço de experimentação das 

teorias que eu estudava na academia e, ainda, de indagação sobre as limitações 

e as novas/outras possibilidades do fazer pedagógico. 

A experiência de cursar a graduação e vivenciar a sala de aula, 

simultaneamente, foi singular para eu perceber o quanto a formação modifica a 

ação pedagógica e o como a ação pedagógica contribui na formação do 

professor, sobretudo porque a experiência vivida na prática pedagógica é também 

formativa. Logo, eu vivia, na prática, as reflexões sobre a teoria e isso ia me 

modificando e transformando meu modo de ser professora. Foi um processo que 

me permitiu dar respostas a várias indagações; trabalhar novas teorias; 

interessar-me pela pesquisa; e efetivar novas construções. 

Muitos professores, que não se preocupavam em desenvolver um 

trabalho sério e comprometido, causaram-me decepções, outros, porém, 

tornaram-se referenciais e me faziam observar cada detalhe de suas práticas e da 

postura que assumiam; possibilitavam-me refletir e redimensionar a minha 

postura enquanto educadora, para, assim, compreender a importância da 

profissão docente na sociedade e na formação do outro. 
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A partir destes referenciais fui adquirindo mais consciência de que a 

minha formação não acontecia apenas pelos conteúdos que eu aprendia, havia 

também um conteúdo implícito que me movia a buscar novas aprendizagens; 

percebi que a minha identidade profissional ia se constituindo dessas interações, 

vivências e descobertas, tanto no espaço acadêmico, com fora dele. Consciente 

ou não, fui apreendendo um pouco de cada professor, refletindo sobre as suas 

atitudes e isso ia me modificando.  

Antes de concluir a graduação, no último ano do curso, fui indicada para 

um estágio na área da “Pedagogia empresarial”6, na cidade de Feira de Santana, 

com a incumbência de pensar os processos de desenvolvimento e treinamento 

dos recursos humanos daquele espaço. Era uma discussão ascendente no curso 

de Pedagogia, alimentada, sobretudo, pelas disciplinas ligadas à Economia da 

Educação. Porquanto, atraída pela proposta, aceitei-a. Dava ali lugar a uma 

vivência pedagógica extremamente rica e fértil, especialmente por ser, em 1994, 

uma área da Pedagogia em expansão, com a responsabilidade de construir 

estratégias didático-pedagógicas, com vistas à melhoria do desempenho dos 

funcionários, das relações interpessoais e da produtividade no âmbito das 

organizações. Vivenciá-la serviu para que eu tomasse uma decisão mais 

amadurecida, quanto a minha escolha profissional e, ao final de um ano de 

estágio, quando a empresa me propôs contratação efetiva, eu já tinha a certeza 

de que queria me assumir profissionalmente como professora, sentia saudades 

da sala de aula e das experiências de aprendizagem com os alunos. 

No ano seguinte, conclui o curso e imediatamente após a minha 

formatura, em 1995, por coincidência, ou não, a UEFS, a mesma universidade em 

que fiz a graduação, abriu vaga para seleção de professor substituto para a 

disciplina História da Educação. Não foi uma opção consciente para exercer a 

docência no Ensino Superior, mas a curiosidade de saber como se processavam 

os trâmites que tornam o educador um professor universitário que me moveu a 

enfrentar tal desafio. Até então eu achava que seria professora primária e, de 

preferência, na Educação Infantil, sempre fui seduzida a trabalhar com crianças. 

Mesmo sem acreditar na minha aprovação, fiz a seleção e fui aprovada para 

                                                 
6
 Espaço de atuação do pedagogo voltado à preparação dos recursos humanos nas empresas e 

organizações diversas – RIBEIRO (2003) 
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ocupar a única vaga oferecida. Naquele momento vi surgir, em minha trajetória, 

mais um novo e difícil desafio e eu não me sentia preparada para enfrentá-lo.  

Essa aprovação foi outro divisor de águas na minha vida profissional que 

me levaria a alguns questionamentos: Como assumiria uma disciplina na 

universidade aos 23 anos de idade, sem o devido preparo? Como poderia ser tão 

simples ingressar na docência universitária? Como eu seria enquanto professora 

universitária? Que contribuições eu poderia dar ao estudante, sujeito em 

formação? 

Ao enfrentar o desafio posto por esta experiência, fui me reconhecendo 

imersa num processo de formação dos mais intensos, aprendendo e me 

qualificando profissionalmente a cada texto lido, a cada reflexão tecida, a cada 

prática desenvolvida e, sobretudo, nas trocas com meus alunos e colegas, até 

porque a minha formação na graduação não tinha me qualificado para estar ali na 

condição de professora universitária. 

Na condição de docente na graduação, eu ia me constituindo professora a 

partir dos referenciais de professor que tive ao longo da escolarização; buscava 

trabalhar a partir dos princípios de que sempre fui/sou defensora: a escuta, o 

respeito ao outro e sua história de vida. Assim, comecei a história da educação a 

partir das histórias de vida dos graduandos, suas trajetórias de escolarização, 

familiares, sociais, a escolha profissional... para assim ampliar para a história do 

outro, da cidade, do país, da humanidade, da educação. Essa compreensão ficou 

marcada e os alunos, que de início alegaram não gostar de história, concluíram a 

disciplina com outro olhar e outra perspectiva de história, da vida e de si enquanto 

historiador/narrador do seu tempo e espaço e da sua própria formação. 

Embora não me sentisse preparada e não houvesse nenhum tipo de 

exigência institucional para o desenvolvimento da minha prática, conseguia “dar 

conta” do fazer pedagógico a partir do meu envolvimento, compromisso social, 

empenho e, sobretudo, uma prática centrada no sujeito da aprendizagem. Os 

princípios construídos ao longo da minha trajetória de vida serviam de norteador 

das ações que eu desenvolvia e me estimulava a provocá-los para que eles se 

sentissem envolvidos no fazer pedagógico. 

No mesmo ano, 1995, paralelamente à experiência docente na 

Universidade, lecionava a disciplina Didática nas turmas de 1º e 2º anos, e Jogos 
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e Recreação no 3º ano do Curso de Magistério, na cidade de Santa Bárbara-BA. 

Naquela escola havia muito descaso com a formação das “normalistas” e alguns 

professores não cumpriam horários, havia muitas aulas vagas, alunos ignorados 

no espaço escolar, pouco investimento no fazer pedagógico. Nesta escola 

encontrei alunos que não sabiam ler nem escrever, outros que detestavam 

matemática, outros que tinham dificuldade de emitir uma opinião ou se posicionar 

diante da realidade de modo crítico... foi assustador perceber que estes alunos 

estavam prestes a concluir o Ensino Médio e possivelmente alguns deles, no ano 

seguinte assumiriam a docência na escola pública, outros buscariam a 

universidade e, provavelmente, seriam meus alunos na graduação. 

Atuar como docente no Ensino Superior e na Escola Básica ao mesmo 

tempo, possibilitou-me ter clareza sobre o ciclo educacional dos sujeitos, cada 

fase vivida e o quanto os processos de escolarização influenciam na formação 

profissional, no âmbito das licenciaturas. Passei a questionar a docência no 

Ensino Superior, a prática pedagógica e o professor universitário como referência 

para a formação do educador que atuaria na educação básica. Nesse trajeto ia 

adquirindo modos para me fazer professora, ia aprendendo a ser professora no 

ato de ensinar, de desenvolver a prática pedagógica. Era uma professora em 

formação, mediante o exercício da profissão docente. 

A minha condição de aprendiz de professora universitária, na UEFS, foi 

inquietante e me fez transcender à sala de aula, para vivenciar experiências em 

grupos de pesquisa e projetos de extensão, a fim de me desenvolver 

profissionalmente. Nessas articulações, fui convidada para coordenar um Projeto 

de Alfabetização de Jovens e Adultos – PRAJA, no qual eu tinha que acompanhar 

as classes e a formação dos alfabetizadores. Em virtude de alguns percalços 

operacionais, o referido Projeto durou pouco tempo e a universidade fez parceria 

com o plano piloto do Programa Alfabetização Solidária – ALFASOL e eu assumi 

a coordenação de um polo. Foram muitas e ricas aprendizagens que me 

conduziram a outros lugares, outras culturas, outras perspectivas, outras 

realidades que eu não conhecia e que me permitiram, pela primeira vez, a 

publicação de experiências. Passei a viver a realidade da zona rural de Feira e de 

muitos municípios da Bahia e a trabalhar, de perto, com a formação continuada 

de professores alfabetizadores de jovens e adultos. 
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Entre as minhas atribuições constava o acompanhamento das classes de 

EJA, o trabalho com a formação continuada dos alfabetizadores e orientações 

para a prática pedagógica que eles desenvolviam. Tive aí a oportunidade de 

verificar as lacunas mais incipientes, dificuldades básicas de leitura, de escrita e 

de noções matemáticas que interferiam no fazer pedagógico desses docentes. Na 

tentativa de ajudá-los, passei a desenvolver círculos de leitura e oficinas 

pedagógicas, com a intenção de provocá-los à superação de suas dificuldades e 

investirem em sua formação. Os resultados foram bons e, aos poucos, os 

professores da rede pública dos municípios parceiros foram se agregando à 

proposta e demonstrando interesses em melhorar sua condição de professor. 

Eram práticas que tinham como foco as histórias de vida e a formação deles e 

isso os inquietava e os provocava a querer mais. E eu percebia que me constituía 

mediadora desse processo.  

Tal experiência foi muito reflexiva pra mim, humanizou-me mais, foi me 

despertando para a desqualificação da formação docente e a relevância dessa 

formação no fazer pedagógico. Eu via em mim, como professora da universidade 

e coordenadora de EJA, uma referência para a aprendizagem e o 

desenvolvimento do professor em formação, quer na graduação, como formação 

inicial ou na formação continuada. Essa constatação me envolvia mais na 

docência, intimava-me à responsabilidade e ao compromisso social com a ação 

pedagógica e com a minha própria formação. 

O desejo de me especializar ficou mais latente, era uma necessidade 

formativa que se evidenciava a cada momento. Queria cursar Metodologia do 

Ensino Superior porque precisava contemplar os saberes necessários à docência 

na universidade, mas por vários empecilhos não alcancei o meu intento. Submeti-

me a uma seleção para o curso de Especialização em Alfabetização, por ser a 

opção possível e por me identificar e me sentir envolvida com as questões 

voltadas à lecto-escrita. O curso foi muito produtivo, possibilitou-me novas 

descobertas, proporcionou-me reflexões e outros olhares para o processo de 

alfabetização, permitiu-me praticar mais o ato de pesquisar, ato já iniciado na 

graduação. Marcou-me, nesse curso, uma tarefa desafiante: compor, pela 

primeira vez memorial, como trabalho de conclusão. O impacto da proposta me 

causou muita resistência, até porque acreditava que memorial somente era 
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produzido por idosos, não achava nada acadêmico falar de mim mesma, não 

sabia por onde começar. 

A experiência de resgatar as minhas memórias provocou em meu ser uma 

reviravolta. Nesse fazer, dei-me conta de que narrar a mim mesma é, antes de 

qualquer outra coisa, um processo de lapidação, de aprendizagem e 

conhecimento e, sobretudo, de tomada de consciência a partir dos meus 

percursos de vida e da formação. Foi um momento de sistematização pessoal e 

profissional que me fez perceber que realmente queria investir na carreira de 

professora universitária, para contribuir com a formação do professor da Escola 

Básica, a partir da minha atuação na licenciatura, alimentada pelo desejo por um 

fazer inovador. 

Portanto, não veio por acaso a motivação para fazer o concurso público 

na Universidade do Estado da Bahia – UNEB, em 1996, no Campus XI, localizado 

no Território de Identidade do Sisal. O que no início era apenas curiosidade, 

passou a ser desejo, eu queria investir na profissão de professora universitária. 

Estudei bastante e fui aprovada. Assumi, de imediato, a disciplina Didática e, 

posteriormente, Gestão Educacional. À minha frente, um novo desafio que 

favoreceria sobremaneira a ampliação dos meus conhecimentos, o alargamento 

de horizontes mediante os estudos concernentes à área. Eu percebia na didática 

a possibilidade de me refazer, sobretudo pelo fato dessa disciplina centrar seus 

estudos nas reflexões sobre os processos de ensinar e de aprender. No estudo 

da didática, encontrava espaço o espaço ideal para refletir sobre as diversas 

inquietações que vinham me acompanhando ao longo das minhas vivências de 

professora.  

As inquietações vividas foram se aguçando e me conduziram a muitas 

outras experiências na UNEB e na comunidade da região sisaleira. Em 1999, 

implantei o Núcleo de Alfabetização Leitura e Escrita, no Campus XI, devido à 

carência dessa área nos municípios do Território de Identidade do Sisal. Daí 

resultaram muitas ações extensionistas e de pesquisa em parceria com 

prefeituras dos municípios da região sisaleira, que serviram de sustentação para a 

reflexão da prática e para a construção de saberes da experiência, a partir dos 

quais fui buscando (des)reconstruir o fazer pedagógico, no sentido de ressignificar 
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a formação do professor e aproximar universidade e Escola Básica, por acreditar 

que a prática pedagógica deve ser próxima da realidade. 

A cada novo contato com a sala de aula e com o fazer pedagógico, 

sentia-me mais envolvida com a docência, ia entendendo que atuar nas 

licenciaturas é me responsabilizar, de algum modo, com a formação do futuro 

professor da Escola Básica e eu, como professora nesse contexto, tinha e tenho a 

incumbência de desenvolver práticas que contemplem a articulação entre a 

universidade e a Escola Básica, entre vida e profissão, entre educação e 

sociedade, para proporcionar uma formação mais real, mais humana e 

aproximada do ser professor na atualidade. 

Nas experiências proporcionadas no exercício da profissão, fui adquirindo 

mais consciência do meu papel na construção de uma educação mais qualificada. 

Minhas andanças de professora, tanto na Escola Básica com no Ensino Superior, 

fizeram-me redimensionar a minha postura diante da prática pedagógica, no 

sentido de perceber as implicações das histórias de vida na profissão e a 

importância da reflexão para compreensão de si como educadora.  

Ao lidar com alunos de diversas localidades, de vida itinerante, fui 

entendendo que a grande maioria atuava na docência por falta de opção, sem 

consciência da função social de ser professor e da importância da profissão no 

contexto social. Esse entendimento foi significativo para eu pensar uma prática 

pedagógica mais provocativa e voltada à descoberta de si, no sentido de se 

perceberem como sujeitos que têm uma trajetória de vida e que a profissão traz 

as marcas dessa trajetória. O trabalho, cada vez mais intenso, com a disciplina 

Didática gerou o projeto “Desvelando-me: narrar a vida, compreender a 

profissão”, em 1998, tendo como proposta transcender ao conhecimento 

sistematizado no espaço acadêmico e adentrar no território da vida dos sujeitos 

em formação, para que esses se apropriem conscientemente de suas histórias e 

se responsabilizem por seu próprio processo formativo e por suas ações no 

âmbito da profissão docente.  

Na efetividade da proposta, o memorial e os diários de bordo foram 

tomados como dispositivos formativos e autoformativos, constituindo-se num 

provocativo aos estudantes quanto ao que são como pessoa e profissional, os 

quais passaram a repensar suas práticas, buscando ressignificar o fazer 
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pedagógico; a refletir sobre a sua postura, a partir do momento que olham pra si, 

percebem seu potencial e compreendem a formação como processo que sofre 

influência (e influencia) de outras dimensões de suas vidas. 

A experiência do projeto transcendeu os limites da sala de aula me 

instigando a promover uma prática pedagógica sustentada no ensino com 

pesquisa, na articulação da teoria com a realidade da escola, pois, à medida que 

eu os provocava a refletir sobre si mesmos, era também convocada a me 

repensar, a observar melhor as ações que desenvolvia, a promover momentos de 

escuta e de trocas, a escrever e publicar essas ações, a dialogar com meus 

pares, para assim qualificar cada vez mais o fazer pedagógico. A minha própria 

prática passou a ser objeto de estudo e, ao refletir sobre mim e minhas ações, 

passei a ter clareza da complexidade que envolve a docência universitária e o 

professor que atua no âmbito da universidade, sobretudo nos cursos de formação 

de professores. Compreendi que cada proposta que desenvolvia se constituía 

num objeto a ser pesquisado, cujos resultados seriam imprescindíveis ao 

aperfeiçoamento da minha ação e à minha formação de professora pesquisadora 

que a profissão foi requisitando. 

Essa compreensão aprofundou-se quando, na minha condição de 

professora no Curso de Pós-graduação (Latu-sensu) em Gestão e Docência no 

Ensino Superior, numa Instituição de Ensino Superior – IES, da rede privada, na 

cidade de Feira de Santana/BA, atuando com a disciplina Gestão da Prática 

Pedagógica, constatei que os alunos desejam ingressar na docência universitária, 

porém, por terem cursado, em sua maioria, o bacharelado sentem-se 

despreparados, sobretudo no que se refere ao domínio pedagógico para tal. São 

alunos que não têm consciência do que significa ser professor, nem de si na 

profissão docente, mas, por status, desejam a docência universitária, porém 

reconhecem-se sem as devidas qualificações e procuram, no curso, os 

referenciais para se tornarem professores, deixando escapar que a forma como o 

professor “dá aula”, a postura que assume, o como se relaciona com os alunos, 

tornam-se, muitas vezes, mais importante do que o conteúdo que está ensinando.  

Assim, todas as minhas andanças, na condição de professora 

universitária em constante processo de formação e reconstrução do fazer 

pedagógico, foram me despertando para a importância da articulação entre 
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pesquisa, extensão e ensino, como necessidade para a qualificação da prática 

pedagógica, a qual demanda a investigação como requisito para a compreensão 

do fenômeno educativo, no sentido de promover aprendizagens significativas e 

possibilitar, ao estudante, a percepção de si como protagonista do seu processo 

formativo.   

Dessa percepção e alimentada pelo desejo de aprofundar os estudos 

sobre o potencial do trabalho com histórias de vida na formação docente, nasceu 

o grupo de Estudos Pesquisa (Auto)biográfica, Formação docente e Linguagem 

Cinematográfica, o qual suscita inquietações sobre o meu papel na universidade 

para além do contexto de sala de aula, promovendo ações de pesquisa e de 

extensão, a partir do Projeto “Linguagem Cinematográfica e Formação Docente: 

histórias de vida, memórias e narrativas (auto)biográficas”7 desenvolvido na 

UNEB/Campus XI, no sentido de contribuir com a formação do professor e, nutre 

em mim, a perspectiva de investimento na minha formação para qualificação da 

prática pedagógica. As discussões tricotadas nesse grupo, assim como os 

projetos desenvolvidos, foram validando as minhas ações e intensificando as 

minhas reflexões sobre o professor e seu papel na universidade.   

Nesse trajeto formativo, o desejo pelo mestrado sempre esteve presente 

e, por algumas prioridades estabelecidas (família, saúde, casamento, gravidezes, 

maternidade, trabalho...), sua concretização foi sendo adiada embora eu nunca 

tivesse parado de estudar, pesquisar, escrever, publicar...  Nos últimos anos, 

empenhada na busca pelo meu desenvolvimento profissional, a necessidade se 

intensificou, tornou-se inadiável e, em 2011, submeti-me à seleção para o 

mestrado no Programa de Pós-graduação em Educação e Contemporaneidade – 

PPGEduC. Um novo desafio que me proporcionou novas descobertas, múltiplas 

                                                 
7
  O principal objetivo é contribuir com a formação de educadores, no sentido de articular essa 

formação às suas história de vida, a partir da linguagem cinematográfica relacionada à discussão 
sobre histórias de vida, memórias e narrativas (auto)biográficas nos processos formativos iniciais 
de professores de Geografia e Pedagogia. Esse Projeto de formação no âmbito da extensão 
universitária vislumbra promover, através da linguagem cinematográfica, o uso do método 
autobiográfico enquanto abordagem teórica que apresenta possibilidades fecundas para a 
pesquisa sobre o movimento do sujeito em sua trajetória pessoal-acadêmica-profissional, 
especialmente, por propiciar um lugar de fala e um lugar de escuta desse sujeito sobre sua 
singular história de vida. Os participantes são mobilizados a narrar as suas histórias, evocando 
nomes, pessoas, lugares, fatos/acontecimentos, experiências que compõem as suas histórias de 
vida-formação, narradas mediante a exibição e discussão dos filmes selecionados. 
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reflexões, mais refinamento no trato educacional, mais aprofundamento nas 

questões metodológicas, epistemológicas e gnosiológicas do ato de pesquisar.   

As provocações do mestrado suscitaram em mim o desejo de encontrar, 

nas minhas trajetórias, o reconhecimento de mim mesma como ser no mundo, o 

aperfeiçoamento como sujeito social e o refinamento da minha condição de 

professora em pleno exercício da docência no contexto universitário, tendo 

consciência de que o que eu sou como pessoa reflete as minhas ações 

profissionais na universidade e fora dela. 

Assim, no momento que me coloco diante dessas trajetórias de minha 

vida e dos percursos vividos ao longo das minhas itinerâncias de formação e 

profissão no ensino Fundamental, Médio e Superior, chego à compreensão que 

estou imersa num interminável processo de formação, de construção da minha 

identidade profissional e esse fazer-me, desfazer-me e refazer-me em cada 

experiência, em cada lugar, em cada trajeto vai me metamorfoseando e 

constituindo o devir da minha profissão. Essa compreensão me coloca em 

posição privilegiada de autoescuta constante, na qual percebo a importância de 

me repensar sempre, de me reescrever, para assim me reinventar na 

complexidade da docência.  

Essas vivências que determinam a inquietude que me move para a busca 

de compreensão das itinerâncias formativas e suas implicações no fazer 

pedagógico do professor universitário. As construções e aprendizagens feitas, no 

percurso, permitiram-me apreender que a 

 

[...] dimensão formadora das experiências deixa marcas e imprime 
reflexões sobre o vivido. O diálogo intertextual construído através 
do acolhimento e da polifonia das vozes das pessoas com quem 
aprendo na minha itinerância, faz-me cotidianamente apreender e 
potencializar sentidos autoformativos sobre a vida, a formação 
docente e a profissão (SOUZA, 2006, p. 15). 

Na procura de “potencializar sentidos autoformativos”, esse olhar para 

dentro mim, onde diviso as marcas instituídas e os sentidos produzidos nos meus 

percursos de vida e nas trajetórias ao longo do exercício da profissão docente na 

universidade, possibilita-me entrelaçar, de algum modo, as minhas experiências 

com as histórias vividas pelas professoras colaboradoras desta pesquisa, para 
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assim reconhecer o quanto a minha história de vida e itinerâncias formativas 

implicam no meu modo de ser professora universitária. 

É a partir destas minhas marcas que tenho me constituído em quem sou, 

tomando consciência do que os outros fizeram de mim, para assim tecer a costura 

da vida usando os fios da profissão com responsabilidade e me (des)construindo/ 

reconstruindo como pessoa e como profissional no cotidiano das práticas que 

desenvolvo, das trocas e diálogos que estabeleço com o outro, das interações 

com a realidade que vivo.  

Ao retomar as lembranças, os trajetos, os lugares e as experiências que 

dizem o como eu me fiz professora, vou ajeitando, na minha memória, os 

acontecimentos que revelam o meu modo de ser docente e que me dizem o 

quanto o meu objeto de investigação está impregnado de mim mesma, fazendo-

se evidenciar a minha implicação com esta pesquisa, cujo objeto “[...] me remete, 

cotidianamente, a refletir sobre meus próprios percursos de formação e 

desenvolvimento profissional” (idem, ibidem). 

Neste viés, ao refletir sobre a minha história de vida, sobre as minhas 

itinerâncias de formação e suas implicações no desenvolvimento da minha 

profissão, fui percebendo que as marcas que foram inscritas em mim “[...] são 

potências nômades geradoras de novas possibilidades e reatualizações, marcas 

que reinventam o vivido e recuperam a intensidade das experiências... num ato de 

conhecimento” (PEREZ, 2006, p. 180).  

Portanto, falo aqui do lugar de professora universitária que fui me 

constituindo a partir das experiências vivenciadas, nas quais fui captando modos 

de exercer a docência com responsabilidade social, compromisso com o outro e 

respeito pelos processos e percursos de quem se forma. Como afirma Souza 

(2006, p. 15), “[...] é desse lugar e com essas marcas que venho me constituindo 

e aprendendo a ser professor”.  

É dessa trajetória vivida e experienciada no chão da escola, no espaço 

acadêmico e nas estradas da vida, que fui apreendendo a complexidade da 

profissão docente, despertando-me para a importância de compreender essa 

complexidade nas licenciaturas, para assim entender a docência como devir, 

como profissão que se constitui no fazer, no praticar, no produzir sentido e 

significado para cada experiência vivida e refletida, em que o professor vai se 
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descobrindo e se percebendo como pessoa e como profissional em constante 

processo de trans-formação. 

Desse modo, sendo sujeito desta narrativa, sou também sujeito desta 

pesquisa, compreendendo que o sentido que atribuo à narração que acabo de 

fazer “é pertinente e particular” a mim mesma, mas tem, na história do outro, a 

contraface, conferindo assim a essas subjetivações o valor de conhecimento “[...] 

com significado atribuído às experiências e ao conhecimento de si, narrando 

aprendizagens experienciais e formativas daquilo que ficou na minha memória”  

(idem, ibidem, p. 103) e que, sem dúvida alguma, fizeram emergir em mim a 

professora e a pessoa que sou.  
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II. O Tear Metodológico... 

Tecendo caminhos 
 

 

                                                                        
 
 

Ouso afirmar que os fios da pesquisa são como os liames de 
um rizoma, ramificações que se cruzam e se entrelaçam 

numa construção transversal de um conhecimento 
rizomático... que me possibilita apreender nas palavras e 

nos textos as singularidades subjetivas. 
 

Carmem Lúcia Vidal Pérez (2006, p. 184) 
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O ato de pesquisar é, por natureza, um “sair ao encontro” de algo. 

Encontro esse que gera expectativas, exige preparo, é dinâmico e diligente; é 

movimento que requer um caleidoscópio de escolhas que se articulam entre si 

com vistas a desvelar o objeto investigado, a revelar a riqueza que se mantém 

escondida sob a aparente pobreza do cotidiano. Neste movimento de “ir ao 

encontro”, é preciso fazer escolhas acertadas/apropriadas para, assim, 

contemplar os objetivos e desejos estabelecidos, mesmo que no percurso essas 

escolhas sofram ajustes ou apresentem outras possibilidades. 

Considerando tais princípios, ao me deparar com a natureza 

(auto)biográfica deste trabalho, fundamentada na pesquisa qualitativa, centrada 

nas histórias vividas pelos sujeitos, portanto, no pessoal percebido e representado 

de modo singular por cada um deles e imersa nas tramas teórico-metodológicas 

desta investigação, sinto-me como uma tecelã diante do tear8, cuja função é 

promover o encontro entre os fios da costura, entrelaçá-los cuidadosamente para 

a constituição do tecido, compreendendo que a estampa depende dos modos 

como os fios se entrecruzam; é algo que vai se revelando no próprio percurso da 

tessitura. 

Assim sendo, a trama dos fios teórico-metodológicos desta pesquisa 

requisitou o entrecruzar da “[...] teoria da abordagem (o método), os instrumentos 

de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a criatividade do 

pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal e sua sensibilidade)” 

(MINAYO, 1997, p. 14). 

Nesse movimento de entrecruzar fios, o tecido teórico-metodológico desta 

investigação foi se estruturando, sustentada numa epistemologia que abraça a 

qualidade como pressuposto básico, sobretudo porque a pesquisa qualitativa9 

“quer fazer jus à complexidade da realidade, curvando-se diante dela, não o 

                                                 
8 Instrumento, manual ou elétrico, empregado para fins de tecelagem, cujo destino é entrelaçar 
fios, transformando-os em tecidos; 
9
 Esta abordagem tem suas raízes no final do século XIX a partir da indagação dos cientistas 

sobre o método de investigação das ciências físicas e naturais que, por se fundamentarem numa 
perspectiva positivista de conhecimento, não deveria servir de modelo para o estudo dos 
fenômenos humanos e sociais. Neste sentido, vários teóricos trouxeram contribuições para a 
elaboração de uma nova perspectiva de investigação, destacando-se Dilthey que argumentou 
sobre a complexidade e dinamicidade dos fenômenos humanos e sociais e Weber que enfatizou a 
importância dos significados dados pelos sujeitos aos fenômenos que o cercam. É a concepção 
idealista-subjetivista ou fenomenológica que dá origem à abordagem qualitativa de pesquisa. 
(ANDRÉ. 1995, p.16) 
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contrário como ocorre com a ditadura do método...” (DEMO, 2000, p. 152). No 

caso do objeto aqui estudado, a realidade requisitou um processo 

meticuloso/cuidadoso de análises e reflexões sobre as itinerâncias de vida, 

formação e profissão do professor universitário e que põe em evidência a 

complexidade destas itinerâncias e do modo de ser e estar na profissão de cada 

professora colaboradora. 

Logo, é uma perspectiva que requisitou “um rigor outro10” no ato de 

pesquisar, no qual, além de buscar entender a “complexidade do real” sem a 

intenção de quantificar ou universalizar resultados, focalizou a “descoberta do 

sujeito, em sua compreensão e vai buscar sua colaboração, fazer-se parceria 

dele, preocupar-se com sua formação, com suas histórias” (GHEDIN; FRANCO, 

2008, p. 61).   

Amparada por tais princípios, adotei a abordagem qualitativa como âncora 

de sustentação desta investigação, por entender que a complexidade da docência 

universitária e da formação para o seu exercício não pode ser quantificável, por 

apresentar particularidades que só fazem sentido se analisadas e compreendidas 

dentro de uma perspectiva metodológica de caráter qualitativo que é “[...] próprio 

de quem sente, percebe, julga, conceitua, afeta e é afetado por aquilo que 

percebe” (GALEFFI; MACEDO; PIMENTEL, 2009, p. 46). Essa compreensão 

evidencia que não se “[...] pode deixar de lado o sujeito humano e suas 

particularidades.” (idem, ibidem, p.16). 

Desse modo, as tramas dessa caminhada revelaram o interesse em 

captar a subjetividade, capturar a perspectiva das professoras que colaboraram 

com esta investigação, apreendendo o significado que essas professoras dão à 

realidade em que vivem, à profissão e à vida em si. Até porque o ato de fazer 

pesquisa não é e nem pode ser concebido “[...] fora das significações que os 

indivíduos atribuem aos seus atos; deve, pelo contrário, ser o desvelamento do 

sujeito social que os indivíduos manifestos constroem em suas interações 

cotidianas” (CHIZZOTTI, 1995, p. 84). 

                                                 
10

 Expressão utilizada por Galeffi; Macedo; Pimentel (2009). “Trata-se de procurar elucidar a 
natureza rigorosa da pesquisa qualitativa, a partir da atitude existencial e epistemológica do 
pesquisador em seu contexto de vida segundo seus diversos níveis de constituição e de realidade, 
percebidos e elucidados na autocompreensão e na compreensão compartilhada de sua condição 
histórica – sua gênese como indivíduo, sociedade e espécie” (GALEFFI, 2009) 
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As professoras colaboradoras, portanto, foram tomadas como 

protagonistas e não apenas como objeto desta investigação, numa perspectiva 

dialógica que rompe com os paradoxos entre “sujeito e objeto, ciências da 

natureza e ciência do espírito, porque o que está em jogo são os conhecimentos 

que podem alcançar e construir para benefício e realização dos indivíduos, das 

sociedades e da espécie...” (GALEFFI, MACEDO; PIMENTEL, 2009, p.27). Isso 

porque os preceitos da metodologia qualitativa alimentam uma complexa e 

dinâmica relação “[...] viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito” (CHIZZOTTI, 1995, p. 79). 

Nesse movimento investigativo entre sujeito e objeto, pesquisa e 

pesquisador, vida e profissão e para contemplar os desejos, intenções e o objeto 

desta investigação, a (auto)biografia se manifestou como uma abordagem 

metodológica e epistemológica propícia à compreensão das particularidades das 

professoras colaboradoras, a partir de uma reflexão mais apurada sobre as 

histórias vividas por estas profissionais, para entender as suas itinerâncias 

formativas e o seu modo de ser professora no contexto da universidade, 

sobretudo porque a (auto)biografia 

[...] recoloca na antecena, no rastro dos físicos em particular, o 
lugar da subjetividade no trabalho científico e a relação dos 
pesquisadores com seus informantes, ou mais globalmente ainda, 
a função das características culturais, portanto, epistemológicas 
dos pesquisadores na elaboração dos saberes (JOSSO, 2010, p. 
131). 

Desse modo, encontrei nessa abordagem os parâmetros de que preciso 

para compreender o sujeito em seus percursos de vida-formação-profissão, tendo 

em vista “[...] valorizar uma compreensão que se desenrola no interior da pessoa, 

sobretudo em relação a vivências e experiências que tiveram lugar no decurso de 

sua história de vida” (FINGER, 2010, p. 125). 

As pesquisas de natureza (auto)biográfica resultam da necessidade de 

uma ruptura paradigmática com o modelo de ciência hegemônico, com vistas a 

construção de uma outra perspectiva de construção de conhecimento que, além 

de científica, é social e coloca o sujeito e sua subjetividade como elementos 

imprescindíveis a essa construção, assentando-se nos princípios básicos de que  
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[...] pesquisa e vida se articulam numa perspectiva dialógica em 
que as tradicionais fronteiras entre investigação e formação são 
rompidas por uma concepção de pesquisa, que vê a investigação 
como uma prática de formação e faz das práticas de formação 
instrumentos de investigação (PÉREZ, 2006, p. 182) 

Para contemplar tais princípios tomados aqui como referência, o 

movimento da pesquisa foi articulado pela abordagem (auto)biográfica, sobretudo 

por entender que as questões singulares das histórias de vida, das itinerâncias 

formativas e das trajetórias de profissão das colaboradoras desta pesquisa 

precisam ser compreendidas no processo de construção do conhecimento e do 

autoconhecimento, a partir do qual se reinventam constantemente no fazer da sua 

profissão e de si mesmas, enquanto sujeito de trans-formação. 

 

 

 

2.1  A Estampa (Auto)Biográfica: um fazer em movimento 

 
Só uma história de vida põe em evidência o modo como cada 

pessoa permanecendo ela própria, se transforma. Só uma história 
de vida põe em evidência o modo como cada pessoa mobiliza os 

seus conhecimentos, os seus valores, as suas energias, para ir 
dando forma à sua identidade, num diálogo com os seus 

contextos. 
Maria da Conceição Moita (1995, p. 116). 

 

 

O pensamento de Moita reitera as intenções de desvelar o objeto desta 

investigação através da (auto)biografia, principalmente por considerar que essa 

abordagem assume, como princípio primordial, as histórias de vida narradas pelas 

pessoas, tendo em vista que, nas histórias de vida, localizam-se os 

acontecimentos que marcaram/marcam as construções e escolhas que fazem o 

sujeito ser o que ele é, que dão “forma à sua identidade” e que “põe em evidência 

o modo como cada pessoa mobiliza seus conhecimentos, seus valores, suas 

energias...” para fazer o que faz.  

Nessa perspectiva de compreensão de si, é que cada vez mais a 

(auto)biografia vem sendo utilizada nas ciências humanas, sobretudo nas práticas 

educativas de formação do sujeito. Trata-se de um método que tem marcas 
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milenares, destacando-se e ampliando-se, sobretudo pelo seu diferencial de 

articular “[...] percurso de vida e discurso (bios – logos), ao longo da evolução da 

escrita de si” (PASSEGI, 2008, p.29).   

Assim, sem a intenção de realizar uma incursão histórica aprofundada 

sobre o método (auto)biográfico, apropriei-me das reflexões de Passegi (2008) 

para ressaltar que, segundo Pineau (2006), as aproximações entre vida e 

discurso se iniciam no “século V a.C. com a bios gregas e ao longo dessa história 

se sucedem oito artes que nasceram de diferentes formas de união entre discurso 

e vida” (idem, ibidem) e que implicam na (auto)biografia enquanto metodologia de 

investigação no campo científico.  

A primeira arte é a filosófica, evidenciando a bios socrática, datada do 

século V a.C., na busca do conhece-te a ti mesmo; a arte midiática, com a bios 

helênicas, no século II a.C., pretendendo a narrativa de fatos heróicos; a arte 

sacerdotal, por volta dos anos 400 d.C, cujo preceito era o exame de si mesmo 

diante de Deus; a arte literária, como marco da escrita de si, destacada pelas 

Confissões de Rousseau, já no século XVII (ainda sem uso do termo 

autobiografia); a arte hermenêutica, na qual Dilthey, “[...] propõe a reflexividade 

autobiográfica como modelo de compreensão do mundo para as ciências 

humanas” (idem.ibidem), no século XIX; a arte metodológica, desenvolvida pela 

escola de Chicago no início do século XX, com a intenção de “analisar situações 

sociais pelo olhar dos atores sociais” (idem, ibidem, p. 30). É a partir de então que 

a literatura pedagógica foi tomada pela (auto)biografia, o que, segundo Nóvoa 

(1992), coloca os professores e sua formação no centro do debate em educação; 

a arte profissional, no século XX, na qual o “indivíduo é chamado a assumir-se 

como autor de sua história e a responsabilizar-se por ela” (idem, ibidem. p. 31); 

por fim, a escrita de si é tomada por Pineau (2006 apud PASSEGI, 2008, p. 30) 

como  arte existencial, “por se caracterizar pela reflexão do indivíduo sobre si e 

atribuição de sentido para ganhar e não perder a própria vida”.  

Nesse processo evolutivo, cada vez mais, sobretudo nas últimas décadas, 

as reflexões sobre a (auto)biografia, seus usos e potencialidades, vem se 

intensificando e as diversas áreas do conhecimento – sociologia, psicologia, 

filosofia, história, antropologia... – têm se apossado das experiências com 

histórias de vida, tendo por intenção aproximar vida e discurso, para, assim, 
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compreender melhor os processos e percursos que constituem o sujeito como 

pessoa e como profissional.   

Nessa discussão, é relevante destacar que, nos fins do século XX, um 

grande movimento em busca da compreensão de si, das articulações entre vida-

formação-profissão, mobilizou, em vários lugares do mundo, diversos teóricos11, a 

apostarem na perspectiva científica, social e individual da (auto)biografia, por 

compreenderem que é possível atribuir à subjetividade um valor de conhecimento 

e superar o paradigma quantitativista que por séculos imperou no campo das 

ciências.   

No Brasil, esse movimento (auto)biográfico também despontou nos fins 

do século XX e foi intensificado a partir da organização dos CIPA12, com a 

intenção de reunir pesquisadores que consolidam suas pesquisas nos princípios 

da autobiografia, explicitando assim o valor da subjetividade no ato de pesquisar, 

o que coloca o indivíduo na condição de sujeito da investigação.  

Imersa nestas discussões que evidenciam as potencialidades e a 

autonomia da (auto)biografia, apropriei-me da (auto)biografia para desvendar as 

articulações entre as itinerâncias formativas e o fazer pedagógico na docência 

universitária, sobretudo, como arte metodológica, profissional e existencial 

(PINEAU, 2006; 2012). Essa apropriação se deve à minha crença no sujeito 

sócio-histórico, produtor do seu conhecimento, de conhecimentos “[...] sobre si, 

sobre os outros e o cotidiano, o qual revela-se através da subjetividade, da 

singularidade, das experiências e dos saberes, ao narrar com profundidade” 

(SOUZA, 2006, p. 36).   

Enquanto arte metodológica, que nesta pesquisa é tomada como 

narrativas (auto)biográficas das professoras universitárias, a (auto)biografia se 

                                                 
11

 A exemplo de Pineau pioneiro das histórias de vida em formação na França e no Canadá; 
Nóvoa (1992;1995; 2002); Josso (2004; 2010); Dominicé (1996; 2010)  Delory-Momberger (2000; 
2008), Nóvoa e Finger (2010); Souza (2006; 2010); Passegi (2006; 2008;2010), entre outros.  
12

 Congresso Internacional sobre Pesquisa (Auto)biográfica.  O I CIPA, realizado em 2004, 
em Porto Alegre, com o tema “A aventura (auto)biográfica: teoria e empiria. O II CIPA, promovido 
pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 2006, na cidade de Salvador, com o tema 
“Tempos, Narrativas e Ficções: a invenção de si”. O III CIPA, com o tema “(auto)biografia: 
formação, territórios e saberes”, transcorreu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 
Natal, 2008, com o lançamento de duas coleções sobre a pesquisa (auto)biográfica, para divulgar 
na França as pesquisas realizadas no Brasil e socializar com os pesquisadores brasileiros os 
trabalhos realizados na França. Neste Congresso, foi criada a Associação Brasileira de Pesquisa 
(Auto)biográfica – BIOgraph. O IV CIPA, 2010, na Universidade de São Paulo, com o tema 
“Espaço (auto)biográfico: artes de viver, conhecer e formar; e o V CIPA, “Pesquisa 
(auto)biográfica: lugares, trajetos e desafios”, 2012, realizado na PUCRS, em Porto Alegre.  
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manifestou propícia ao desvelamento do objeto aqui demarcado, especialmente 

por suas potencialidades como um método que autoriza uma investigação 

científica a partir do sujeito real, histórico e situado num contexto social “[...] para 

além de toda a metodologia quantitativa e experimental” (FERRAROTI, 2010, p. 

36). É uma metodologia sem intenções de apresentar dados estatísticos, formular 

leis, construir ou contestar hipóteses. Ao contrário, busca “[...] atribuir à 

subjetividade um valor de conhecimento” (idem. ibidem.), com sentido próprio do 

e para o sujeito da narrativa. Essa “[...] subjetividade está diretamente posta, em 

todo o caso para a corrente que integra este método, a um processo de formação 

numa metodologia de pesquisa-formação” (JOSSO, 2010, p. 132).  

Tal perspectiva evidencia ainda o potencial metodológico da 

(auto)biografia, seus interesses em compreender o sujeito tal qual ele é, 

concedendo “[...] uma atenção particular e um grande respeito pelos processos 

das pessoas que se formam” (NÓVOA; FINGER, 2010, p. 23), num movimento 

que insurge na e da própria vida, perpassa pela formação e impacta na profissão. 

“Nisso reside uma das suas principais qualidades, que o distingue da maior parte 

das outras metodologias de investigação em ciências sociais” (idem, ibidem).  

Assim, a escolha pelas narrativas docentes ganhou relevo por desvelar 

trajetórias de vida-formação-profissão, cujos elementos são respeitados como 

fundamentais no trajeto percorrido pelo sujeito da narrativa, permitindo que esse 

sujeito atribua sentido ao vivido, compreenda a si mesmo e se aproprie de sua 

história enquanto narra, num movimento de “[...] tomada de consciência... é um 

exercício formador e como tal, deve ser estimulado, incentivado, sem se tornar 

uma camisa de força para os professores que cotidianamente inventam a sala de 

aula” (MIGNOT, 2008, p. 108).  

Além disso, as narrativas apresentam possibilidades de análise que 

permitiram a compreensão das itinerâncias formativas e profissionais num 

contexto mais amplo, propiciando a articulação e o diálogo entre o individual e o 

sociocultural. Segundo Abrahão (2004, p. 203), “[...] esse processo de construção 

tem na narrativa a qualidade de possibilitar a autocompreensão, o conhecimento 

de si, àquele que narra sua trajetória”.  
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Assim, ao trabalhar com narrativas (auto)biográficas, busquei reconhecer 

as múltiplas faces da realidade, a partir do olhar dos sujeitos e suas 

subjetividades. Tal reconhecimento possibilitou,  

considerar um conjunto alargado de elementos formadores, 
normalmente negligenciados pelas abordagens clássicas e, 
sobretudo, possibilita que cada indivíduo compreenda a forma 
como se apropriou desses elementos formadores... (NÓVOA; 
FINGER, 2010, p. 24).  

Nessa direção, emerge neste estudo, a necessidade de tomar a 

(auto)biografia, também como arte profissional, defendida por Pineau (2006; 

2012), nomeadamente por esclarecer as articulações entre o eu pessoal e eu 

profissional, apropriada para compreender as histórias de vida das professoras 

colaboradoras, possibilitando pensar nas implicações da vida sobre a profissão e 

vice-versa, num processo de investigação-formação.   

Tal posicionamento denota a importância de adotar a (auto)biografia 

como elemento fundante desta pesquisa, especialmente pela fertilidade das 

histórias de vida, como prática de formação que favorece uma concepção 

formativa a partir da reflexão e do “[...] conhecimento de si, das relações que se 

estabelecem com o seu processo formativo e com as aprendizagens que 

construiu ao longo da vida” (SOUZA, 2006, p. 36). Isso evidencia que ao narrarem 

sobre si, as professoras transcenderam a perspectiva de fornecimento de dados 

para esclarecer o objeto de que estou cuidando nesta pesquisa, pois a   

[...] arte de evocar e de lembrar remete o sujeito a eleger e avaliar 
a importância das representações sobre sua identidade, sobre as 
práticas formativas que viveu, de domínios exercidos por outros 
sobre si, de situações fortes que marcaram escolhas e 
questionamentos sobre suas aprendizagens, da função do outro e 
do contexto sobre suas escolhas, dos padrões construídos em sua 
história e de barreiras que precisam ser superadas para viver de 
forma mais intensa e comprometida consigo próprio (SOUZA, 
2006, p. 61). 

Avaliadas conforme esse ponto de vista, as narrativas se constituíram em 

um momento singular, em que as colaboradoras puderam refletir sobre si 

mesmas. Foi um momento de sistematização das trajetórias de vida, das 

itinerâncias formativas e do modo de ser professora de cada uma, sobretudo, por 

ser um “[...] caminho investigativo capaz de provocar transformação na forma 
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como as pessoas compreendem a si próprias e aos outros, já que é protagonista 

de sua própria história de vida” (FERREIRA, 2008, p. 22). Porquanto, a 

(auto)biografia instaura-se como um processo de investigação-formação, que 

requer do sujeito a descoberta de si e da sua condição de autor/protagonista de 

suas construções, consequentemente, de sua própria formação.  

Nesse processo de metarreflexão, as professoras colaboradoras, ao 

narraram sobre si e sobre suas ações, fizeram emergir a “[...] auto-escuta como 

se estivessem contando para si próprias suas experiências e as aprendizagens 

que construíram ao longo da vida” (SOUZA, 2006, p.14), esclarecendo, assim, as 

experiências vividas, as marcas da profissão e a manifestação dessas marcas no 

que são como professoras, logo, no fazer pedagógico.    

Josso (2010) salienta que utilizar histórias de vida nos processos 

formativos do professor apoia-se na abordagem de formação centrada no “sujeito 

aprendente”, o qual vai se responsabilizando ao longo do processo por sua 

formação, apropriando-se das suas aprendizagens e experiências e se 

conscientizando das articulações entre as histórias de vida, as itinerâncias 

formativas e o modo de ser professora de cada uma.  

Ou seja, a abordagem biográfica, o trabalho com histórias de vida 
e narrativas de formação possibilitam um investimento na pessoa 
do professor, na sua dimensão profissional... a partir das 
experiências e aprendizagens construídas ao longo da vida 
(SOUZA, 2006, p. 55). 

Nesse desvelamento de si, através das narrativas, as professoras 

colaboradoras teceram reflexões que evidenciaram suas singularidades, 

atribuíram sentido às experiências vividas e às aprendizagens adquiridas, 

explicitaram suas trajetórias formativas e profissionais e perspectivaram desejos e 

intenções na vida e na profissão. Nesse processo elas foram revelando que a “[...] 

profissionalidade docente não pode deixar de se construir no interior de uma 

pessoalidade do professor” (NÓVOA, 2002, p.30).  

Sob essa ótica, entre o pessoal e o profissional, Pineau (2010, p.101) 

analisa a formação como função da evolução humana. “Função de síntese, de 

regulação, de organização dos elementos múltiplos e heterogêneos que 

constituem o ser vivo numa unidade viva. Função sempre em ação...” que faz o 
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ser humano ser, por natureza, uma fonte inesgotável de saberes e de 

conhecimentos produzidos nas suas experiências/vivências nos seus diversos 

espaços e nas várias situações e momentos da vida.  Logo, a (auto)biografia foi 

tomada, ainda, como arte existencial, com a intenção de analisar a trilogia entre 

vida, profissão e formação, a partir da escrita de si. Esse posicionamento se 

sustenta na crença de que é na tomada de consciência desta condição existencial 

que o professor se percebe como “[...] uma pessoa com sua singularidade, 

historicidade e que produz sentido e significado ao seu próprio processo de 

aprendizagem” (SOUZA, 2006, p. 35).  

Isso porque, como afirma Morin (1980, p. 350 apud PINEAU, 2012, p. 85) 

a vida se impõe como uma “[...] formidável complexidade organizacional, matricial, 

incompressível, inseparável, polilógica”, que traz em si uma carga de sentidos e 

significados peculiares de quem vive a vida e que só se compreende a partir do 

entendimento de sua condição existencial. Condição que impacta nas itinerâncias 

formativas e no modo de ser de cada sujeito, sobretudo porque,  

entre a ação dos outros (heteroformação) e a do meio ambiente 
(ecoformação) parece existir, ligada a estas últimas e 
dependentes delas, mas à sua maneira uma terceira força, a do 
eu (autoformação)... que torna o decurso da vida mais complexo e 
que cria um campo de tensões pelo menos tridimensional, rebelde 
à toda simplificação unidimensional (PINEAU, 2010, p. 99).  

Foi nessa direção que as narrativas abriram possibilidades para as 

professoras compreenderem que seus percursos de vida, de formação e da 

profissão são processos altamente complexos e particulares, tensionados por 

experiências singulares, embora em contextos coletivos; por acontecimentos 

sociais, mas com significados individualizados; por trajetórias e aprendizagens 

com outros, porém com construções peculiares; por relações concretas vividas e 

que foram significativas na sua construção pessoal e profissional e como isso 

impacta na prática pedagógica que desenvolvem no âmbito da universidade.  

Essa compreensão evidenciada pelas professoras revelou, além das suas 

histórias de vida e processos formativos, as singularidades na construção de 

sentidos às vivências, as suas memórias, conexões e tessituras estabelecidas 

entre os acontecimentos, as emoções, os sentimentos e as práticas que desvelam 

o como se veem, elucidando, assim, a percepção que têm de si.   
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Diante das análises apresentadas nessa discussão, afirmo que a 

(auto)biografia tornou-se uma abordagem metodológica de extrema relevância, eu 

diria inevitável nesta investigação, tendo nas narrativas o dispositivo necessário à 

compreensão das articulações entre vida-profissão-formação das professoras 

universitárias no contexto da universidade. Logo, para contemplar tais 

perspectivas metodológicas, a entrevista narrativa se manifestou como o 

dispositivo mais propício à recolha das informações, consequentemente, ao 

atendimento dos desejos e anseios dessa busca investigativa. 

 

 

 

2.2  A entrevista narrativa como dispositivo da pesquisa: a escuta de si, o 
desvelar de vozes 

 

As investigações de caráter qualitativo, no âmbito das pesquisas 

(auto)biográficas, atribuem uma atenção especial aos dispositivos de recolha de 

informações, no denominado trabalho de campo, com fundamental importância 

para a interação entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa, tendo em vista 

compreender a pluralidade de sentidos que esses sujeitos atribuem ao objeto da 

investigação. Assim, a entrevista narrativa, despontou como um recurso de 

grande riqueza na investigação social, que vai além do “fornecimento de dados”, 

provocando o sujeito a si para se escutar antes de desvelar a voz e, assim, 

revelar sentimentos, concepções, percursos formativos e suas próprias projeções, 

numa reflexão prospectiva. 

Para Jovchelovitch e Bauer (2010, p. 96), enquanto dispositivo para o 

recolhimento das informações, a entrevista narrativa revela a “[...] consciência do 

papel que o contar histórias desempenha na conformação de fenômenos sociais... 

indo muito além de seu emprego como método de investigação”, no qual o sujeito 

que narra evidencia, em diversas linguagens, os sentidos produzidos, num 

contato direto com o pesquisador. Esse movimento, na visão de Macedo (2000), 

permite ainda as “entrefalas” e “entrecontextos”, com os “entreolhares”, 

constituindo-se numa técnica que possibilita captar concepções e sentimentos 

revelados em cada gesto, nos silêncios e olhares, nas “caras e bocas”; 
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explicitando, para além da palavra dita, os sentidos e significados construídos nos 

percursos formativos e nas práticas desenvolvidas, assim como na vida em si. 

Esse sujeito, ao “[...] lembrar o que aconteceu, coloca a experiência em 

uma sequência, encontra possíveis explicações para isso e joga com a cadeia de 

acontecimentos que constroem a vida individual e social” (JOVCHELOVITCH e 

BAUER, 2010, p. 91), autorizando que o fenômeno estudado seja compreendido a 

partir da sua percepção e perspectivas, explicitando “[...] concepções e seus 

percursos de vida e formação que desejam revelar, o que desejam ocultar e a 

imagem que querem projetar de si mesmo e de outros” (GOLDENBERG, 1999, p. 

85) ao recordar e narrar a própria história.  

Nessa vertente, a presente pesquisa adotou a entrevista narrativa com a 

intenção de encorajar as professoras entrevistadas a refletirem sobre suas 

histórias, a rememorarem acontecimentos, por vezes esquecidos na memória, 

que as fizeram ser quem são, a relatarem seus pensamentos e opiniões sobre si, 

sobre o outro e sobre seu contexto, com vistas a construção de conhecimentos e 

de autoconhecimento, a partir das experiências vivenciadas, refletidas e 

sistematizadas na narrativa. Ademais, pela narrativa as professoras puderam “[...] 

pensar sobre o cuidado de si e sobre situações de aprendizagem” (VICENTINI; 

ABRAHÃO, 2010, p 12).  

O interesse, ao usar as narrativas nesta investigação, teve ainda a intenção 

de evidenciar “[...] testemunho da experiência vivida, mas um testemunho 

orientado pela intenção do conhecimento do pesquisador que a registra” 

(BERTAUX, 2010, p. 67). Sobretudo porque a “conduta do pesquisador” implica 

nos direcionamentos da entrevista e seus usos ao longo da investigação, a partir 

dos objetivos e necessidades demarcadas na pesquisa.  

Ademais, a entrevista narrativa se justifica como um relevante dispositivo 

da pesquisa, por “[...] preservar perspectivas particulares de uma forma mais 

autêntica” (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2010, p. 91), ao permitir às professoras 

colaboradoras, a reflexão sobre o que vivenciam no seu cotidiano, as sensações/ 

sentimentos, as crenças e os valores que norteiam seu modo de ser e de estar na 

profissão docente no âmbito da universidade, a partir de concepções que foram 

construindo ao longo de suas itinerâncias de vida, de formação e da profissão. 

Logo, coaduno com o posicionamento de Bertaux (2010, p. 27), ao afirmar que 
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A utilização de narrativas de vida se mostra aqui particularmente 
eficaz, pois essa forma de coleta de dados empíricos se ajusta à 
formação das trajetórias; ela permite identificar por meio de que 
mecanismos e processos os sujeitos chegaram a uma dada 
situação, como se esforçam para administrar essa situação e até 
mesmo para superá-la. 

Portanto, é uma técnica científica que concede a liberdade para se 

caminhar conforme o aparecimento das situações, partindo de um roteiro de 

tópicos relativos ao objeto pesquisado previamente estabelecido, mas que, de 

acordo com Jovchelovitch e Bauer (2010, p. 95), supera o esquema pergunta-

resposta, cujo pressuposto básico “[...] é que a perspectiva do entrevistado se 

revela melhor nas histórias onde o informante está usando sua própria linguagem 

espontânea na narração dos acontecimentos”.   

Ou seja, é uma modalidade de entrevista “[...] não estruturada, de 

profundidade, com características específicas” (idem, ibidem), na qual o sujeito 

dispõe do tempo necessário para refletir sobre as provocações, sem sofrer a 

interrupção do entrevistador, tendo a liberdade para expor sua história, a partir de 

um recorte significativo de suas próprias experiências de vida e da profissão.  

Tais características requisitaram alguns critérios, os quais foram 

cuidadosamente pensados/elaborados no processo de construção dos 

procedimentos13, a saber: a fase de preparação da entrevista, demandou, em 

primeira instância, a minha compreensão, enquanto pesquisadora, do objeto nas 

suas várias dimensões, a partir de leituras, da familiaridade e da exploração do 

campo empírico. Nesse momento de preparação, foram estruturadas as 

dimensões (ver apêndice 03) a serem contempladas na entrevista, de acordo com 

o objeto e objetivos demarcados nesta investigação. 

Sucedendo a fase de preparação e depois dos esclarecimentos sobre a 

gravação e procedimentos, veio a fase da narrativa propriamente dita, iniciada 

com algumas provocações sobre as histórias vividas pelas professoras. As 

entrevistas foram previamente agendadas e aconteceram ao entardecer, todas 

em um mesmo espaço, onde as professoras narraram suas trajetórias, sem 

interrupção, num deslocamento da memória que retomou a infância, 

                                                 
13

 Os procedimentos das entrevistas narrativas desenvolvidas nesta pesquisa foram sustentados 
nos princípios defendidos por Jovchetovitch e Bauer (2010). 
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adolescência, processos de escolarização, vivências familiares... mobilizando-as 

a revisitar outros tempos, espaços, lugares, pessoas, acontecimentos e fazendo-

as expressar sentimentos e emoções que foram anunciados em linguagens 

diversas, desde a linguagem falada, até os gestos, choros e silêncios. 

A partir de cada narrativa espontânea e ininterrupta, a fase das perguntas 

foi surgindo naturalmente, a partir de provocações e questionamentos de 

interesse desta pesquisa, os quais foram elucidando ainda mais o posicionamento 

das entrevistadas frente ao objeto. 

Por fim, na fase conclusiva, num bate-papo informal, as professoras 

colaboradoras expressaram suas sensações ao participarem da entrevista e 

acrescentaram elementos de grande relevância para esta investigação, 

sobretudo, ao apontarem a entrevista como momento formativo.  

Desse modo, torna-se pertinente destacar essa técnica como precioso 

dispositivo de pesquisa, por ter concedido espaço para que cada professora 

universitária, ao ser entrevistada,  elucidasse seu olhar sobre a realidade que a 

circunda, bem como a percepção que tem de si mesmas diante da sua profissão. 

Assim, in loco, compreendi que esse dispositivo vai além de 

[...] uma listagem de acontecimentos, mas uma tentativa de ligá-
los, tanto no tempo como no sentido... estruturados em uma 
história e as maneiras como eles são contados permitem a 
operação de produção de sentido do enredo. E o enredo dá 
coerência e sentido à narrativa (JOVCHELOVITCH; BAUER, 
2010, p. 92). 

Nessa medida, foi possível perceber que as entrevistas contêm em si 

elementos de uma riqueza imensurável para o pesquisador, o qual precisa ser 

cauteloso no momento de analisá-las. Sobre esta questão Bertaux (2010, p. 67-

70) enfatiza que o pesquisador se utiliza da entrevista com três funções básicas 

articuladas entre si: a função exploratória, com intenção de ter “[...] os primeiros 

relatos de vida que lhe servirão para “balisar” o terreno; a função analítica, com o 

desejo de captar o testemunho do sujeito, nessa fase o pesquisador precisa 

compreender o sentido e significado da narrativa, em confronto consigo mesmo e 

com suas perspectivas, num processo cuidadoso que requer do pesquisador um 

posicionamento amadurecido, ético e responsável. E a função expressiva, na qual 

o foco é a força do testemunho. 
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No processo analítico e à procura de contemplar a complexidade desse 

momento, as narrativas das professoras colaboradoras foram tratadas a partir de 

uma análise compreensiva14 com sustentação nas discussões de Bertaux (2010). 

Para esse autor, alguns cuidados são necessários na análise de uma narrativa de 

vida, pois “não se trata de extrair todas as significações que ela contém, mas 

somente aquelas pertinentes ao objeto da pesquisa e que adquirem aí status de 

indício” (idem, ibidem. p. 89).  

Nessa medida, mediante a adoção da análise compreensiva, o foco foi 

encontrar sentidos e significados, num intensivo processo de escuta e busca de 

compreensão das histórias de vida, que permitiu entender as implicações do 

contexto dessas histórias na constituição de cada professora entrevistada. Nesse 

movimento,  

imaginação e rigor, essa é a dupla fecunda que produz uma boa 
análise compreensiva. Mas aqui a prioridade é dada à imaginação, 
pois se trata de imaginar, isto quer dizer, de formar uma 
representação (primeiro mental, depois discursiva) das relações e 
processos que engendram os fenômenos dos quais falam, 
frequentemente de forma alusiva, os testemunhos (BERTEAUX. 
2010, p. 108). 

Assim, a análise compreensiva é uma modalidade que perpassa pela 

linguagem falada pelo narrador, pela palavra e sentido que ela tem para quem 

narra, contudo, “[...] é pelo trabalho de sua imaginação sociológica que o 

pesquisador mobiliza os recursos interpretativos dos quais dispõe, que ele ativa o 

conjunto do espaço cognitivo situado no interior de seu horizonte” (idem.ibidem). 

Logo, a análise das narrativas das professoras se configurou essencialmente 

numa situação comunicativa pertinente à compreensão do objeto desta 

investigação, por entender que as vidas e itinerâncias de formação narradas pelas 

professoras colaboradoras, como afirma Carvalho, (2003, p. 294-295), 

para ser levada a cabo com sucesso depende de várias atividades 
comunicativas: o informante deve contar sua história de vida;  
descrever situações de vida, e argumentar sobre problemas 
significativos e recorrentes em sua vida e como ele/ela se relaciona 
com isso. O pesquisador, ao trabalhar meticulosamente sobre esse 

                                                 
14

 BERTEAUX (2010. p. 107) “o termo alemão “Wertechen” (compreender), utilizado por Dilthey e 
depois por Weber, exprime exatamente o espírito desse modo de análise. Ver ainda as obras de J. 
C. Kaufmann (1996, em particular)”. 
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material comunicativo, também se torna ele mesmo mais um 
interlocutor, integrando o circuito dialógico da produção do 
conhecimento. 

Isso porque, ao narrar, este sujeito transcende a perspectiva de relator, 

torna-se protagonista, detentor de uma realidade subjetiva, uma realidade que lhe 

é peculiar, portanto única. O pesquisador, ao interagir com a narrativa deste 

sujeito, posiciona-se também como um produtor de subjetividade, em busca dos 

sentidos atribuídos ao dito, com vista ao desvelamento do seu objeto de estudo. 

Nesse deslocamento, estão presentes elementos subjetivos que provocam a 

interação entre pesquisador e objeto de investigação, cujo método se assenta na 

compreensão dos sentidos e significados que os sujeitos atribuem à realidade e a 

si diante desta realidade, os quais subsidiam a análise do investigador e a 

compreensão do objeto de estudo. 

Nessa empreitada compreensiva, a análise teórico-empírica da 

investigação foi desenvolvida a partir de duas grandes categorias, as quais 

emergiram no percurso da investigação e se elucidaram como fundamentais no 

entendimento do objeto desta pesquisa. A primeira categoria discute o tornar-se 

professor universitário: histórias de vida, itinerâncias formativas e 

desenvolvimento profissional, com o desejo de analisar as itinerâncias formativas 

e os processos constitutivos da identidade profissional para a docência 

universitária a partir das narrativas das professoras colaboradoras. É uma 

categoria que contempla três aspectos: O primeiro elucida as marcas das 

histórias de vida na profissão; o segundo busca compreender as trajetórias de 

formação e construção de identidade profissional; e o terceiro aspecto que 

evidencia as articulações entre o pessoal e institucional no desenvolvimento 

profissional das professoras universitárias. 

A segunda categoria centra-se nas implicações das itinerâncias formativas 

no fazer pedagógico do professor universitário. A análise dessa categoria tem por 

desejo compreender o fazer pedagógico do professor universitário e o como ele 

se posiciona e se percebe nessa ação. São reflexões estruturadas em três partes 

distintas, porém articuladas entre si, a saber: o olhar do professor universitário 

sobre a prática pedagógica no âmbito da universidade; as articulações da teoria 
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com a prática profissional; e o ensino como prática de investigação-formação: a 

aventura da inovação no/do fazer pedagógico. 

 

 
 
2.3  Especificidade da pesquisa: histórias e enredos do Campus XI 

 

A escolha do campo empírico de qualquer investigação é algo que precisa 

ser observado cuidadosamente, tendo em vista os sentidos e significados da 

pesquisa para quem faz pesquisa, assim como suas articulações e interesses 

com o espaço da investigação, sobretudo porque esse espaço interfere e recebe 

interferências dos sujeitos investigados.  

Assim, considerando o meu envolvimento e interesses manifestados nos 

objetivos, desejos e necessidades desta investigação, o Departamento de 

Educação do Campus XI da UNEB, situado no município de Serrinha15 , no 

semiárido baiano, no Território de Identidade do Sisal, foi escolhido como locus 

desta pesquisa. A escolha se sustenta em quatro fatores básicos: 1) A realidade 

educacional do município no que tange a formação de professores no Campus XI; 

2) a minha condição de professora na universidade; 3) a resistência dos 

licenciandos para atuação na escola básica; 4) O exercício da docência 

universitária no Departamento. Trata-se de uma escolha diretamente atrelada às 

minhas experiências e itinerâncias de formação e, sobretudo, das vivências 

profissionais como professora da Licenciatura em Pedagogia do referido 

Departamento.  

O desejo de investigar as itinerâncias formativas e o fazer pedagógico do 

professor universitário no contexto da licenciatura em Pedagogia desse mesmo 

Departamento transcende a perspectiva científica, constituindo-se em um 

[...] encontro com nossa própria história, uma reatualização de 
nossas marcas. A investigação teórica nasceu do desassossego e 
da necessidade de afirmar o cotidiano da sala de aula (na escola 

                                                 
15

 Município emancipado em 1891, hoje com aproximadamente 77.000 habitantes (dados do IBGE 
2010), com 659km

2 
de extensão territorial. Tem uma economia baseada na indústria e comércio. 

Produz argila, granito, manganês e ouro; na agricultura, manga, caju e cajá; na pecuária, 
destacam-se os rebanhos ovinos e suínos e tem uma criação expressiva de galináceos. É 
considerada a cidade brasileira da vaquejada. 
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básica ou na universidade) como um espaço de produção de 
nossas subjetividades (PÉREZ, 2006, p. 182). 

É importante ressaltar que o município de Serrinha sempre apresentou 

precária qualificação de profissionais em educação e fragilidade dos processos 

educacionais oferecidos nas escolas da rede municipal, que evidenciou por 

muitos anos altos índices de evasão e repetência, consequentemente um alto 

índice de analfabetismo. A única instituição de formação para a docência que 

existia na cidade, até os fins dos anos de 1980, era uma escola pública de 

formação para o Magistério, a Escola Normal, cujo diretor foi, por mais de uma 

década, um influente político da cidade, sem formação pedagógica para tal. 

Foi nesse contexto e tendo em vista a necessidade de investimento na 

educação para alavancar o desenvolvimento econômico e social do município, 

que a elite política local articulou a implantação do curso de Licenciatura em 

Pedagogia, em 1988. Era uma faculdade da UNEB, instalada provisoriamente 

numa área doada por políticos, a Faculdade de Educação de Serrinha – FES, 

hoje Departamento de Educação – Campus XI, foi autorizada a funcionar 

oferecendo o curso de Licenciatura em Pedagogia, com habilitação nas Matérias 

Pedagógicas do 2º grau, sob o Decreto Lei nº 94323, D.O. de 12.05.1987, 

reconhecido pela portaria Ministerial nº 1628, de 11 de novembro de 1993, 

mantido pela UNEB.  

No momento inicial, a instituição viveu dificuldades diversas: de natureza 

financeira, caracterizada pela ausência de recursos; de natureza infraestrutural, 

política, funcional e pedagógica. Ademais, a condição multicampi da UNEB, 

naquele momento, dificultava as ações, pois a comunicação era deficitária e não 

havia assessoramento aos campi do interior. Houve, também, muitos embates 

entre as autoridades locais e a FES na tentativa da instituição cumprir a função 

social de articular escola, comunidade e universidade, e de efetivar projetos de 

pesquisa e extensão, com vistas a intervir na realidade local.  

A partir de 1998, diante de novas solicitações sócioeducacionais, outras 

habilitações foram oferecidas no curso de Pedagogia, a saber: Administração e 

Coordenação de Projetos Pedagógicos, autorizada pela Resolução do CONSEPE 

nº 218/98, D.O. 01 e 02/08/98; Educação Infantil e Magistério do Ensino 

Fundamental nas Séries Iniciais, autorizada pela Resolução do CONSEPE nº 
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252/98, D.O. 05/01/99; Docência e Gestão, resolução do CONSU nº 273/04, D.O. 

05.06.2004. Atualmente é ofertada a Licenciatura em Pedagogia sem habilitação 

específica conforme as Diretrizes Curriculares de Pedagogia, autorização do 

CONSEPE, nº 1069/09, D.O. 25.05.2009.  

Em 2003 o Curso de Bacharelado em Administração foi instituído, 

posicionando-se como “melhor”, para formar o bacharel em detrimento do 

licenciado, criando-se a ideia de que o bacharel é superior ao licenciado. Ideia 

que fica mais acirrada em 2005, quando houve a implantação do Curso de 

Licenciatura em Geografia, criada pela Resolução 288/04 do CONSEPE, a partir 

das demandas locais por profissionais qualificados na docência específica de 

Geografia. Esse curso, embora seja licenciatura, apresenta supremacia das 

disciplinas de cunho teórico-epistemológico em detrimento das disciplinas 

didático-pedagógicas, sobretudo pela postura dos professores universitários. 

É importante enfatizar que, com o passar dos anos, o Departamento de 

Educação do Campus XI conquistou um lugar de respeito na região sisaleira, 

avançou significativamente, tanto no aspecto estrutural/físico, como nas questões 

funcionais e pedagógicas, atendendo a, aproximadamente, 25 municípios, com 

oferta anual de ingresso para 80 estudantes no curso de Pedagogia, 40 em 

Geografia e 50 em Administração. O Departamento oferece, ainda, o curso de 

graduação em Administração à Distância – ADM/EAD, em convênio com o Banco 

do Brasil, como polo do Projeto Piloto da Universidade Aberta do Brasil – UAB; e 

os cursos de formação de professores na modalidade de Graduação Especial, em 

parceria com as prefeituras de municípios da região de Serrinha, a exemplo dos 

Cursos de Pedagogia, Geografia, História, Matemática, Educação Física, Letras e 

Biologia integrante do Programa Intensivo de Graduação – PLATAFORMA 

FREIRE. 

O atual Projeto Político Pedagógico – PPP do curso de Pedagogia, defende 

orientações curriculares sustentadas nos princípios da flexibilização, 

diversificação, construção da autonomia, contextualização e aprendizagens 

significativas, a partir de práticas interdisciplinares “assentadas nas orientações 

da legislação educacional brasileira desde a LDB 9394/96” (PPP, 2009). 

Além dessas orientações, o Projeto defende princípios fundamentais à 

formação do professor para atuar na Escola Básica, aos saberes que lhe são 
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necessários, principalmente no que tange a articulação entre a formação 

acadêmica e o espaço de atuação, enfatizando que “[...] o que define o sentido da 

formação profissional do pedagogo(a) é, predominantemente, a relação que o ele 

estabelece nos espaços nos quais se materializa a sua ação docente.” 

(PROJETO DE PEDAGOGIA, 2009, p. 61). Em conformidade com esse 

argumento, o curso prima pela “[...] formação de sujeitos críticos-reflexivos” e 

sinaliza uma perspectiva de formação que busca garantir a capacidade de  

transcender as restrições dos papéis convencionais, estilhaçando 
estereótipos, encorajando a consciência crítica, gerando novos 
ângulos e novas interpretações, ajudando a criar cognições 
democráticas, intelegibilidades mais conectadas, conhecimentos 
qualificados, fecundos e contextualizados, consciências revoltadas 
com as indignidades de uma modernidade forjada no cinismo 
social... (PROJETO DE PEDAGOGIA, 2009, p. 64-65). 

Sem dúvidas, todas as orientações e princípios trazidos nesse Projeto, 

evidenciam elementos condizentes com as necessidades emergências da 

formação do professor. Porém, embora haja uma proposta diferenciada, na 

prática, ainda deixa a desejar na articulação entre as disciplinas, as quais ainda 

são ministradas na perspectiva de garantir o conteúdo programático, sem o 

exercício do ensino com pesquisa e sem articulações interdisciplinares; o 

processo pedagógico dos cursos ainda é frágil, sobretudo no que se refere às 

parcerias entre os professores e as articulações entre os componentes 

curriculares, embora haja uma tentativa de consolidar essa articulação; a parceria 

entre a Escola Básica e a universidade não é um projeto institucionalizado, 

ficando restrita ao estágio supervisionado; e o compromisso social do professor 

frente ao ato pedagógico e aos estudantes deixa a desejar, embora alguns 

professores desenvolvam um trabalho de qualidade.  

Além dessas questões, é de fundamental importância explicitar que, no 

referido projeto, não existe, sequer como sinalizador, a preocupação com o 

professor universitário, muito menos com o papel por ele desempenhado, tendo 

em vista que as intenções formativas contidas na proposta do curso são 

vivificadas (ou não) por esse professor, o qual é o articulador da prática 

pedagógica, o responsável pela mediação na formação inicial do licenciando. Ou 

seja, qualquer mudança perpassa, necessariamente pelo professor, seus saberes 
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e práticas, embora, nem sempre, esse profissional tenha consciência de si, da 

sua formação e de sua atuação na docência nas licenciaturas.   

Ainda é preciso destacar que, embora haja toda uma conjuntura 

evidenciando algumas conquistas nos processos formativos de professores no 

Departamento de Educação da UNEB, Campus XI, os impactos dessa formação 

na realidade da Escola Básica da região, ainda são frágeis ou invisíveis, com 

dados indesejáveis no IDEB, situando-se como a cidade com índices muito abaixo 

do desejado. É fato que muitos outros fatores contribuem para tal situação, 

principalmente no que se refere ao descaso com as questões educacionais e 

pedagógicas; falta de investimento e valorização da profissão.   

Diante do exposto, o Departamento de Educação do Campus XI torna-se 

num espaço fértil de investigação sobre o objeto desta pesquisa, por buscar 

compreender como o professor universitário se percebe no exercício da sua 

profissão neste contexto e como ele analisa a prática pedagógica que desenvolve, 

sobretudo por considerar que são professores de vida itinerante, em sua grande 

maioria oriundos da capital e que vão ao Departamento para ministrar aulas sem, 

muitas vezes, ter consciência dos impactos da sua ação na formação do outro. Ao 

escolher esse Departamento de Educação como locus de pesquisa, tenho ainda 

como perspectiva, compreender melhor o meu espaço de trabalho e o como estes 

professores universitários vão se fazendo professores no âmbito da universidade. 

 

 

 

2.4 Colaboradoras da pesquisa... de quem estou falando 

 
O que torna possível o ato de pesquisar são os sentidos e significados 

que os sujeitos atribuem à realidade em que vivem e a si mesmos dentro dessa 

realidade. Logo, esses sujeitos são de extrema relevância na pesquisa, os quais 

devem ser vistos e tomados como protagonistas da investigação e não como 

objetos, sobretudo por revelarem em suas histórias os percursos vividos e as 

práticas concretas que o constituem nas relações sociais. Partindo desse 

pressuposto básico, este texto tem por intenção elucidar “de quem estou falando” 
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ao apresentar as colaboradoras da pesquisa, as quais tornaram possível a 

concretização deste estudo. 

Minhas intenções, enquanto pesquisadora, ao escolher as colaboradoras, 

foi contemplar o objeto, objetivos e desejos desta investigação, a partir de alguns 

critérios orientadores da escolha. Portanto, algumas condições foram 

estabelecidas para que as professoras universitárias se constituíssem 

colaboradores desta pesquisa, a saber: estar atuando na docência universitária, 

no contexto do curso de licenciatura em Pedagogia do Campus XI, locus da 

investigação; ter mais de 05 anos de exercício na profissão no referido campus, 

uma vez que foi intenção analisar a experiência como elemento das itinerâncias 

formativas destas professoras; Contemplar professores licenciados de áreas 

diferenciadas que atuam no referido curso e que têm demonstrado interesse em 

melhorar suas práticas a partir da compreensão de si mesmos e do trabalho com 

histórias de vida. 

Definidos os critérios de participação, havia chegado o momento de  

estabelecer os contatos a fim de encontrar as professoras que estivessem 

conforme os aludidos critérios. Não foi tarefa fácil! Foram muitas idas e vindas, 

entrevistas marcadas, desmarcadas e remarcadas, encontros cancelados, 

professores interessados, mas sem disponibilidade de tempo; trocas via e-mail 

nos esclarecimentos das narrativas. Vale salientar que todo este processo foi de 

grande relevância na análise e construção do texto dissertativo. 

A ação preliminar se deu a partir da análise do quadro docente do 

Departamento e, do levantamento das possibilidades, pude verificar quem são os 

professores, o tempo de atuação na docência universitária no Departamento e as 

disciplinas ministradas, a partir das quais verifiquei, posteriormente, a formação 

dos referidos professores e a sua condição de atividade no Departamento, no 

sentido de ver a disponibilidade para a pesquisa. 

Nesta análise percebi que dos 33 professores atuantes no curso de 

Pedagogia, pelo menos 15 atendiam a algum dos critérios estabelecidos. Para 

chegar aos 05 professores pensados para a recolha das informações, fiz um 

contato inicial com os professores para “seduzi-los” a participarem da entrevista 

narrativa, explicitando a importância de tê-los como colaboradores da pesquisa e 

as minhas intenções com eles neste processo, ao tratar do cotidiano vivido por 
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eles, das itinerâncias formativas experienciadas ao longo de suas histórias de 

vida e, sobretudo, das práticas pedagógicas por eles desenvolvidas a partir das 

concepções, crenças e valores construídos ao longo de suas vivências/ 

experiências de professores. Essa foi uma tentativa de convencê-los, de algum 

modo, do potencial que têm em si de refletir sobre o que fazem, o como fazem e 

porque fazem, transformando assim o cotidiano em conhecimento e articulando 

suas ações aos seus projetos de vida, de formação e de profissão. 

Essa tentativa de convencimento, ancorou-se na crença de que são as 

práticas construídas, efetivadas e refletidas cotidianamente que autorizam o 

sujeito a se confrontar com a realidade, a ressignificar suas ações e a reestruturar 

constantemente o que faz, acreditando que a profissão docente, em qualquer 

espaço educativo, se constrói/constitui no campo dialógico da sala de aula, nas 

trocas com o outro, a partir da escuta e socialização das trajetórias vividas e das 

experiências efetivadas. 

Dessa busca, entre “nãos” e “sins”, entre possibilidades e 

disponibilidades, foram escolhidas as professoras colaboradoras, uma da área de 

Fundamentos, duas das Metodologias (em Matemática e em Geografia), uma de 

Estágio e uma de Pesquisa e Prática Pedagógica e TCC, as quais, para preservar 

suas identidades16, neste texto dissertativo, serão reconhecidas como: Terra, 

Água, Ar, Fogo e Sol, tendo em vista a importância de cada uma delas na 

constituição do outro, a responsabilidade na composição profissional e pessoal do 

sujeito em formação, numa alusão aos elementos fundamentais que constituem o 

universo. Nominar cada uma demandou reconhecer, nas narrativas, as suas 

características pessoais e profissionais, as marcas de suas trajetórias e a 

percepção que têm de si como pessoas e como profissionais.  

Assim, as professoras se reconheceram ao evidenciar algumas 

características que marcam seu modo de ser. A professora Terra expressou que 

“[...] minha vida não foi fácil e tive que perseverar pra não ter que desistir, sempre 

fui decidida e segura dos seus sonhos... acreditando que era capaz de superar 

meus limites”. Uma professora marcada por uma postura firme, que define seu 

                                                 
16

 Acordo feito entre a pesquisadora e as professoras colaboradoras, a partir das exigências do 
CONEP e CEP/UNEB para o desenvolvimento de pesquisas com seres humanos, conforme a 
Resolução 196/96. 
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espaço, tem clareza de seus posicionamentos e postura, sinalizando a 

necessidade de “pisar em solo seguro e fértil”.  

Água se reconheceu como uma pessoa muito recatada e uma professora 

“[...] muito compreensiva e muito preocupada com os outros. Preciso ser mais 

dura, vou chegando sutilmente, tentando contornar as dificuldades”. Demonstrou, 

em sua narrativa, que é sensível e se preocupa muito em contemplar os desejos 

do outro, mas vai ocupando seu espaço, aos poucos. 

A professora Fogo se percebe como uma pessoa “subversiva, de 

características bem definidas”. Ainda revelou que sempre foi uma pessoa muito 

reflexiva e “[...] sempre fui inquieta, de personalidade forte... tomava à frente pra 

meu pai não bater nos meus irmãos... depois aprendi a me virar em todos os 

aspectos... em sala invisto no trabalho a partir do princípio da transformação da 

realidade”.  

Ar, uma professora que sinalizou ser tranqüila, articuladora e reflexiva, 

demarca com sutileza o seu posicionamento e desejos. Ela se considera “[...] uma 

pessoa e profissional muito compreensiva, mas também muito exigente, ninguém 

me enrola. Sou muito de ouvir, escutar o outro e me colocar no lugar dele para 

compreender algumas atitudes, mas primo pela qualidade”.  

E a professora Sol que se considera uma “fonte de energia constante”, 

vive em busca de cuidar do outro, reconhecendo que “[...] é preciso ser referência 

pra o meu aluno e me posicionar com autoridade. Eu sou a mais experiente 

dentre os que estão na sala então esse aluno precisa me ver como autoridade pra 

se disponibilizar a aprender comigo. Estabeleço essa relação de autoridade e ao 

mesmo tempo sou mãezona que tenta cuidar de todos eles”.    

Quero aqui salientar que as cinco professoras que se dispuseram a 

participar da pesquisa, em todo tempo, mostraram-se disponíveis e interessadas 

em contribuir, mesmo com alguns percalços ao longo do processo, como por 

exemplo dificuldade no agendamento das entrevistas. No contato inicial, pude 

ainda fazer um levantamento de algumas informações da biografia destas 

professoras, sobretudo no que se refere as itinerâncias formativas, conforme  

podem ser observadas no quadro a seguir: 
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Quadro 01 – Perfil biográfico das professoras universitárias 
 
 

 

DADOS 
 

PROFA. TERRA 
 

PROFA. AR 
 

PROFA. ÁGUA  
 

PROFA. FOGO 
 

PROFA. SOL 

 
FORMAÇÃO 

INICIAL 
 

 
Licenciada em 
Matemática – 

UEFS 
 

 
Licenciada em 

Geografia –  
UEFS 

 
Licenciada em 
Pedagogia – 

UNEB 

 
Licenciada em 
Pedagogia – 

 UEFS 

 
Licenciada em 
Pedagogia – 

UEFS 

 
 
 

PÓS-
GRADUAÇÃO 

 
Esp. em 

Metodologia do 
Ensino Superior 
e em Educação 

a distância 
Mestrado em 

Ensino, História 
e Filosofia das 

Ciências 

 
Esp. em 

Metodologia do 
Ensino de 
Geografia; 

Mestrado em 
Desenho, cultura e 

Interatividade. 
Doutorado em 

Educação e 
Contemporaneidade 

 
Esp. Metodologia 

do Ensino e da 
Pesquisa em 
Educação; 

Mestrado em 
Educação e 

Contemporanei-
dade; 

 

 

Esp. Metodologia do 
Ensino e da 
Pesquisa em 
Educação; 
Formação 

continuada em 
Mídias na 
Educação;  

Mestrado em 
Inovação Pedagogia 

 
Esp. 

Psicopedagogia; 
Gestão Escolar. 
Mestrado em 

Educação; 
Doutorado em 
Educação (em 
andamento) 

 

IDADE 
 

 

44 anos 
 

41 anos 
 

44 anos 
 

45 anos 
 

39 anos 

 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO NO 

ENSINO 

SUPERIOR 
 

 
 

18 anos 

 
 

07 anos 
 

 
 

10 anos 

 
 

07 anos 

 
 

06 anos 

 

REGIME DE 

TRABALHO 
 

 

40 horas 
semanais 

 

40 horas  
semanais 

 

40 horas 
semanais 

 
40 horas  
semanais 

 

40 horas 
semanais 

 

ATUA EM 

OUTRA IES 
 

 
Não 

 
Sim (IES rede 

privada) 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 

EXERCE 

OUTRA 

ATIVIDADE 

REMUNERADA 

 

Professora da 
Educação 
Básica – 
 22 anos 

 

Professora da 
Educação Básica –  

19 anos 

 

Professora da 
Educação Básica 

– 21 anos; 
Coordenadora da 

EJA 

 

Professora/ 
coordenadora na 

Educação Básica – 
20 anos 

 

Professora da 
Educação 

Básica – 21 
anos 

Fonte: Pesquisa de Campo, fevereiro de 2013. 
 

 

O perfil biográfico evidencia que as professoras colaboradoras da pesquisa 

têm vasta experiência na Educação Básica e no âmbito da universidade. Aliás, ao 

longo das narrativas, todas ressaltaram que essa vivência entre Escola Básica e 

universidade foi e ainda é um diferencial para a sua atuação enquanto 

professoras no contexto da universidade. 

Assim, ao falarem de si, viram-se como protagonistas desta investigação e 

foram sinalizando que se sentem responsáveis por sua própria constituição 

profissional, reconheceram suas limitações, mas se veem imersas num processo 

ininterrupto de formação, no qual nem sempre se dão conta de suas 

potencialidades.  

De início, elas ficaram encabuladas ao falarem de si, sentiram-se abaladas, 

de algum modo, ao retomarem a infância, a adolescência, enfim as diversas fases 

da vida. Choraram ao recorrer à memória para falar de si, do outro, dos espaços, 
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das experiências e dos percursos que as constituíram enquanto pessoas e 

profissionais. Demonstraram sensibilidade à própria história, fortes na superação 

de cada dificuldade e disponíveis a continuar a fazer a escrita de si. 

Assim, nos contatos e diálogos com as professoras colaboradoras desta 

pesquisa, na escuta sensível que foram me ensinando a desenvolver; nos choros, 

sorrisos, gestos, silêncios e em cada palavra dita ou ocultada, fui construindo a 

compreensão de que estou falando de pessoas, entendi que estas professoras 

colaboradoras são “[...] sujeitos circunstanciados por histórias pessoais e sociais 

singularmente vividas” (PÉREZ, 2006, p. 183) nos diversos espaços por onde 

passaram e que as fizeram/faz construir “[...] histórias que revelam percursos, 

percursos que falam de práticas concretas, constitutivas de subjetividades e 

representações de mundo” (idem, ibidem.). Essas professoras, sem dúvida, são a 

minha contraface e a medida que narravam, colaborando com a pesquisa, iam me 

provocando a refletir, a analisar e a me compreender nesse constante exercício 

do conhecimento de si. 
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III. Tornar-se professor universitário: 

Histórias de vida, itinerâncias formativas  
e desenvolvimento profissional 

 

                                                                      
 

 
 

Inventar a vida produzindo sentidos à vida, é inventar a si 
mesmo inventando mundos possíveis. Inventar/criar, são 

deslocamentos que possibilitam a transformação... e 
remetem a processos de re-significação do vivido. 

Carmem Lúcia Pérez (2006, p. 179) 
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O campo das discussões sobre a docência universitária, a formação para 

o seu exercício e os (des)caminhos da profissionalização é algo recente se 

considerarmos a história das universidades17 no mundo,  sobretudo porque, 

desde o surgimento das primeiras universidades, a docência no ensino superior 

vem sendo realizada por profissionais sem qualificação específica para atuar 

como docente universitário. Desses especialistas o que se exigiu ao longo dos 

tempos era o domínio dos conteúdos de suas respectivas áreas e o notório saber, 

legitimando assim a “[...] representação de que a formação pedagógica não era 

necessária a tal exercício profissional” (FRANCO, 2011, p. 159).  

Essa situação persistiu ao longo da existência das universidades, porém, 

nas últimas décadas do século XX, com as novas configurações sociais – 

provocadas, principalmente, pelas tecnologias digitais e avanços científicos, que 

apontam um novo/outro perfil profissional – as discussões sobre as instituições de 

Ensino Superior e a docência universitária passaram a ganhar visibilidade, haja 

vista a expansão e reorganização da universidade, a qual se configura como o 

espaço nuclear da formação dos profissionais para atuar nos diversos segmentos 

da sociedade.  

A expansão e a reorganização universitária se intensificaram, sobretudo a 

partir da década de 1990, com a proliferação das Instituições de Ensino Superior, 

e consequente sistema competitivo, fruto dos desdobramentos da “cartilha 

neoliberal”18 e crescente privatização da educação no país, fizeram aumentar o 

número de vagas e a oferta de novos cursos, provocando, assim, o crescimento 

acentuado da demanda por professores universitários, porém, sem discussões 

sobre a formação desses profissionais para a especificidade da docência 

universitária. Aliás, continuamos ainda, na atualidade, sem uma política de 

formação que garanta a especificidade dessa formação e mesmo sem grandes 

preocupações a esse respeito (SOARES; CUNHA, 2010).  

                                                 
17

 No Brasil, a origem da universidade está diretamente atrelada à chegada da família real, em 1808, 
cujo modelo predominante foi o franco-napoleônico, visando à formação de burocratas para o 
desempenho das funções do Estado. Ao longo da história, as universidades brasileiras têm 
assumido como missão precípua a formação dos quadros profissionais, conforme previa o modelo 
de educação superior napoleônico. Tem também influência do modelo alemão ou humboldtiano, 
quanto a perspectiva de resolução dos problemas nacionais pela ciência. Conforme esse modelo, 
professores e alunos existem em função da ciência. 
18

 Renovação da concepção do modelo de lógica de acumulação de capital, diminuindo o poder do 
Estado na Economia. 
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Nesse cenário de discussões, Pimenta (2009, p. 40) defende a 

necessidade de pensar a docência universitária como uma prática social 

complexa e carregada de conflitos “[...] que se constrói e transforma-se no 

cotidiano da vida social; como prática, visa a transformação de uma realidade a 

partir das necessidades práticas do homem social”. Nessa prática, o professor 

universitário precisa atentar-se que não lhe é suficiente dominar os 

conhecimentos de sua área específica de formação ou ser um bom pesquisador 

para se tornar o profissional da docência universitária e que age como o “[...] 

porta-voz de um saber dogmatizado” (SOARES E CUNHA, 2010, p. 13), numa 

prática transmissiva, conteudista e alheia à realidade e às necessidades 

formativas do estudante. 

Soares e Cunha (2010, p. 27-28) asseguram ainda que a docência 

universitária se configura como uma atividade altamente complexa, “[...] do ponto 

de vista político, social, intelectual, psicológico e pedagógico...”, cuja 

complexidade se explica pelo seu caráter interativo; “[...] pela especificidade do 

processo de aprendizagem de pessoas na sua trajetória profissional”; e por ser 

um “espaço de conexão de conhecimentos, subjetividades e culturas, que exige 

um conteúdo científico, tecnológico ou artístico altamente especializado e 

orientado para a formação de uma profissão”.  

Sendo assim, torna-se urgente pensar numa “nova cultura acadêmica”, no 

sentido de superar, “[...] o ensino de graduação fortemente submetido à lógica do 

mercado e do consumo” (PIMENTA; ALMEIDA, 2011, p. 22), ainda predominante 

na sociedade contemporânea. Nessa “nova cultura acadêmica”, as autoras 

apontam alguns pré-requisitos imprescindíveis, tais como: 

uma formação que garanta aos estudantes o desenvolvimento de 
uma postura frente ao saber; que supere a especialização estrita, 
problematize e garanta a formação como profissional, cidadão, 
cientista compromissado com a [...] melhoria da qualidade de vida 
de toda a sociedade; que possibilite o desenvolvimento do 
pensamento autônomo[...]; que enseje a resolução de problemas, 
estimule a discussão, desenvolva metodologias de busca de 
construção de conhecimentos; que confronte os conhecimentos 
elaborados e as pesquisas com a realidade; mobilize visões inter e 
transdisciplinares sobre os fenômenos e possibilite a solução de 
problemas sociais. Uma nova cultura acadêmica que valorize o 
trabalho dos docentes na graduação” (p. 23 – grifos meus). 
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Para contemplar a “nova cultura acadêmica” que “valorize o trabalho dos 

docentes”, torna-se necessário pensar a docência universitária a partir da 

perspectiva do professor universitário, o qual, mediante suas trajetórias de vida e 

de seus percursos de formação, tem o papel de construir ações pedagógicas 

diferenciadas/emancipatórias19, transcendendo, assim, o paradigma transmissivo, 

com a intenção de instituir um processo dialógico, construtivo e autônomo, 

reflexivo e criativo, em que o sujeito em formação sinta-se protagonista de sua 

própria história, consequentemente, responsável por seus processos e percursos 

formativos. 

Tais discussões, alimentadas pelo diálogo com as professoras 

colaboradoras desta pesquisa, através das narrativas (auto)biográficas, fizeram 

emergir essa categoria que trata do “tornar-se professor universitário”, sobretudo 

pelo fato destas professoras externarem grande preocupação com esse espaço 

de atuação, denominado universidade, consigo mesmas na condição de 

professoras universitárias e com o seu modo de ser professoras, deixando 

escapar a necessidade de  “cuidar de si enquanto profissional para que esse 

ensino seja efetivamente gerador do saber e da autonomia”  (Professora SOL, 

entrevista 2013), a partir da qualificação da docência no contexto da universidade 

e da percepção que têm de si como profissionais de referência nesse cenário. 

Para contemplar essas análises e buscar refletir sobre os objetivos, o 

objeto e as questões norteadoras desta pesquisa, tornou-se imprescindível 

compreender quem é o professor universitário e de que maneira suas histórias de 

vida desvelam suas itinerâncias formativas, contemplando a escolha da profissão, 

os processos de formação, a construção da identidade profissional e o 

desenvolvimento profissional. 

                                                 
19

 Enquanto processo histórico de conquista e exercício da qualidade de ator consciente e produtivo. 
Trata-se da formação do sujeito capaz de se definir e ocupar espaço próprio, recusando ser reduzido a 
objeto... Descoberta pelo sujeito da sua condição histórica (SAVIANI, 2008). 
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3.1 Tornar-se professor... Marcas das histórias de vida 

 

As reflexões entretecidas nesse eixo tratam das articulações entre vida e 

escolha profissional e o quanto essas articulações impactam na construção da 

identidade do professor. São reflexões que emergiram com vivacidade das 

narrativas das professoras colaboradoras e tornaram-se um provocativo para 

pensar questões em torno da profissão docente e da formação para o seu 

exercício a partir das histórias de vida então relatadas pelas professoras, as quais 

revelaram que, ao pensar a profissão, necessariamente retomam a vida e vice-

versa (NÓVOA, 2002), possibilitando compreender que as escolhas profissionais 

trazem as marcas do vivido, das trajetórias pessoais, familiares, escolares, 

culturais e sociais. Ao rememorar suas trajetórias, cada professora não apenas 

trouxe à tona os acontecimentos das suas histórias de vida, mas, acima de tudo, 

refletiu sobre as experiências vividas e o quanto essas experiências foram 

geradoras de saberes, de sentidos, de significados e de conhecimento. 

A discussão sobre a vida dos professores como forma de compreender a 

profissão vem se consolidando nos últimos tempos, especialmente porque, como 

ressalta Nóvoa (2002, p. 58), “[...] os momentos de balanço retrospectivo sobre os 

percursos pessoais e profissionais são momentos em que cada um produz a “sua” 

vida, o que, no caso do professor, é também produzir a “sua” profissão”. O 

mesmo autor ainda enfatiza que estes “[...] momentos de balanço retrospectivo... 

são, também, momentos de formação e de investigação” (p. 39). 

Desse modo, as entrevistas significaram momentos de “balanço 

retrospectivo” e introspectivo, de retomada das histórias vividas para 

compreender a construção da identidade profissional, nos quais as professoras 

percebem que vida, profissão e formação se entrecruzam e evidenciam que as 

suas escolhas profissionais e o modo de ser professora de cada uma estão 

diretamente entrelaçadas às suas trajetórias. Ao retomarem suas origens, a 

infância, o contexto familiar, o processo de escolarização, as professoras foram 

desvelando suas histórias, com problemas e enfrentamentos vividos, sentidos 

produzidos e como isso implicou na escolha e no desenvolvimento da profissão e, 

consequentemente, na compreensão que têm de si. 
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Nesse processo, é importante ressaltar que a discussão sobre histórias 

de vidas está aqui abordada como 

[...] busca e construção de sentido a partir de fatos temporais 
pessoais, envolve um processo de expressão da experiência... 
trata-se antes de tudo de um processo humano, um fenômeno 
antropológico, no sentido pleno da palavra, que diz respeito, de 
modo permanente, à construção de uma pessoa na perspectiva 
do seu ser em devir (PINEAU; LE GRAND, 2012, p. 15-17). 

Assim, as histórias de vida narradas pelas professoras protagonistas 

dessa pesquisa trazem à tona as experiências e práticas da vida cotidiana, dos 

seus contextos familiares, sociais, culturais... que implicam na constituição de 

suas identidades pessoal e profissional. Identidades essas que “[...] estão sujeitas 

a uma historicização radical e estão sempre no processo de mudança e 

transformação” (RIOS, 2011, p. 47).  

Nessa “historizicação”, as professoras apontaram que são pessoas 

oriundas de famílias simples, marcadas por muitas dificuldades; de escolas 

públicas, com muitas limitações pedagógicas e organizacionais; e de contextos 

pouco propícios à formação acadêmica, tendo em vista que a universidade era 

um espaço elitizado, portanto, para poucos.  

À medida que foram narrando suas histórias de vida, algumas 

manifestaram as resistências que tinham à docência, o quanto rejeitavam a 

profissão, principalmente por acreditarem que essa área seria pouco promissora 

para ascenderem socialmente. Enfatizaram, ainda, que os obstáculos vividos no 

contexto familiar foram influenciadores de suas entradas no magistério, 

especialmente como garantia de emprego. 

As professoras Sol e Ar, por exemplo, foram veementes ao afirmar que 

não queriam ser docentes, como se observa nos excertos das narrativas abaixo 

Na verdade eu vim de duas famílias muito simples, a de meu pai e 
de minha mãe... e todos tiveram que trabalhar muito cedo e pouco 
estudaram. Meu pai, muito protetor, dizia que mulher, antes de 
casar, tinha que ter uma profissão e a profissão de mulher era 
magistério. Eu cresci ouvindo isso, embora durante a infância eu 
não pensasse em ser professora. Eu não queria ser professora de 
jeito nenhum. [...] Meu pai sempre deu valor ao estudo, acho que 
porque eles não tiveram muita oportunidade. [...] Como eu tinha 
que ser professora não tinha opção, fiz o magistério, mas não foi 
uma opção minha. Eu tive que fazer o magistério por obediência à 
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família... Filha de pobre e mulher tinha que ser professora, pois 
era emprego garantido (Professora SOL, entrevista 2013). 

Meu pai e minha mãe são oriundos da roça, filhos de pequenos 
produtores rurais e sempre viveram sob muitas dificuldades. 
Apesar da pouca escolarização, minha mãe via na educação uma 
forma de ascender socialmente e melhorar as condições de vida 
dos filhos. [...] passamos muitas dificuldades, muitas mesmo. 
Quando concluí a 8ª série, a diretora da escola, orientou minha 
mãe a me matricular no magistério porque via em mim uma 
excelente professora no futuro. Eu não queria ser professora; Eu 
não via no curso de formação de professores uma possibilidade 
de ascensão social, não via a possibilidade de crescer 
profissionalmente, de ter uma vida estável, mas por imposição de 
minha mãe, fui obrigada a fazer o magistério (Professora AR, 
entrevista, 2013). 

Os trechos narrados pelas professoras Sol e Ar evidenciam que o 

magistério não foi uma escolha, mas uma imposição da família a que somente 

atenderam por obediência, especialmente porque, naquele momento de suas 

vidas, fins da década de 1980, o anseio era por uma profissão mais valorizada 

socialmente, tendo em vista que a docência não era um campo reconhecido 

profissionalmente. Situação ilustrativa de um momento ainda marcado pela 

feminização do magistério no Brasil, em que as mulheres já eram maioria no 

exercício da docência e a sociedade acreditava que ser professora era uma 

profissão eminentemente feminina, logo, ideal para mulher, a qual era vista como 

alguém que, para educar, possuía “[...] uma moral mais elevada que o homem, é 

mais delicada e indulgente com as crianças, além de doce, carinhosa, sentimental 

e paciente” (ARAÚJO, 1995, p.79). 

Na mesma direção, a professora Fogo salientou que nunca desejou ser 

professora, desejava uma profissão de mais valor social, mas, por uma questão 

de necessidade de garantia de emprego que a profissão lhe indicava e, ainda, 

para não ficar sem estudar, acabou cursando o magistério, como afirmou abaixo: 

Tive uma infância marcada por muitas coisas ruins, principalmente 
por causa da violência doméstica por parte do meu pai. Eu 
gostava muito de estudar e fiz o científico [...] Só que me casei e 
fui morar no interior e pra não ficar sem estudar me matriculei no 
magistério, foi também por influência do meu marido. Eu não 
pensava em ser professora, eu não queria ser professora 
(Professora FOGO, entrevista, 2013). 
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A proletarização20 da profissão de professor, que traz consigo a 

desvalorização do magistério e a falta de perspectiva profissional para docentes, 

configura-se num dos aspectos responsáveis por essa postura das professoras, 

as quais fazem parte de um grande contingente de pessoas que por pressão 

familiar e por uma questão de gênero adentraram no magistério.  

Essa “escolha” profissional se manifesta de um modo diferenciado na 

história de vida da professora Terra, a qual é filha de professora leiga e sempre 

desejou a docência, sempre teve a mãe como uma referência docente que a 

despertou para a escolha da profissão. 

Minha mãe era professora do Mobral, à noite, na roça, com todo o 
pessoal da redondeza. Eu admirava os livros do Mobral... as 
cenas da vida adulta que tinha nos livros e eu gostava de ver 
gente trabalhando, fazendo diversas coisas. Quando ela dava 
aula, eu ficava observando atrás da porta e no outro dia, na 
escola, o que a professora ensinava eu já sabia. Aprendi a ler 
assim, ouvindo minha mãe ensinar adultos no Mobral. Com o 
passar do tempo eu comecei a ajudá-la, como uma monitora. Eu 
me sentia importante ensinando os adultos... Então a minha 
primeira referência de professora foi minha própria mãe e eu 
achava aquilo muito bonito (Professora TERRA, entrevista, 2013). 

Ao analisar essa situação, a professora rememorou o contexto em que se 

deu sua escolha e enfatizou as dificuldades vividas para conseguir cursar o 

magistério. No trecho da narrativa abaixo, ela confessa que, desde pequena, 

percebia-se inclinada para a docência,  

Eu vim da roça, de uma família simples. A vida toda estudei em 
escola pública, até a 3ª série em classes multisseriadas... Desde 
pequena tive que aprender a fazer os trabalhos domésticos, pra 
ajudar em casa e também, eu era responsável por cuidar dos 
meus irmãos quando meus pais saíam pra trabalhar. Na roça a 
gente estudava um ano sem saber se no outro ia ter escola. Eu 
andava uns 4 km todo dia pra chegar à escola, mas era tudo muito 
prazeroso [...] eu acho que sempre quis ser professora, admirava 
minha mãe ensinado. Em 79, eu me lembro  bem, era 03 de 
março de 1979, meu pai pegou a gente e se mudou pra Pintadas, 
pra cidade. Tudo era novidade... e eu tive muita sorte, pois na 4ª 
série tive uma professora que era professora mesmo e ela disse 
que eu tinha nível pra ir para a 5ª série, mas minha mãe não 
deixou porque meu irmão mais velho poderia ficar triste se ficasse 
pra trás. Daí estudamos juntos sempre, desde a escola da roça 
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 Termo marxista, utilizado para evidenciar a desvalorização e descaracterização da profissão 
docente, sobretudo a partir dos anos de 1950, com a feminização do magistério e a expansão do 
número de vagas e de matriculas nas escolas públicas. 
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até concluir o ensino médio. Um ajudava o outro... Aquela escola 
tinha uma organização ímpar e tudo funcionava... a grande 
diferença é que eu tinha uma professora só, podia perguntar, 
questionar sem ser olhada como a filha da professora. Antes mãe 
e professora se confundiam. Desde a 4ª série quando fui pra 
cidade, eu já tinha decidido que ia fazer magistério, tanto porque 
minha mãe me despertou esse desejo, como pelo fato de admirar 
a minha professora da 4ª série, a pró Sérgia Rosa, era uma 
mulher morena, bonita que eu achava uma sumidade. Eu achava 
a coisa mais linda aquela professora saber ciências, matemática, 
português, história, coisas de casa, tudo... (Professora TERRA, 
entrevista, 2013). 

A professora Terra, neste excerto da sua narrativa, destaca situações 

muito comuns vividas por estudantes do espaço rural21 em décadas passadas, 

sobretudo no tocante a dificuldades para estudar, escassez de escola, de 

professores e da configuração multisseriada das classes. Contudo, a sua 

narrativa denota o prazer pela escolha do magistério, a partir dos estímulos 

vindos de sua mãe, professora-leiga, e do fato de ter tido, em sua trajetória de 

escolarização, referenciais de professora que a motivou para a profissão docente. 

Além da admiração pelo fazer docente da mãe e de sua professora da 4ª série, 

ela manifestou, ainda, suas convicções quanto à escolha profissional, conforme o 

relatou a seguir: 

Eu sei que entrei na docência por gosto... eu nem sei direito se foi 
por gosto, gosto mesmo. Eu já tava tão embrenhada na docência 
que não me via fazendo outra coisa. Mas eu tive a certeza, 
certeza mesmo de que essa era a profissão que eu queria pra 
mim, quando assumi a docência numa turma de minha mãe, ela 
tinha ido fazer um curso de 03 meses fora da cidade, e eu me vi 
professora sozinha, numa sala de aula. Eu gostava de tudo que 
acontecia, de organizar a aula, de dar aula, de estar com os 
meninos. Eu me sentia importante e gostava de ser admirada 
pelos meus alunos (Professora TERRA, entrevista, 2013). 

A professora Terra reconheceu que, embora tivesse cursado o magistério 

por escolha própria e com muito entusiasmo e envolvimento, foi na efetividade da 

sala de aula, na sua condição de professora, em pleno exercício da prática 

pedagógica, que reafirmou as suas convicções profissionais.   

Na visão de Huberman (1992), essas professoras, cada uma a seu modo, 

enfrentaram no seu ciclo de vida profissional, o “choque com o real”, 
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 Espaço fora dos limites da sede do município, com singularidades distintas da vida urbana; 
“processo de construção social e cultural” (SOUZA, 2012). 
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principalmente ao perceberem que existe uma discrepância entre os seus ideais e 

as reais condições de trabalho. Corresponde a uma fase de “sobrevivência” em 

que há uma confrontação inicial com a complexidade da situação profissional. 

Porém, a vivência do “choque com o real”, ocorre simultaneamente à vivência do 

“aspecto da descoberta, que traduz o entusiasmo inicial, a experimentação, a 

exaltação por estar, finalmente, em situação de responsabilidade”, como ratificou 

a professora Água, ao afirmar que “[...] fiz o magistério. Não foi bem uma escolha, 

não tinha muita opção, era magistério ou contabilidade. Eu não pensava em ser 

professora, mas foi neste curso, no estágio, que, de fato, me descobri professora”. 

Essa descoberta, deve-se principalmente à “[...] situação de responsabilidade 

vivida pelo professor (ter a sua sala de aula, os seus alunos, o seu programa) e 

por se sentir colega num determinado corpo profissional” (idem, ibidem. p. 39).  

Na declaração da professora Fogo, tem-se mais um exemplo de situações 

que dizem respeito a escolha da profissão, a qual, também, comungou com os 

princípios avaliados por Huberman (1992), ao salientar que “foi no curso de 

magistério, no estágio, no contato com os alunos, que me descobri professora e 

senti que eu poderia ser importante na profissão”. 

Deste modo, as professoras, mesmo como as resistências iniciais de 

algumas e as críticas ao curso de magistério, revelaram, em suas histórias, que, 

aos poucos, cada uma ao seu modo, mediante as situações vividas no espaço 

familiar e escolar, foi se percebendo envolvida com a docência e se assumindo 

professora, com responsabilidades profissionais a partir do exercício da docência, 

do contato com a sala de aula, do compromisso social com os alunos, como bem 

enfatizaram as professoras Ar e Sol, nos trechos a seguir:  

Fiz o magistério por imposição da minha mãe e nem no estágio 
me via na profissão. Fui aprovada no concurso do Estado, assumi 
e ainda assim, não me via professora, os meninos eram muito 
danados, cheios de energia. Eu era muito jovem, muito imatura 
ainda e não me via na docência, foi quando eu pedi um aumento 
de carga horária e fiquei um ano com aulas extras no noturno para 
aumentar minha renda. Ali, fui afirmar a escolha da profissão. No 
turno da noite encontrei alunas que trabalhavam como domésticas 
durante o dia, pais e mães de família que não tiveram a 
oportunidade de estudar, pedreiros, pessoas idosas, da roça, que 
me fizeram enxergar o quanto era valioso o exercício da docência, 
a minha função social. Eu realmente fui afirmar a profissão 
naquele momento, em 1994, quando assumi a regência nessa 
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turma à noite. A partir dali o meu olhar para a docência mudou, 
mudou mesmo! (Professora AR, entrevista, 2013). 

No estágio eu me envolvi muito com a escola, com os professores 
da escola... então eu comecei a gostar do “espaço escola”, mas 
ainda não gostava de ser professora. Só me descobri professora 
mesmo e me apaixonei pela profissão na experiência de sala de 
aula, na roça. Fui aprovada no concurso e designada para 
trabalhar na zona rural, assim que passei no vestibular para 
Pedagogia. Fui a primeira professora formada a chegar naquele 
lugar, onde as pessoas achavam que a escola era um presente do 
governo... Foi o meu compromisso social com aquela comunidade 
que fez eu me apaixonar pela minha profissão, pela garantia do 
direito (Professora SOL, entrevista, 2013). 

Ao se assumirem professoras, sobretudo depois da aprovação em 

concursos públicos, mesmo com a rejeição inicial, as professoras foram 

produzindo sentidos para a profissão e compreendendo que havia uma função 

social a ser desenvolvida no âmbito da docência, função que precisava ser 

efetivada com compromisso e responsabilidade social, estimulando-as a investir 

nos cuidados com o exercício da profissão, como ainda narrou a professora Ar:   

[...] só quando percebi a minha função social, que aqueles alunos 
dependiam de mim é que passei a me preocupar com o que eu 
fazia na sala de aula, eu precisava fazer algo, então comecei a 
dinamizar as aulas com alguns procedimentos, didáticos que 
fizessem com que eles se envolvessem mais, comecei a usar 
música, tevê e vídeo nas aulas de Geografia, a fazer paródias, 
apresentações, visitas de campo e o que fosse possível para vê-
los aprender (Professora AR, entrevista, 2013). 

Segundo Paul Ricoeur (1994) a compreensão dessa consciência histórica 

que emerge do sentido que o sujeito dá à experiência vivida, é um provocativo 

fundamental para o entendimento do próprio sujeito, quer seja como pessoa e/ou 

como profissional, num movimento que a identidade pessoal se mistura com a 

identidade profissional. É nesse movimento gerado pelas relações sociais que a 

“[...] pessoa vai se transformando em sujeito; na confluência de uma série de 

forças sociais que operam sobre o indivíduo e diante das quais o indivíduo atua e 

se faz a si mesmo” (GONZALEZ-REY, 2005, p. 223). Essa dinâmica, entre o 

pessoal e o social define o como nos constituímos, o como concebemos o mundo 

e a nós mesmos, consequentemente define a nossa identidade. Isso porque “[...] 

em certo sentido somos posicionados – e também nos posicionamos a nós 
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mesmos – de acordo com os espaços sociais e discursivos nos quais estamos 

atuando” (RIOS, 2011, p 47). 

Ao passo que iam se conscientizando de si e da profissão, todas as 

professoras entrevistadas, alegaram que, aos poucos, disseram sentir-se, aos 

poucos, desafiadas a investir na própria formação a partir da atuação no contexto 

da Escola Básica. Passaram a se envolver mais com a educação, com o fazer 

pedagógico, com as discussões sobre os processos formativos de professores, 

em cursos de especialização. As professoras Sol, Fogo e Ar acreditam que o 

envolvimento e o compromisso social com a docência, a inquietude com o fazer 

pedagógico tenham servido como referenciais, para, posteriormente, trabalharem 

com a formação de professores da rede municipal de ensino, pelo diferencial que 

elas apresentavam em suas práticas.  

A experiência de trabalhar com a formação de professores do Ensino 

Fundamental, foi um provocativo que as despertou para as discussões sobre a 

formação inicial desses professores. Elas declararam que, na vivência na Escola 

Básica, foram construindo a noção do ciclo educacional e se interessando pela 

formação de professores nas licenciaturas, o que foi, posteriormente, basilar na 

busca pela docência no Ensino Superior, mesmo sem ter havido um investimento 

formativo para esse desafio da docência universitária. Sobre essa questão, a 

professora Fogo considerou que “[...] não pensava em ser professora na 

universidade, era algo que parecia ser só para os cientistas reconhecidos por 

suas produções fenomenais...”  

Nessa mesma direção a professora Água expressou o seu pensamento 

evidenciando que:  

[...] achava lindo alguém ser professor na universidade...  mas 
achava que ser professor na universidade era algo muito difícil, 
muito sério, era algo muito distante de mim e eu jamais estaria 
preparada. Aliás, eu nem sabia ao certo o que era necessário para 
ingressar como docente na universidade (Professora ÁGUA, 
entrevista, 2013). 

A crença contida no posicionamento da professora Água corrobora com o 

campo teórico sobre essa questão, o qual aponta que a universidade de décadas 

passadas requisitava um “[...] modelo de docente universitário porta-voz de um 

saber dogmatizado, capaz de transferir pelo dom da oratória, em aulas magistrais, 
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seus saberes profissionais” (SOARES; CUNHA, 2010, p.13). Assim, ainda nos 

dias atuais, professores que ingressam no espaço universitário, consideram-se 

médicos, advogados, engenheiros, administradores, geógrafos... e “dão aula” no 

Ensino Superior para complementar a renda, pelo status ou por afinidade com o 

ensino, mas não se percebem professores (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010). 

A professora Sol, que iniciou suas atividades na universidade da rede 

privada, realçou que seu interesse inicial pela docência universitária se sustentou 

na crença do status. Ressaltou ainda que, embora tivesse experiência na 

Educação Básica, como docente, coordenadora pedagógica e chefe de setores 

educacionais, a sua entrada na docência universitária a deixou apreensiva, 

conforme declarou na sua narrativa: Quando fui aprovada e assumi a sala de aula 

na universidade, descobri que não sabia nada. Fui estudar com meu aluno e à 

medida que ensinava, eu ia aprendendo e investindo em mim. 

A professora Fogo afirmou que era um desejo seu ingressar na docência 

universitária, mas confessa que ficou assustada ao ter esse desejo concretizado 

face ao seu despreparo: [...] eu me assustei ao ser aprovada. No início eu me 

sentia frágil, despreparada, insegura, até porque eu nem sabia direito o que era 

ser professora na universidade. No exercício da prática fui me fortalecendo. A 

professora Terra também destacou o seu despreparo ao entrar na docência 

universitária, conforme se observa no trecho de sua narrativa, abaixo; 

[...] não me sentia preparada pra estar ali. Ser professora na 
universidade era um desafio que não acaba mais. Quando fui 

aprovada eu procurei o professor Carloman
22, um professor da 

graduação que eu admirava muito e tinha mais aproximação, pra 
me ajudar. Ele me deu algumas dicas e me disse como eu deveria 
me portar com os alunos e me deu conselhos diversos. Mas 
quando adentrei a sala e vi aqueles alunos todos esperando por 
mim, fiquei nervosa, tive um pouco de medo, era muita 
responsabilidade estar naquele lugar, ser professora 
universitária... enquanto estudante, acho que nunca pensei em ser 
professora da Universidade, mas naquele momento tudo aquilo 

                                                 
22

 Carloman Carlos Borges, um dos fundadores da UEFS, em 1976, já em 1970 atuava na então 
Fundação Universidade Estadual de Feira de Santana (Fufs), que deu origem à atual 
Universidade.  Na área das Ciências Exatas, notabilizou-se como professor de Matemática desde 
a década de 1950 em diversos níveis de ensino. Participou da criação da Escola de Engenharia da 
Universidade Católica de Salvador; Atuou como professor da Universidade Federal da Bahia 
(Ufba), do Estado da Bahia (Uneb) e do Sudoeste da Bahia (Uesb), além da Uefs, no 
Departamento de Ciências Exatas. Foi o primeiro doutor da Uefs – MOnttpelier, na França. 
Fundou o Núcleo de Educação Matemática Omar Catunda (Nemoc), e instituiu o curso de pós-
graduação lato-sensu em Educação Matemática, recomendado pela Capes.  
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era realidade e eu precisava correr atrás de qualificação 
(Professora TERRA, entrevista, 2013). 

O exemplo da professora Terra, além de elucidar o despreparo, para o 

exercício da docência na universidade, evidencia, ainda, a importância dos 

referenciais de professores que ela teve em sua trajetória de formação. É um 

posicionamento que endossa as discussões existentes em torno da questão 

“tornar-se professor no cenário universitário”, tendo vista que, conforme as 

discussões teóricas, o ingresso de um profissional no contexto universitário 

apresenta como principal característica a falta de formação para o exercício 

docente. Muitas vezes essa entrada é acidental/casual, apenas como busca de 

uma atividade de trabalho e, a partir das trocas com os pares, vai se tornando 

professor (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010).  

Assim, as narrativas das professoras dão tônica às questões da docência 

universitária e à entrada do professor nesse campo de atuação, ao passo que 

evidenciam os modos como ingressaram nesse segmento educacional, os 

sentimentos que vivenciaram, a inserção na rede de colaboração com os pares, 

as aprendizagens efetivadas e a percepção estabelecida sobre a sua importância 

como referencial na formação do outro.  

Para as professoras entrevistadas, a consciência de si, que foram 

construindo em seus percursos de vida e de profissão, traz a percepção de que o 

modo de ser professora de cada uma tem as marcas das situações 

experienciadas nos diversos espaços e contextos e das referências de várias e 

diferentes pessoas, muitas vezes de professores que se destacaram nas 

trajetórias formativas como referenciais e colegas de trabalho, conforme salientam 

as professoras Terra e Sol: 

[...] o meu cuidado de professora, a minha preocupação com o 
estudante tem a ver com a minha mãe que estava sempre 
preocupada em garantir a aprendizagem [...] Desde cedo me 
envolvi com a matemática pela influência do meu pai. Ele adorava 
ficar brincando comigo, fazendo contas em papel de embrulho 
(Professora TERRA, entrevista, 2013). 

O meu modo de ser professora na universidade fui aprendendo na 
minha experiência de antes de entrar na universidade. As trocas 
com os pares, as aprendizagens em outros espaços foram me 
amadurecendo na condução do fazer pedagógico. Tem a ver 
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ainda com o que eu sou e acredito e com a minha 
responsabilidade social. É essa crença que move o meu modo de 
ser professora (Professora SOL, entrevista, 2013). 

Segundo Pineau (2010, p. 112), a compreensão desses percursos vividos 

ao longo das histórias de vida, possibilita aos sujeitos “[...] reunirem e ordenarem 

os seus diferentes momentos de vida espalhados e dispersos no decurso dos 

anos...” Esse autor ainda alega que a “[...] construção e regulação dessa 

historicidade pessoal são, talvez as características mais importantes da 

autoformação”, logo, dos processos que constituem a identidade pessoal e 

profissional do professor, que ao narrar sua história evidencia “[...] suas 

experiências historicamente construídas desde o lugar que ocupam, e são essas 

histórias que produzem uma identidade particular, diferente, não subsumida na 

identidade essencialista do sujeito da modernidade” (RIOS, 2011, p 29).  

Ao narrar-se, cada professora evidenciou seu modo singular de viver a 

vida, de ver o mundo, de produzir sentidos às suas ações nos diversos espaços, 

para assim construírem suas identidades “[...] de forma múltipla nos diferentes 

discursos, práticas e posições, frequentemente entrecruzados e antagônicos” 

(idem.ibdem), pelo que se entende do trecho abaixo, 

[...] sempre fui boa filha, boa aluna, estudiosa, envolvida na escola 
e isso eu vejo também em mim como professora, porque o que eu 
sou como pessoa, as minhas construções, dilemas, conquistas... 
se manifestam na professora que sou. O que sou como pessoa 
implica na minha identidade docente na universidade (Professora 
SOL, entrevista, 2013). 

Isso permite conceber a identidade profissional para docência a partir do 

sujeito e da atividade realizada por ele para se produzir professor, por meio de 

uma rede de relações tecidas nos diferentes espaços e percursos formativos, das 

experiências que se refaz em cada professor como uma pessoa singular (ISAIA e 

BOLZAN, 2007). Nessa dinâmica, a construção da identidade se configura numa 

[...] aprendizagem plural e complexa, formada pelo conjunto de 
conhecimentos, crenças, valores, provenientes de vários 
contextos e circunstâncias entrelaçadas a diversas experiências e 
interações vividas pelos sujeitos nas suas histórias pessoais e 
profissionais que se prolonga por toda a vida. (MONTEIRO, 2008, 
p. 239) 
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Portanto, experienciando as palavras de Pineau (2010, p. 112), as 

professoras “ordenaram os seus diferentes momentos espalhados e dispersos no 

decurso dos anos” como se estivessem se separando de si mesmas para se 

entender melhor e refletir sobre como se tornaram professoras universitárias, os 

sentidos que foram construindo a respeito da profissão escolhida e do seu papel 

frente a essa profissão. As histórias de vida narradas desvelaram singularidades 

na escolha da profissão, pois, ao refletir sobre si, sobre o outro e sobre seu 

contexto de vida, essas professoras revelaram o modo particular como foram 

construindo a consciência enquanto sujeito da sua própria história, sinalizando 

elementos importantes para a compreensão das suas itinerâncias formativas e de 

sua identidade profissional para o exercício da docência.  

 

 

 
3.2 Itinerâncias formativas... Em busca da identidade profissional 

 

O mesmo movimento complexo que constitui a identidade pessoal de um 

sujeito se faz na construção da identidade profissional. Nesse processo, esse 

sujeito, que é por natureza um ser de desejos e projeções, vive em busca de 

formar-se para atender as suas próprias necessidades e as exigências postas 

pelo seu tempo e espaço onde está inserido. Tal busca coloca-o na condição do 

vir a ser constante e “nesse movimento, o professor – um ser-sendo – constitui-se 

no processo, em permanente devir, em uma formação contínua e incessante que 

se produz a partir de uma realidade em transformação” (RIOS, 2008, p. 53).  

Dessa forma, a identidade profissional não pode ser concebida como uma 

essência, não é fixa ou estável; não é um fato da natureza e da cultura, mas é 

processual, (re)construída pelo sujeito e a partir dele no reconhecimento que 

emerge das relações sociais, no qual, esse sujeito se define a depender do modo 

como se vê e se reconhece no seu desempenho social e, também, no modo como 

é reconhecido pelo outro. O que permite afirmar que a identidade profissional do 

professor universitário e seus percursos de construção têm as marcas da 

instabilidade, do movimento e das transformações que acontecem ao longo das 

suas histórias de vida e itinerâncias de formação.  
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Aqui é preciso destacar que itinerâncias formativas estão compreendidas 

como um conjunto de processos que envolvem valores, sentidos e significados, 

que se desenvolvem nas interações sociais, em que as pessoas com suas 

trajetórias de vida se implicam mutuamente, possibilitando ao sujeito da formação 

se apropriar dos seus processos formativos e dar-lhes sentido no quadro das 

suas histórias de vida, apreendendo a profissão como prática social que impacta 

na formação dos sujeitos (NÓVOA, 1992; JOSSO, 2004, 2010).  

Nesses termos, ao pensar a formação, torna-se necessário focalizar o 

sujeito e sua história de vida, tendo em vista que esse sujeito se constrói a partir 

das relações estabelecidas, num processo formativo que se alonga por toda a 

vida. Nessa direção, Dominicé (1993, apud MACEDO, 2010, p. 59) aponta que a 

formação “é um fenômeno com um significado mais largo, mais global, que inclui 

diferentes facetas... toda formação tem uma história a ser narrada e essa 

narrativa revela um processo múltiplo que só se interrompe com a morte”. 

Josso (2010) enfatiza que a formação é um processo que envolve 

autoformação e heteroformação e transformação, tendo em vista que não é 

possível falar em formação sem analisar o papel do próprio sujeito, uma vez que 

“quem aprende é o sujeito; quem compreende é ele; quem atualiza no mundo 

suas aprendizagens é a sua capacidade, sempre em relação... quem aprende em 

existência concreta é o ser, portanto a formação é uma experiência própria dele” 

(MACEDO, 2010, p. 67). Porém, o ser não se forma no isolamento, a 

aprendizagem é sempre um fenômeno relacional... se realiza no contato 

significativo com o outro e consigo mesmo” (Idem, Ibidem, p. 73).  

Assim, a heteroformação se configura num polo formativo em que a 

diversidade deve ser respitada, sinalizando a necessidade de “[...] um currículo e 

uma ação formativa multirreferenciais” (Idem, Ibidem, p.75), que vislumbre a 

transformação da realidade. Logo, ao considerar o sujeito, a formação também 

contempla “[...] temporalidade, processos, experiência, conhecimento e prática, 

consciência, subjetividade, identidade, formação psicossociológica, econômica e 

política, que as histórias de vida nos contam” (JOSSO, 2010, p 61). 

No campo da formação profissional, duas perspectivas se confrontam. 

Uma baseada na racionalidade técnica, fundamentada na concepção positivista, 

converge para a formação do professor técnico, aquele que aplica teorizações e 
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métodos formulados por especialistas, um transmissor de conteúdo e atividades 

padronizadas e fragmentadas. Porém, no cenário atual, marcado por mudanças 

profundas e intensas, Nóvoa (2002, p. 36) destaca que  

[...] impõe-se cada vez com maior evidência: que os professores 
não são apenas consumidores, mas são também produtores de 
materiais de ensino: que os professores não são apenas 
executores, mas são também criadores e inventores de 
instrumentos pedagógicos, que os professores não são apenas 
técnicos, mas são também profissionais críticos e reflexivos. 

Nessa mesma direção Rios (2008) destaca que outra perspectiva de 

formação  

[...] tem privilegiado o estudo sobre a autonomia e a singularidade 
do sujeito em formação, definindo novos paradigmas, entre eles, a 
relação com o saber, a constituição das identidades docentes, as 
contradições entre conhecimento e competências, entre outros (p. 
54). 

Assim, ao falar em formação para a profissão, estou me referindo a um 

processo que envolve diferentes aspectos, tanto do ponto de vista do objeto (o 

projeto de formação) como do ponto de vista do sujeito, entendendo que “[...] a 

formação se ativa como iniciativa pessoal” (GARCIA, 1999, p. 19), e não se 

restringe a aprendizagens situadas em tempos e espaços determinados, mas 

perpassa por processos e percursos ao longo da vida e que contemplam a própria 

construção do sujeito. Nessa perspectiva de formação, o professor 

é entendido como aquele que, com base em uma consistente 
formação cultural, científica e pedagógica, construída durante a 
formação inicial universitária, voltada para a reflexão, o 
discernimento e a compreensão de situações problemáticas do 
contexto da prática profissional é capaz de lidar de forma 
autônoma com os problemas inusitados do contexto da sua 
prática (NOVA, 2010, p.14). 

Os princípios defendidos pela autora explicitam a complexidade da 

formação para a profissão, na qual a construção da identidade da profissão é 

fomentada e requer uma articulação com o contexto social, pedagógico e 

curricular, tendo como objetivo central possibilitar “[...] a aprendizagem e os meios 

como podemos nos instruir a nós mesmos... para um pensamento autônomo, 

fundado na razão sensível e na postura crítica” (MACEDO, 2010, p. 49-50).  
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Segundo Marcelo Garcia (1999, p. 19), essa formação para a profissão 

pode ser compreendida como função social, com vistas a “[...] transmissão de 

saberes, de saber-fazer ou de saber-ser que se exerce em benefício do sistema 

socioeconômico ou da cultura dominante”; pode ser entendida, ainda, “[...] como 

um processo de desenvolvimento e estruturação da pessoa que se realiza com o 

duplo efeito de uma maturação interna e de possibilidades de aprendizagem e de 

experiências do sujeito”; e ainda pode-se falar de uma formação como instituição, 

no sentido da “[...] estrutura organizacional que planifica e desenvolve as 

atividades de formação”. 

Mesmo diante dessa complexidade, as discussões sobre a formação do 

professor universitário ainda são frágeis e polêmicas, haja vista as condições 

conforme as quais esse professor adentra a carreira profissional na academia. 

Sobre essa questão, Pimenta e Anastasiou (2010, p. 105) enfatizam a ausência 

de uma formação específica para a docência universitária e alegam que a “[...] a 

construção da identidade com base numa profissão inicia-se no processo de 

efetivar a formação na área”. Porém “[...] os pesquisadores dos vários campos do 

conhecimento e os profissionais das várias áreas adentram no campo da 

docência no ensino superior como decorrência natural de suas atividades e por 

razões de interesses variados” (idem, ibidem), e embora tenham a bagagem de 

conhecimento de suas respectivas áreas, não dominam as bases da docência, do 

fazer pedagógico, do como se ensina e do como se aprende. 

Essa perspectiva é legitimada pelos documentos oficiais, os quais são 

omissos ou trazem elementos evasivos no que se refere a quem pode exercer a 

docência no ensino superior; quanto formação e perfil do professor, aos saberes 

necessários a essa profissão, bem como quanto às orientações pedagógicas para 

o desenvolvimento do ensino na universidade. A LDBEN, Lei nº 9394/96, defende 

apenas uma preparação para o docente universitário e amplia as exigências para 

o ingresso no magistério superior, ao instituir que 

A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em 
nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de 
mestrado e doutorado. Parágrafo único. O notório saber, 
reconhecido por faculdade com curso de doutorado em área afim, 
poderá suprir a exigência de título acadêmico (BRASIL, 1996, 
Artigo 66). 
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Além dessa exigência, a LDBEN busca garantir “um terço do corpo 

docente pelo menos com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado” 

(BRASIL, 1996, art. 52º, II), porém é indiferente aos aspectos pedagógicos, 

permitindo que o professor universitário tome como princípio para seu ingresso na 

docência do ensino superior apenas os critérios demarcados por cada 

universidade23, as quais, quase sempre exigem domínio da sua área de 

conhecimento e a competência para o desenvolvimento da pesquisa, tendo em 

vista que a lei outorga aos cursos de mestrados e doutorados no Brasil, o papel 

da preparação para o exercício da docência universitária.  

Assim, a lei, diversos professores e instituições de Ensino Superior 

entendem que a formação nos cursos de pós-graduação é suficiente para formar 

um docente universitário. Porém, é preciso destacar que 

Os cursos de pós-graduação stricto sensu, desde a sua 
implantação na década de 1960, se configuram formalmente como 
responsáveis pela formação do professor da educação superior. 
Seus currículos, entretanto enfatizam fundamentalmente a 
formação do pesquisador e se omitem em relação à formação 
para a docência (SOARES; CUNHA, 2010, p. 17). 

O que implica afirmar que esses cursos, por si só, não garantem a 

formação para o exercício da docência universitária, como afirmou a professora 

Terra: “o meu mestrado se centrou nos fundamentos da minha área e do como 

fazer pesquisa, não vi nada que discutisse diretamente a docência. Até o tirocínio 

docente eu pedi dispensa e consegui porque já era professora universitária”.  

Há que se ter clareza de que não basta ter domínio teórico sobre 

determinada área do conhecimento para se tornar professor universitário, é 

preciso compreender que o “[...] ensino é uma atividade que requer 

conhecimentos específicos, consolidados por meio de formação voltada 

especificamente para esse fim” (PIMENTA; ALMEIDA, 2011, p. 27), para assim 

possibilitar a mediação didática e a eficiência e eficácia nos processos de ensinar 

e aprender. Desse modo, embora seja 

[...] bastante difundida a crença de que o domínio dos 
conhecimentos específicos do campo científico ou profissional 

                                                 
23

 Critérios orientados pelo Plano Nacional de graduação (FORGRAD), o qual não trata com afinco 
as questões específicas da formação do professor universitário.  
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assegura a transposição para uma efetiva aprendizagem do 
estudante, a ausência de saberes pedagógicos limita a ação do 
docente e causa transtornos de naturezas variadas ao processo 
de ensinar e aprender (PIMENTA; ALMEIDA, 2011, p. 24). 

Por outro lado, a formação do professor universitário, inicial ou 

continuada, não depende apenas de políticas de formação institucionalizadas, 

mas, também, da conscientização sobre a relevância do papel desse docente, 

sua função social e suas implicações na formação de profissionais para os 

diversos segmentos da sociedade.  

Diante dessas concepções, aquiesço com o ponto de vista de Soares e 

Cunha (2010, p. 30), quando afirmam que a formação profissional “[...] é um 

fenômeno complexo sobre o qual existe pouco consenso no que concerne tanto 

às teorias quanto as dimensões mais relevantes para a sua análise” (SOARES; 

CUNHA; 2010, p. 30). Nesse viés, Soares (2009, p. 87) ainda destaca três 

aspectos decorrentes de seus estudos, a saber: 

O primeiro é que a formação, do ponto de vista conceitual, não 
deve ser confundida com outros conceitos como educação, 
ensino, treino, etc. O segundo aspecto, que distingue a formação 
de outras concepções essencialmente técnicas, se refere à ideia 
de que o conceito de formação envolve, necessariamente, uma 
dimensão pessoal de desenvolvimento humano. O terceiro 
aspecto acentua o caráter imprescindível do engajamento 
consciente, voluntário e responsável do sujeito no seu processo 
de formação.   

A complexidade contida nesses aspectos, que se entrelaçam, sinaliza que 

“[...] a formação é inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre as histórias de 

vida” (NÓVOA, 2010, p. 167), as quais desvelam como os percursos de formação 

vividos por cada pessoa implicam no modo de ser professor no âmbito da 

universidade. Essa discussão emerge claramente nas narrativas das professoras 

colaboradoras, as quais percebem a ausência da formação para o exercício da 

docência universitária, como no caso da professora Sol, ao afirmar que:  “[...] o 

meu curso de Pedagogia não me preparou bem pra ser professora na 

universidade. Essa mesma perspectiva foi evidenciada, também, pelas 

professoras Fogo e Água, conforme atestam os fragmentos abaixo: 

Foi desesperador... no início da docência na universidade eu me 
sentia frágil, despreparada, insegura, até porque eu não sabia 
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direito o meu papel na universidade... Percebo que fui me 
consolidando na prática, vencendo os limites na experiência. Não 
houve nenhuma indicação institucional de como eu deveria ser 
enquanto profissional, mas me sentia imersa numa rede de 
colaboração que foi me ajudando a me tornar professora na 
universidade. A convivência com os pares, as trocas de 
experiências, as leituras e bate-papos nos corredores, os alunos... 
Estar na universidade é um interminável processo formativo... 
(Professora FOGO, entrevista, 2013). 

Quando eu assumi a docência na universidade, eu percebi que a 
graduação não havia me preparado para atuar nesse espaço, mas 
eu conseguia ir vencendo os desafios, a partir das redes de 
colaboração, dos diálogos com os pares. Foi na experiência, 
inclusive como professora da escola básica, que fui me 
construindo no exercício da profissão de professora universitária 
(Professora ÁGUA, entrevista, 2013). 

O “despreparo” para assumir a docência na universidade, no contexto da 

formação de professores ficou explícito nas narrativas das professoras, embora 

elas reconheçam que “é fundamental ter boa qualificação profissional” (AR, 2013) 

para o exercício da docência universitária, porém se reconhecem sem essa 

formação específica/formal, ainda assim ingressaram nesse campo profissional e 

em serviço foram se tornando professoras, pela receptividade à abertura ao novo, 

conforme narrou a professora Terra  

[...] enquanto estudante do curso de Matemática nunca pensei em 
ser professora da Universidade, a graduação não tinha me 
preparado para isso. A graduação lhe ensina várias coisas, lhe 
forma, mas deixa a desejar em muitos aspectos, principalmente 
nas questões didático-pedagógicas e olhe que eu fiz licenciatura! 
Desde o começo da graduação, quando eu percebi as fragilidades 
e falhas do meu processo de escolarização, eu tive que correr 
atrás do prejuízo. Quando fui pra sala de aula como professora da 
graduação, percebi que o enfrentamento da sala de aula é algo 
novo a cada dia; é um desafio constante, para todo o tempo. Aí eu 
compreendi também que a formação é um processo contínuo, não 
termina nunca, mas a experiência foi me fazendo melhorar, 
sempre atenta ao que alguns colegas fazem e ao que os alunos 
sinalizam (Professora TERRA, entrevista, 2013). 

O posicionamento da professora Terra dá visibilidade ao sujeito que se 

forma, que reflete sobre sua própria formação e compreende que é responsável 

por este processo. Embora percebesse o despreparo, a ausência de formação 

específica para atuar na docência universitária, a professora Terra compreendeu 

que é possível “correr atrás dos prejuízos” e ir se fazendo professora a partir dos 



91 

 

 

desafios da docência, do enfrentamento da sala de aula, do diálogo e trocas com 

os pares e da busca constante de qualificação no próprio exercício docente na 

universidade, sobretudo porque a formação é um devir constante. 

Para Benedito (1995) essa qualificação está voltada para a formação de 

uma pessoa crítica, reflexiva, criativa, competente e que tem domínio da disciplina 

que ministra. Ademais, salienta que o profissional da docência na universidade 

tem que ser dotado de compromisso social para contribuir na aprendizagem do 

estudante e promover inovações pedagógicas. Este compromisso é uma 

construção processual, logo vai se constituindo a partir das histórias de vida de 

cada professor e de suas itinerâncias formativas, implicando, assim, na sua 

identidade profissional. 

Para a professora Fogo, as vivências da escolarização deixaram marcas 

que influenciaram seu posicionamento de professora na universidade, conforme 

se expressa no trecho abaixo:  

A prática de alguns professores que eu tive serviu de referência 
para mim e influenciaram no que eu sou hoje. Até os professores 
ruins me despertaram para o que eu não podia ser enquanto 
professora. Na minha prática eu me tomo como referência para 
ensinar, buscando superar o que via de falhas nos professores 
enquanto estudante da escola básica e da graduação (Professora 
FOGO, entrevista, 2013). 

Sobre tal questão Benedito (1995, p. 131), realça que “[...] o professor 

universitário aprende a sê-lo mediante um processo de socialização em parte 

intuitiva, autodidata ou “[...] seguindo a rotina de outros. Isso... devido a 

inexistência de uma formação específica como professor universitário”. Esse 

professor sustenta sua prática na “[...] sua experiência de aluno, no modelo de 

ensino que predomina no sistema universitário e nas relações com os alunos...”  

Além das experiências como alunas na formação acadêmica, as 

colaboradoras dão ênfase as experiências vividas fora da universidade, como 

professoras na Escola Básica e ao quanto estas experiências foram formativas e 

contribuíram para o exercício da docência universitária, como afirmou a 

professora Sol  

O meu modo de ser professora na universidade eu fui aprendendo 
na minha experiência de antes de entrar na universidade, na 
escola básica, foi lá que eu aprendi a demonstrar segurança, pois 
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as vivências amadurecem a gente. As trocas com meus pares, as 
aprendizagens em outros espaços foram me amadurecendo para 
ter bom senso na condução do fazer pedagógico. Meu curso de 
Pedagogia não me preparou bem pra ser professora na 
universidade... O meu desejo de desenvolver uma prática 
reflexiva, centrada no sujeito da aprendizagem eu aprendi fora da 
universidade... Eu fui aprendendo na minha experiência que eu 
preciso ser uma professora de referência e isso me move também 
a investir em mim como profissional do ensino superior pra ser 
referência de qualidade (Professora SOL, entrevista, 2013). 

Embora reconheçam a ausência da formação inicial específica para a 

docência universitária, as professoras engrandeceram o lugar das experiências 

vividas e o quanto essas experiências foram formativas.  Como ressalta Larrosa 

(2002, p. 21), a experiência24 “[...] é aquilo que nos acontece, que nos passa, que 

nos toca”, constituindo-se num “encontro ou uma relação com aquilo que se 

experimenta, que se toca” e vai marcando a travessia de quem experimenta, 

dando-lhe sentido ao vivido e possibilitando-lhe reflexões que são transformadas 

em saber, o saber25 da experiência. O mesmo autor referenda a discussão 

sublinhando que o saber da experiência é 

[...] o que se adquire no modo como alguém vai respondendo ao 
que vai lhe acontecendo ao longo da vida e o modo como vamos 
dando sentido ao acontecer do que nos acontece. No saber da 
experiência não se trata da verdade do que são as coisas, mas do 
sentido ou do sem-sentido do que nos acontece (p. 27). 

Desse modo, fica evidenciado que a experiência é produtora de sentidos 

e requisita a percepção do sujeito que vive a experiência. Essa percepção é 

externada pelas entrevistadas, ao demarcarem o valor da experiência e a 

necessidade de refletir sobre o vivido e sobre si na vivência. Assinalaram que 

buscam pensar, olhar, sentir, analisar e compreender as situações que 

experienciam no seu cotidiano de professoras nos diversos espaços de atuação. 

Para elas, a partir da experiência vivida e refletida, é que vão se constituindo 

como profissionais, vão aprendendo a cultivar a atenção ao outro, a exercitar a 

                                                 
24

 Significa provar/experimentar, do latim – experiri. Nas línguas latinas e nas germânicas, o termo 
“[...] contém inseparavelmente a dimensão travessia e perigo... encontro ou uma relação com algo 
que se experimenta, que se prova” (LARROSA, 2002, p.25) 
25

 A noção de "saber” é trabalhada na perspectiva de Tardif (2000; 2002), Pimenta e Anastasiou 
(2010), num sentido amplo que engloba conhecimentos, competências, habilidades (aptidões) e 
atitudes docentes.  
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escuta, a buscar novas formas de ensinar e a provocar o estudante a se sentir 

construtor da sua própria história. 

Na visão de Josso (2004), a experiência é formadora e se manifesta no 

modo de pensar, ser, agir e sentir do sujeito, caracterizando assim a sua 

subjetividade. Assim, as professoras, ao narrarem suas experiências formativas, 

permitiram-se a autoescuta, a percepção de si e de suas potencialidades, 

qualidades, dificuldades e os sentidos que atribuem aos acontecimentos 

particulares e subjetivos da vida e da profissão. Ao tomar a experiência como 

formativa, não apenas contaram o que a vida ou a profissão lhes ensinou, mas, 

sobretudo, o sentido do que se aprendeu ao experienciar situações da vida. Isto  

porque, a experiência formativa,  

[...] permite, com efeito, trabalhar com material narrativo 
constituído por recordações consideradas pelos narradores como 
“experiências” significativas das suas aprendizagens, da sua 
evolução nos itinerários socioculturais, das representações que 
constituíram de si mesmos e do seu ambiente humano e natural 
(JOSSO, 2004, p.47). 

Nesse viés, a experiência no processo de formação pode assim ser 

perspectivada pela maneira como o autor da narrativa compreende a sua 

humanidade por meio das transações nas quais ele se objetiva (JOSSO, 2004). 

Portanto, a experiência formadora se configura numa aprendizagem prática que 

encontra nas narrativas autobiográficas o dispositivo necessário à compreensão 

das itinerâncias formativas. Isto porque, conforme demarca Josso (2004, p. 39) 

[...] a abordagem biográfica é um outro meio para observar um 
aspecto central das situações educativas, é porque ela permite 
uma interrogação das representações do saber-fazer e dos 
referenciais que servem para descrever e compreender a si 
mesmo no seu ambiente natural. Para perceber como essa 
formação se processa, é necessário aprender, pela experiência 
direta, a observar essas experiências das quais podemos dizer, 
com mais ou menos rigor, em que elas foram formadoras. 

Esta percepção da autora ficou bastante marcada nas narrativas das 

professoras, as quais evidenciam que foram construindo suas identidades e se 

constituindo professoras a partir das experiências, dos sentidos produzidos por 

estas experiências, confirmando que “[...] os saberes da experiência são também 
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aqueles que os professores produziram em seu cotidiano docente, num processo 

permanente de reflexão sobre sua prática (PIMENTA, 2009, p. 20). 

Para Tardiff (2007, p 52), os saberes produzidos pelam s experiências 

são potencializados a partir das relações entre os pares, tendo em vista que é 

pelo “[...] confronto entre os saberes produzidos pela experiência coletiva dos 

professores, que os saberes experienciais adquirem certa objetividade”, 

permitindo que as construções subjetivas do professor no seu cotidiano sejam 

sistematizadas e “[...] se transformem em um discurso da experiência capaz de 

informar ou formar outros e fornecer uma resposta aos seus problemas”.  

Nessa vertente, esses saberes requisitam um posicionamento do sujeito 

frente à experiência nos seus percursos de vida e nas reflexões que lhe são 

provocadas em suas itinerâncias de formação. Logo, nem todo professor se 

permite viver a experiência de ser professor; “[...] por ser incapaz de experiência... 

nada lhe passa, nada lhe acontece, nada lhe sucede, nada lhe toca, nada lhe 

chega, nada lhe afeta, nada lhe ameaça, nada ocorre” (LARROSA, 2002, p. 26). 

Até porque, para esse autor, não se pode “captar a experiência a partir da lógica 

da ação, a partir de uma teoria das condições e possibilidades da ação, mas a 

partir da lógica da paixão” (p. 27), do envolvimento, numa reflexão do sujeito 

sobre o seu modo de ser professor e de fazer a docência. Ademais, ainda é 

preciso destacar que 

[...] una experiencia vivida no aprece ante mi como algo percebido 
o representado; no me há sido dada, sino que la realidad de la  
experiência vivida está ahí, pra mí, gracias a que yo tengo un 
conocimiento reflejo de ella, porque la poseo inmediatamente, 
como si, em cierto sentido, me perteneciera (DILTHEY, 1985, p 
223 apud MANEM, 2004, p 55). 

Dessa forma, as professoras assumiram posicionamentos que apontam 

para uma perspectiva de reflexão sobre a sua condição de professor e sobre si 

nesse processo, na busca de fazer o melhor na sua profissão. Posicionamentos 

que atribuem à experiência um lugar privilegiado, conforme salientou, ainda, a 

professora Ar, no trecho de sua narrativa destacado abaixo: 

A minha formação na graduação era muito voltada para a 
formação do geógrafo, do bacharel e não do professor de 
Geografia. As discussões sobre o fazer pedagógico foram muito 
frágeis. Senti dificuldades inicialmente, até porque os saberes 
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pedagógicos adquiridos na formação inicial não eram suficientes. 
Eu precisei fazer muitas leituras e as disciplinas que assumi na 
universidade me ajudaram muito nesse sentido, pois eram 
voltadas para a discussão pedagógica. Assim, à medida que eu 
ensinava, também aprendia, mas isso não foi um problema, pois 
quando decidir ser professora universitária, eu queria investir na 
minha carreira, em mim mesma. As experiências adquiridas nas 
minhas trajetórias de professora na escola básica me ajudaram 
muito na prática da docência na universidade (Professora AR, 
entrevista, 2013). 

O entendimento emitido na narrativa da professora Ar demonstra as 

fragilidades da sua formação, sobretudo no aspecto pedagógico e as 

consequentes dificuldades vivenciadas no processo de tornar-se professora 

universitária, aquiescendo com o posicionamento das demais professoras quanto 

à importância da experiência na formação. Esse entendimento externa uma 

consonância com o campo das discussões teóricas, sobretudo no que se refere 

“[...] despreparo e até do desconhecimento científico do que seja o processo de 

ensino e de aprendizagem, pelo qual são responsáveis a partir do instante que 

ingressam no ensino superior” (PIMENTA; ALMEIDA, 2011, p. 26).  

A consolidação da identidade docente perpassa por dimensões de ordem 

pessoal, profissional e institucional (PIMENTA; ALMEIDA, 2011), contemplando 

diversos aspectos da vida do professor, atravessando o social, o econômico, o 

político, o cultural e despertando-o para perceber e interpretar o sentido social do 

ser profissional da educação. Sobre a questão, Pereira (2000, p. 38) destaca a 

importância de apreender “[...] como se produz o sujeito, como ele se constitui e 

se constrói dentro das práticas, de como elabora seu conhecimento e suas 

ações”, consequentemente, o que esse sujeito é como pessoa se expressa na 

sua condição de professor. Esse aspecto ficou bem visível nas narrativas das 

professoras ao declararem que o que são tem as marcas das experiências vividas 

em suas trajetórias de vida, da formação e da profissão.  

Neste viés, as experiências do vivido pelas professoras “[...] constituye el 

ponto de partida y também el de llegada...” (MANEM, 2003, p 55), tendo em vista 

que é por meio do vivido que estas professoras refletem sobre seus processos 

formativos, a vida em si e se compreendem na docência universitária, sobretudo 

por sinalizarem a percepção de que  
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[...] la experiencia vivida es la respiración del significado. Em flujo 
de la vida, la conciencia respira significado em um movimiento de 
vaivén uma tensión constante entre lo interno  y ló externo, que se 
concretiza, por ejemplo, em mi conciencia refleja de esperanza 
por um niño, y el niño mismo como objeto de esperanza (idem, 
ibidem). 

Isso permite conceber a identidade profissional para docência a partir do 

sujeito, da reflexão tecida em torno de suas experiências vividas e da atividade 

realizada por ele para se produzir professor. Tal compreensão evidencia, ainda, 

que o professor vai construindo sua identidade profissional por meio de relações 

dialógicas nos diversos espaços em que transita, com colegas, coordenadores, 

professores, funcionários, alunos... Ao interagir com as pessoas à sua volta, ele 

reafirma concepções sobre si, sobre o seu contexto e sobre a sua profissão, por 

conseguinte sobre sua identidade pessoal-profissional. Isso implica em afirmar 

que “[...] las experiencias vividas se relacinan entre ellas como lós temas em el 

andante de uma sinfonia” (idem, ibidem, p. 57). Logo, a identidade profissional da 

docência perpassa pelas experiências vividas pelo professor,  

[...] se constrói a partir da significação social da profissão; da 
revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão 
das tradições. Mas também da reafirmação de práticas 
consagradas culturalmente e que permanecem significativas. 
Práticas que resistem a inovação porque prenhes de saberes 
válidos às necessidades da realidade. Do confronto entre as 
teorias e as práticas, da análise sistemática das práticas à luz das 
teorias existentes, da construção de novas teorias. Constrói-se 
pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor social, 
confere à atividade docente no seu cotidiano... Assim, como a 
partir de sua rede de relações... (PIMENTA, 2009, p. 19). 

A ênfase a essa perspectiva e alimentada por Moita (1992, p. 115-116), 

quando explicita que esta identidade profissional “[...] é uma construção que tem 

uma dimensão espácio-temporal”, o que equivale dizer que vai sendo produzida 

ao longo da vida e das trajetórias formativas, a partir “[...] das experiências feitas, 

das opções tomadas, das práticas desenvolvidas, das continuidades e 

descontinuidades, quer ao nível das representações ou do trabalho concreto”. 

Logo, essa identidade profissional 

[...] não é um dado adquirido, não é uma propriedade, um produto. 
A identidade é um lugar de lutas, tensões e conflitos, 
caracterizando-se como um espaço de construção do ser e estar 
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na profissão, que parte do profissional para o pessoal e vice-
versa... É um processo que necessita de tempo. Um tempo para 
refazer identidades, para acomodar inovações, para assimilar 
mudanças (NÓVOA, 1992, p. 16). 

Nesses moldes, a identidade profissional é compreendida como a 

expressão da singularidade do sujeito, a partir de suas experiências em seu 

movimento incessante de construção/(des)reconstrução profissional, em que o 

“[...] sujeito-professor só se completará na interação com o outro” (p. 54), nas 

histórias e trajetórias pessoais, a partir dos valores e das crenças que permeiam 

sua visão de mundo, o olhar sobre si próprio e refletem na escolha e no 

desenvolvimento da profissão, com notificou a professora Fogo ao narrar que:  

Desde muito cedo eu aprendi a me virar, a me responsabilizar 
pelas minhas coisas, pelos estudos, acho que por causa das 
minhas dificuldades, da situação vivida na minha casa, da minha 
trajetória de vida mesmo. Sempre fui estudiosa, minha mãe nunca 
me mandou fazer as tarefas de casa. A minha identidade é forte, 
eu tive que aprender a ser forte e isso reflete no meu jeito de ser e 
na minha vida profissional de professora (Professora FOGO, 
entrevista, 2013). 

Ou seja, o que se é enquanto pessoa repercute na construção da 

profissão, com o que demonstra estar de acordo a professora Ar, ao afirmar que a 

“[...] a história de vida implica na formação profissional do professor, até porque o 

profissional e o pessoal não se desvinculam. Compreender esse imbricamento da 

vida com a profissão faz a formação ser mais real e concreta”. Esse 

posicionamento explicita, ainda, que 

A forma como cada um de nós constrói a sua identidade 
profissional define os modos distintos de ser professor, marcado 
pela definição de ideais educativos próprios, pela adoção de 
métodos e práticas que cola melhor com a nossa maneira de ser, 
pela escolha de estilos pessoais de reflexão sobre a ação... um 
processo único e complexo graças ao qual cada um de nós se 
apropria do sentido da sua história pessoal e profissional 
(NÓVOA, 1992, p. 28). 

Assim, as histórias de vida das professoras colaboradoras foram 

desvendando suas itinerâncias formativas, tornando visível o modo como cada 

uma foi se tornando professora na universidade e revelando que a identidade 

profissional é um constante devir, conforme advertiu a professora Ar: “[...] o sujeito 
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vai se constituindo profissional a partir do que acredita, de suas bases familiares, 

religiosas, profissionais [...] é a vida na profissão e a profissão na vida”. O 

testemunho da professora Fogo endossa esse parecer 

Vejo isso muito claro em mim mesma, no meu percurso 
formativo.... no como me tornei professora... os caminhos que 
trilhei, escolhas que fiz... foram essas vivências que me tornaram 
a docente que sou, tenho clareza disso. Eu sou como profissional 
o resultado em processo de toda uma trajetória pessoal, familiar, 
social, política... (Professora FOGO, entrevista, 2013). 

É um processo que tem as marcas das experiências e histórias pessoal e 

social, expressando uma “[...] implicação dual entre vida e profissão, de modo que 

um olhar sobre a formação e a prática dos professores é sempre atravessado por 

um olhar sobre a vida e a pessoa do professor” (ROCHA; PEREIRA; MEIRELES, 

2012), uma vez que é no seu percurso histórico da vida, da formação e da 

profissão, que esse professor vai se apropriando dos elementos formadores, para 

assim se (re)inventar como professor e atribuir sentidos à sua profissão.   

 
 
 

 
3.3  Desenvolvimento profissional... Entre o pessoal e o institucional 

 

É importante reiterar que os resultados das pesquisas científicas sobre a 

docência na universidade26 demarcam que não existe uma formação específica 

para o docente universitário e reconhecem, ainda, a necessidade de instituir um 

projeto de desenvolvimento profissional nas IES, tendo em vista que o processo 

formativo dos professores universitários 

[...] deve estar aninhado numa perspectiva de desenvolvimento 
profissional, que tem então na formação inicial o princípio de um 
processo contínuo, na qual a profissão se desenvolve por meio de 
descobertas individuais e coletivas, que se sedimentam e se re-
constroem apoiadas em rigorosa reflexão sobre a prática, 
mediada pela teoria, o que permite a reconstrução da experiência 
na perspectiva do aprimoramento da atuação futura (PIMENTA; 
ALMEIDA, 2011, p. 27). 

                                                 
26

 Ver Soares, Cunha (2010); Pimenta, Almeida (2011); Pimenta, Anastasiou (2010), dentre outros. 
Na França existem Centres d´Iniciation à Eneignement Supérieur – CIES, específicos para a 
formação de professores universitário – Soares (2009). 
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Considerando tais preceitos e os sentidos atribuídos à questão pelas 

professoras colaboradoras, nesta seção, com base nas histórias narradas, intento 

analisar, de modo mais detalhado o desenvolvimento profissional, através do 

olhar de quem está em pleno exercício da profissão, portanto imersas no 

processo de formação continuada, tendo em vista o aperfeiçomento ininterrupto. 

O termo profissionalidade é polissêmico e suscita muitas discussões no 

âmbito da docência universitária. Para a Sociologia das profissões, 

[...] no processo de conformação de uma profissão... acontecem 
diversos conflitos que caracterizam as diversas profissões, a 
saber: como se estabelece o acesso e recrutamento dos sujeitos 
na profissão; o currículo e os métodos utilizados para a 
preparação dos profissionais; problemática da titulação e 
avaliação; e o conflito da formação contínua/permanente 
(RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004,  p. 41).  

Na visão desses autores, esse processo envolve dois aspectos: um, que 

é interno, busca a autonomia profissional e constitui a profissionalidade, na qual o 

“professor adquire os conhecimentos necessários ao desempenho de suas 

atividades docentes, os saberes próprios (disciplinares e pedagógicos) de sua 

profissão” (p. 51); e outro, externo, que é o profissionismo, referente à 

reivindicação de um status distinto dentro da visão social do trabalho. Esses dois 

aspectos se configuram num “[...] processo dialético de construção de uma 

identidade social da docência” (p. 53).  

Ao analisar essas discussões no âmbito da docência universitária, é 

possível observar a urgência na construção uma nova profissionalidade para a 

docência no caminho da profissionalização, na qual os professores devem possuir 

“capacidades de auto-desenvolvimento reflexivo” (NÓVOA, 2002, p. 37).  

Para Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004, p. 66), essa profissionalidade é 

entendida como “o desenvolvimento sistemático da profissão fundamentada na 

prática e na mobilização/atualização de conhecimentos especializados e no 

aperfeiçoamento das competências para a atividade profissional”, constituindo-se 

num “sistema complexo em andamento, que integra o individual, o coletivo local, o 

grupo... da categoria profissional”. Nesse sistema, busca-se desenvolver “[...] a 

capacidade de autonomia profissional compartilhada e de gestão educativa dos 

professores no contexto das mudanças, baseado na reflexão, na crítica, na 
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pesquisa...” De modo geral, o desenvolvimento profissional é determinado por 

muitos fatores e deve ser analisado no contexto da profissão, tanto no seu sentido 

social como pessoal, com vistas à inovação pedagógica. 

Nesses termos, quero destacar que essa análise trará a discussão do 

desenvolvimento profissional compreendido como “[...] uma determinada 

concepção de formação continuada dos professores em exercício, entendidos 

como profissionais da docência na universidade” (SOARES; CUNHA, 2010. p. 

35). Para essas autoras, é um processo que “[...] envolve uma perspectiva 

institucional e uma perspectiva pessoal do professor”. 

A abrangência da discussão acerca dessa “formação continuada”, na 

prática vivida pelas professoras colaboradoras, parte do pressuposto básico de 

que estão imersas num campo de atuação sem reconhecimento profissional. 

Sobre tal questão Vicentini e Lugli (2010, p. 163) ao analisar a história da 

profissão docente no Brasil, enfatizam que esse aspecto do reconhecimento é 

nuclear para  

compreender as imagens produzidas acerca da docência, pois a 
tensão entre a sua recompensa financeira e a simbólica é central 
para compreender o movimento reivindicatório da categoria por 
melhores condições de trabalho, maiores vencimentos. A 
recompensa simbólica seria o reconhecimento da importância do 
seu trabalho... 

Essa recompensa salarial e simbólica é também uma reivindicação dos 

professores universitários, porém as análises sobre os status de profissão da 

docência universitária, ainda é uma realidade muito distante, ficando a discussão 

restrita ao âmbito do desenvolvimento da profissionalidade e, ainda assim, em 

sua grande maioria, como um investimento pessoal, haja vista que não existe um 

projeto institucional de desenvolvimento profissional na maioria das universidades 

e nem grandes preocupações a esse respeito. Sobre essas questões, as 

professoras Sol e Terra sublinharam que: 

Meu curso de Pedagogia não me preparou muito bem para ser 
professora na universidade e a própria universidade não 
demonstra preocupação com isso. [...] Daí o desenvolvimento da 
minha profissão ser um investimento meu, é pessoal, e eu 
desenvolvo minha profissão com muito compromisso e 
responsabilidade social, invisto no que faço, busco analisar os 
resultados e à medida que desenvolvo um trabalho qualificado, e 
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reflito sobre as minhas ações e a melhoria do que faço eu estou 
investindo em mim e na minha profissão (Professora SOL, 
entrevista, 2013). 

Tenho clareza de que a graduação não ensina tudo que o 
professor precisa para sua atuação profissional, daí percebo que 
vou me desenvolvendo na prática, no dia a dia da profissão. O 
que faço vai me qualificando. A cada semestre que começa é um 
novo desafio para o meu desenvolvimento na profissão. Eu 
preciso dar atenção a isso, refletir sobre o que faço para ir 
melhorando (Professora TERRA, entrevista, 2013). 

O posicionamento apontado pelas professoras Sol e Terra reforça a 

supremacia da perspectiva pessoal para o desenvolvimento profissional, elas se 

veem submersas num constante processo de formação continuada, porém sem 

um projeto institucional para esse fim. Para Soares e Cunha (2010, p. 35) existe 

“[...] uma disposição interna e uma postura de busca permanente e de 

crescimento pessoal e profissional, disposição de refletir coletivamente sobre as 

práticas, atitudes e crenças individuais e coletivas”. Disposição que está 

diretamente articulada ao que cada professor é como pessoa; com a preocupação 

que esse professor tem em se desenvolver para adquirir a capacidade de 

coordenar suas próprias ações e as suas condições de trabalho e isso depende 

do lugar que a profissão ocupa em suas histórias de vida. 

Na ótica das professoras Terra e Sol, ficou evidenciado que o 

desenvolvimento profissional, a partir dos desejos pessoais, não é suficiente para 

a formação continuada, como demarca a professora Fogo “[...] sinto falta de um 

projeto institucional que envolva todos os professores, de envolvimento coletivo 

em busca do aperfeiçoamento da profissão. Acho que a universidade tinha que 

garantir isso”. A ausência dessa “Pedagogia Universitária”, enquanto proposta de 

“desenvolvimento profissional para a docência universitária e de qualificação para 

a vida acadêmica” (PIMENTA; ALMEIDA, 2011, p. 9), como um caminho para a 

formação continuada de professores, enfraquece o desenvolvimento profissional, 

sobretudo, na sua dimensão pedagógica, tendo em vista que as intenções dessa 

pedagogia universitária teriam como finalidade primordial colocar “[...] em pauta 

os sentidos e significados do ensino universitário” (idem, ibidem) a partir da 

valorização e qualificação do profissional do ensino nesse segmento educacional. 



102 

 

 

Para Soares e Cunha (2010, p. 35) essa perspectiva institucional do 

desenvolvimento profissional está diretamente articulada à cultura organizacional, 

a partir de uma “[...] gestão democrática e participativa, capaz de alterar a própria 

organização, os papeis atuais e futuros dos professores, com base nas reflexões 

críticas e propositivas do grupo”. É um processo compreendido como “[...] um 

conjunto de ações sistemáticas que visam alterar a prática, as crenças e os 

conhecimentos profissionais dos professores”, com a finalidade de “[...] garantir 

aos estudantes, aprendizagens significativas e crescimento pessoal”. 

Na ótica da professora Água, “existe uma preocupação com a pós-

graduação, por parte da universidade, para que os professores invistam na sua 

formação, com ajuda de custo e liberação das atividades”. Porém, essa 

perspectiva não garante um projeto institucional de formação continuada a partir 

da experiência, fomentado por estudos, trocas e diálogos no contexto da 

universidade e como um projeto institucional. A professora Sol ainda realça que a 

falta de um projeto de formação continuada da instituição dificulta o 

desenvolvimento profissional e impacta nas propostas de ensino. Segundo ela, 

Era pra todo mundo estar envolvido, empenhado nesse 
compromisso social de melhorar a nossa profissão a partir de 
ações articuladas entre os pares e de qualidade, mas isso era pra 
ser um desejo institucional. Por não existir esse projeto, as vezes 
tenho dificuldade de dialogar  com meus pares e percebo que isso 
fragiliza a formação dos meninos e a nossa profissão (Professora 
SOL, entrevista, 2013). 

Desse modo, cada professor vai, individualmente, investindo em si e na 

sua profissão a depender dos seus projetos de vida, de suas concepções 

pessoais e da sua própria perspectiva profissional. Esta postura parte da 

compreensão de que o contexto da profissão está permeado de “[...] situações em 

que se apresenta a necessidade de o sujeito se reconhecer a si mesmo dentro da 

situação que está enfrentando” (GONZALEZ REY, 2005, p. 230), para assim 

contemplar as necessidades da profissão, como expressam, ainda, as 

professoras Fogo e Ar: 

Eu me vejo inserida num interminável processo formativo, no qual 
vou investindo no desenvolvimento da minha profissão. Vou 
observando a minha própria prática, observando o resultado do 
meu trabalho. Eu sempre fui uma pessoa muito reflexiva, muito 
observadora e inquieta e isso me possibilitou tomar a minha 
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prática como objeto de investigação o que me aperfeiçoa e faz eu 
me desenvolver na profissão constantemente. Eu sou profissional 
da docência e preciso investir na minha profissão (Professora 
FOGO, entrevista, 2013). 

Eu tenho consciência de que sou muito importante na formação 
dos meus alunos, de que sou uma referência para eles, isso me 
provoca a refletir, pesquisar sobre a minha própria prática para ir 
me desenvolvendo profissionalmente. Sou responsável por esse 
meu desenvolvimento, preciso investir nisso já que sou uma 
profissional e tenho uma função social (Professora AR, entrevista, 
2013). 

Embora fique evidenciado que o desenvolvimento profissional tem sido 

assumido como um projeto de cada uma dessas professoras, é preciso considerar 

que a complexidade deste processo “[...] deve ir além dos aspectos pessoais ou 

didáticos” (SOARES; CUNHA, 2010, p. 37), sobretudo por ser muito mais amplo e 

“[...] coloca em foco as mudanças estruturais e organizacionais da universidade, 

portanto é voltado para o aperfeiçoamento da comunicação, da democracia e do 

processo de tomada de decisões da universidade” (idem, ibidem). Portanto, é 

uma perspectiva fundamentada na investigação, reflexão e na crítica das práticas 

e projetos que são desenvolvidos no âmbito da universidade, em nível 

institucional e não apenas pessoal de cada professor e de seus interesses. 

Mesmo não havendo um projeto de desenvolvimento profissional de 

forma institucionalizada, as professoras demonstraram que tomam a própria 

prática como objeto de investigação e se reconhecem como construtoras “[...] de 

sua profissão, mobilizadoras de saberes, valores, habilidades, capaz de resolver 

situações-problema e de argumentar suas decisões” (RAMALHO et all, 2004, p. 

24). Isso porque a reflexão sobre as experiências vividas tem sido o dispositivo 

para analisarem o seu modo de ser professoras, dentro de um contexto de 

relações que implica transformação, tomada de consciência da sua função social 

e dos processos de construção da atividade profissional. A esse respeito, a 

professora Água esclareceu: 

Aprendi na experiência cotidiana, na prática, a refletir sobre o meu 
trabalho, a pensar sobre mim mesma, a provocar os meus alunos 
a analisar o meu trabalho. O retorno sobre o meu próprio trabalho 
foi me fazendo crescer profissionalmente. Fui me desenvolvendo 
e percebendo a forma que meu aluno me vê. (Professora ÁGUA, 
entrevista, 2013)Eu me vejo inserida num interminável processo 
formativo, no qual vou investindo no desenvolvimento da minha 
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profissão. Vou observando a minha própria prática, observando o 
resultado do meu trabalho. Eu sempre fui uma pessoa muito 
reflexiva, muito observadora e inquieta e isso me possibilitou 
tomar a minha prática como objeto de investigação o que me 
aperfeiçoa e faz eu me desenvolver na profissão constantemente. 
Eu sou profissional da docência e preciso investir na minha 
profissão (Professora FOGO, entrevista, 2013). 

Novamente a experiência é ressaltada, evidenciando a importância da 

reflexão nas situações vivenciadas no cotidiano da profissão, provocando essas 

professoras a transformar estas situações cotidianas em experiência significativa 

(LARROSA, 2002), com vistas ao desenvolvimento de si e da profissão num 

contexto coletivo, devolvendo “[...] à experiência o lugar que merece na 

aprendizagem dos conhecimentos necessários à existência (pessoal, social e 

profissional)”. Portanto, a reflexão sobre si e sobre o cotidiano, perpassa pela 

constatação de que sujeito professor constrói o seu saber ativamente durante 

todo o percurso da vida/formação/profissão. 

Nesse contexto, as narrativas feitas pelas professoras evidenciam que a 

(auto)biografia se configura como um dispositivo para o desenvolvimento da 

profissionalidade, tendo em vista que ao pensar na profissão essas professoras 

buscam compreender as relações que mantém consigo, com o outro, com a 

realidade; buscam se apropriar de suas histórias de vida para assim, produzirem 

sentido à profissão. Neste processo a “[...] história emerge da capacidade do 

autor-biográfico em se reconhecer como portador de buscas e, por isso 

responsável pelo sentido da sua vida” (JOSSO, 2004, p. 178) e da profissão. A 

esse respeito a declaração da professora Ar é bastante sugestiva: 

Tenho certeza que as minhas experiências pessoais e 
profissionais no contexto da educação básica me ajudaram muito 
a ser a profissional que sou hoje e a fazer o que faço na 
universidade e as minhas experiências pessoais também tem 
colaborado muito, pois, ao mesmo tempo que socializo essas 
experiências pessoais e profissionais, eu acabo crescendo a partir 
da troca de experiências deles, eu vejo o meu papel na formação 
deles, de uma certa forma, como uma intermediadora do ensinar e 
do aprender, ao mesmo tempo que ensino, eu aprendo com eles, 
eu cresço e melhoro como professora e como pessoa... Essas 
reflexões sobre mim mesma também me fazem tomar mais 
consciência de quem sou e das minhas responsabilidades 
(Professora AR, entrevista, 2013). 
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A reflexão acerca de si e das suas itinerâncias profissionais, contida no 

fragmento da narrativa da professora Ar, aponta para um processo de 

investigação-formação permanente, a partir do qual a sua percepção sobre o seu 

desenvolvimento profissional é aguçada, fazendo-a tomar consciência das 

responsabilidades da profissão, da sua função social e de si mesma como 

profissional no contexto da universidade e como pessoa. Neste processo a 

pesquisa se configura como elemento imprescindível à construção de novos 

saberes, à conquista da autonomia, no qual a professora toma a sua própria 

“prática como objeto de estudo, para transformá-la e consequentemente 

reconstruir sua prática” (RAMALHO et al, 2004, p. 27). A professora Fogo foi 

incisiva ao afirmar que investe no desenvolvimento da sua profissionalidade 

porque quer ser uma referência profissional na docência “[...] até porque tudo isso 

retorna pra mim, pra minha formação, o que faço me torna uma profissional mais 

qualificada, daí a necessidade de tomar a pesquisa como princípio metodológico 

e formativo”. 

É desse modo que o desenvolvimento profissional requer a crítica à 

realidade da profissão, crítica essa “considerada como uma atitude, uma forma de 

aproximação reformulação e recriação da realidade” (idem, ibidem, p. 31) com 

vistas a superação de práticas transmissivas e “[...] norteia a releitura da realidade 

educativa, sob referências que possibilitam compreender e transformar essa 

realidade” (idem, ibidem, p. 32) para construir modos de ser professor com 

autonomia, responsabilidade e compromisso social.   

Assim, a perspectiva do professor como profissional, reconhecidamente 

apontada pelas professoras ao longo de suas narrativas, será o nascimento da 

legitimidade da docência universitária, a qual busca autonomia crescente, 

elevação do nível de qualificação; constituição de um código de ética; 

formalização/delimitação de um conjunto de saberes que define o perfil do 

profissional da educação (SOARES; CUNHA; 2010), até porque 

[...] o professor universitário, enquanto professor, é uma pessoa 
profissionalmente dedicada ao ensino, é um profissional da 
educação que necessariamente partilha com os professores de 
outros níveis algumas funções básicas relativas à aprendizagem 
de outras pessoas [...] é um especialista ao mais alto nível numa 
ciência [...] é membro de uma comunidade acadêmica (De La 
ORDEN, apud MARCELO GARCIA, 1999, p. 243). 
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Assim, imersas nesse processo contínuo de aperfeiçoamento, as 

professoras apontaram que buscam articular as necessidades de formação da 

instituição de ensino superior em que trabalham às suas necessidades formativas 

e interesses pessoais. Nessa busca, evidenciaram que se reconhecem 

profissionais, embora a formação inicial não tenha sido específica para atuarem 

na docência universitária; investem no desenvolvimento da profissionalidade, 

embora não haja um projeto institucional voltado à essa finalidade; sinalizaram 

que a falta desse projeto fragiliza as articulações e trocas entre os pares, 

consequentemente, a formação do estudante. Estes professores compreendem 

que, entre a formação inicial e o exercício da profissão, existem tramas e enredos 

que se desenrolam ao longo da carreira profissional, pela formação continuada, 

num movimento que favorece ao processo de mudança e inovação do fazer 

pedagógico. Sobre essa questão Fullan (1987, apud GARCIA, 1999, p. 27),  

afirma: 

[...] desenvolvimento profissional é um projecto ao longo da 
carreira desde a formação inicial, à iniciação, ao desenvolvimento 
profissional continuo através da própria carreira [...] O 
desenvolvimento profissional é uma aprendizagem contínua, 
interactiva, acumulativa, que combina uma variedade de formatos 
de aprendizagem. 

Enfim, do diálogo entre as narrativas das professoras colaboradoras desta 

pesquisa e as discussões teóricas sobre a questão, depreende-se que o 

desenvolvimento da profissionalidade tem sido um investimento pessoal, que se 

desenrola na pessoalidade do professor e está inserido num projeto de vida que 

lhe é particular, com tramas que combinam diferentes modalidades formativas e 

perspectivas profissionais. Logo, no processo de tornar-se professor universitário, 

as histórias de vida, a formação e o desenvolvimento profissional são dimensões 

interdependentes de um mesmo processo que vai constituindo e transformando 

simultaneamente o eu pessoal e o eu profissional da docência. 
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IV. Das itinerâncias formativas ao fazer 
pedagógico na universidade: 

O que narram as professoras 
 

                                                                        
 
 

Inventar vida produzindo sentidos à vida, é inventar a si 
mesmo inventando mundos possíveis. Inventar/criar, são 

deslocamentos que possibilitam a transformação... e 
remetem a processos de re-significação do vivido. 

Carmem Lúcia Vidal Pérez (2006, p. 179) 
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Urge, no cenário atual, problematizar o espaço acadêmico, tanto no que 

se refere às questões estruturais e organizacionais, quanto ao seu 

posicionamento social frente à produção do conhecimento e como espaço nuclear 

para a formação de profissionais para atuar nos diversos segmentos da 

sociedade. Para essa empreitada, é imprescindível analisar o papel do professor 

universitário como produtor de conhecimentos e como articulador dos processos 

pedagógicos, tendo em vista alcançar “[...] transformações que possam subsidiar 

práticas que articulem o ensino, a pesquisa e a extensão” (FRANCO, 2011, 

p.160).  

É importante reiterar que o professor universitário, ao adentrar no espaço 

da universidade, o seu papel é a docência, aliás, como afirmam Pimenta e 

Anastasiou (2010, p. 142) “a relação do professor com as instituições de ensino 

superior inicia-se pelo papel de docente”, portanto, independente das formas de 

ingresso27, das relações com o ato de pesquisar ou com a extensão, esse 

professor tem uma finalidade eminentemente pedagógica, voltada ao ensino, em 

que as questões metodológicas, avaliativas, de aprendizagem e do próprio ato de 

ensinar são de sua responsabilidade. Portanto, o fazer pedagógico é inerente à 

sua profissão no âmbito da universidade e explicita seu posicionamento frente à 

educação e ao próprio ato pedagógico.  

Assim, as análises aqui apresentadas partem do pressuposto básico de 

que os sentidos e significados que esse professor confere ao fazer pedagógico 

estão diretamente articulados aos seus valores e crenças; às suas histórias de 

vida e trajetórias formativas; ao seu modo de se situar no mundo e de 

compreender a si e à sua profissão. Isso porque, mesmo ainda em tempo de 

racionalização, uniformização e homogeinização dos processos identitários que 

marcam a profissão, cada professor continua a produzir no mais íntimo da 

profissão, a vida, e, no mais íntimo da vida, produz sua maneira de ser professor 

(NÓVOA, 2002). Logo, o fazer pedagógico desse professor é influenciado por 

suas características pessoais e suas itinerâncias de vida e da profissão, sendo 

impossível separar as dimensões pessoal e profissional do ser professor, até 

                                                 
27

 “O ingresso nas universidades públicas dar-se-á via concurso público; A exigência do concurso 
nas demais instituições é facultativa e definida pelo estatuto que as rege. Para o professor visitante, 
o critério recai sobre a reconhecida competência profissional do convidado na área de atuação 
específica, relacionada à disciplina que passará a lecionar” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2011, p. 
142). 
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porque essa “dimensão pessoal, entretecida pelos sentimentos, parece ser o 

lugar privilegiado, a partir do qual é possível a tessitura dos fios da trajetória 

institucional e da vivência da docência” (ISAIA, 2003, p. 248). 

Desse modo, as reflexões sobre as implicações das histórias de vida e 

itinerâncias formativas no fazer pedagógico das professoras que participaram da 

pesquisa no âmbito da universidade, se configuram no ponto-chave deste 

capítulo, com a expectativa de analisar compreensivamente como elas veem a 

prática pedagógica na universidade, como se posicionam diante desta prática e 

como isso implica no seu fazer pedagógico. 

 

 

 

4.1. A Prática pedagógica na universidade... O olhar das professoras 

 

Nesta seção do texto, procuro contemplar uma discussão acerca da 

percepção das colaboradoras da pesquisa sobre o saber-fazer no âmbito do 

exercício da profissão. A intenção é compreender o olhar dessas docentes frente 

à prática pedagógica institucionalizada na universidade, tendo em vista a 

existência de um “[...] sistema de práticas pedagógicas aninhadas” (SACRISTÁN, 

1999, p. 69) que impacta no seu fazer pedagógico.  

Esse sistema perpassa por práticas pedagógicas de caráter 

antropológico, construídas pela própria cultura educativa da sociedade; práticas 

pedagógicas institucionalizadas, que vão definindo os aspectos organizacionais 

da cultura educacional e o papel dos professores nos diferentes níveis de ensino; 

e práticas didáticas, “[...] numa acepção mais imediata da prática, a qual, no 

entanto não pode apreender-se sem uma referência às outras práticas, que lhe 

servem de enquadramento e suporte” (SACRISTÁN, 1999, p. 73). Ainda é 

possível evidenciar as práticas concorrentes, as quais não são estritamente 

pedagógicas, mas que implicam na atividade que o professor desenvolve, a 

exemplo do currículo e dos materiais didáticos. 

No que se refere ao campo das discussões sobre a prática pedagógica 

institucionalizada na universidade, existem diferentes concepções e sentidos. 
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Segundo Franco (2011, p. 162), a mais usual está associada à racionalidade 

técnica, “[...] que considera que o fazer docente é uma sucessão de 

procedimentos metodológicos previamente prescritos e planejados e que devem 

ser executados pelo professor”. Conforme esse modelo, a aula se resume a uma 

“[...] sucessão de eventos linearmente dispostos, subsequentes, planejados e 

previsíveis”, portanto é um modelo conservador, caracterizado por um ensino 

voltado à reprodução do conhecimento, sob influência da ciência newtonina-

cartesiana28, cuja ação docente é fragmentada, tendo o ensino e a aprendizagem 

um fim em si mesmos. Essa perspectiva é percebida pela professora Terra, a qual 

enfatiza que “[...] a prática pedagógica na universidade está longe de ser o que a 

gente realmente precisa, é uma prática meramente técnica, voltada à 

integralização da carga horária, dos conteúdos e das notas...” 

A professora Fogo compartilhou da mesma posição da professora Terra, 

no que concerne à perspectiva da prática pedagógica e assim demarcou:  

 [...] a prática pedagógica não atende ao que os estudantes 
realmente precisam. Não é nem uma questão só de conteúdo ou 
de carga horária, nem isso o professor tá fazendo direito. É uma 
prática muito disciplinar, isolada, que vai reproduzindo o que tá aí 
pronto e demarcado pela instituição, sem reflexão, sem crítica.  E 
o professor, muitas vezes, nem percebe que tá reproduzindo 
(Professora FOGO, entrevista, 2013). 

O modelo conservador da prática pedagógica, destacado pelas 

professoras nos excertos das narrativas, é denominado por Morin (2011) como 

ato simplificador e que ainda persiste em muitas instituições universitárias, já não 

é mais concebível, devido a necessidades formativas dos sujeitos, os avanços 

tecnológicos e científicos, com suas surpreendentes mudanças nos diversos 

segmentos sociais e no modo de ser e de pensar destes sujeitos, que tornaram 

obsoletos os preceitos reprodutivistas do paradigma conservador.  

O contexto atual requisita uma nova perspectiva de produção do 

conhecimento e de formação profissional e humana, pautada na ressignificação 

de conceitos e na revisão da visão de mundo, de homem e de sociedade. Na 

nova perspectiva, a educação tem um papel essencial, sobretudo se 

considerarmos que é pela educação que se legitima essa nova visão de mundo 

                                                 
28

 Consiste na separação mente e matéria e na fragmentação do conhecimento em partes para 
buscar maior eficácia. (BEHRENS, 2005). 
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sistêmica e complexa29, que está em pauta, dando à formação dos sujeitos um 

novo olhar, na direção do desenvolvimento humano que contempla o sujeito 

integral, além da qualificação formativa de uma profissão. 

Nesse movimento, perspectivado por um “paradigma emergente”30, no 

qual Santos (2005) defende um conhecimento prudente para uma vida decente, o 

professor passa a assumir uma outra postura, não mais de detentor de 

informações e do saber, mas de articulador na produção e disseminação do 

conhecimento, sobretudo no sentido de repensar o papel da educação e da ação 

pedagógica na vida/formação dos sujeitos, contemplando assim outras facetas da 

vida humana que antes não eram respeitadas. 

Isso porque a construção do conhecimento sustentada na perspectiva 

emergente se configura num processo complexo, que transcende a informação e 

considera as múltiplas dimensões que envolvem a prática pedagógica (professor, 

aluno, contexto, estratégias de ensino, metodologia, avaliação, relação professor 

e alunos, concepções...), em busca da construção dos pilares da educação do 

terceiro milênio: aprender a aprender, a fazer, a conviver e a ser. É uma 

perspectiva voltada à aprendizagem crítica e transformadora, centrada no sujeito 

e nas suas histórias de vida, portanto assentada em parâmetros inovadores que 

provocam o professor a repensar seu modo de ser e de agir diante da prática 

pedagógica instituída nas universidades. Sobre a questão as professoras Terra e 

Fogo ressaltaram: 

Mesmo com esse esfacelamento da prática pedagógica na 
universidade, sempre planejei as aulas, sempre busquei fazer da 
melhor maneira possível e esse é o meu papel. Como ensino uma 
disciplina que as pessoas resistem naturalmente e muito, eu tento 
fazer um trabalho diferente. É um trabalho de convencimento que 
dá trabalho e nem todo mundo tá disposto a se convencer [...] Vou 
trabalhando com muitas estratégias para vê-los superar as 
dificuldades, vencer os obstáculos. Vou convencendo-os a se 
perceberem, a se descobrirem, a se assumirem para assim 
avançarem... (Professora TERRA, entrevista, 2013). 

                                                 
29

 Sustenta-se no princípio do emaranhado, do inextricável, da desordem, da ambiguidade, da 
incerteza... Aponta o paradoxo entre o uni e o múltiplo... tecido de acontecimentos ações interações, 
retroações, determinações, acasos, que constituem o nosso mundo fenomênico  (MORIN, 2011). 
30

 Nova perspectiva de ciências que traz consigo uma outra visão de mundo e de sociedade. Ele se 
baseia em 4 pilares: Todo conhecimento científico-natural é científico social; Todo conhecimento e 
local e total; Todo conhecimento é autoconhecimento;  Todo conhecimento científico visa constituir-
se em senso comum  (SANTOS, 2005). 
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Eu busco e me esforço no que faço para contribuir com a 
perspectiva reflexiva de formação de professores, pra fazer 
diferente do que a universidade tem reproduzido em suas práticas. 
Pra mim esse professor em formação necessita construir 
autonomia e para contribuir nesse processo busco assumir uma 
postura crítica diante do meu próprio trabalho, para assim 
desenvolver uma prática pedagógica vivencial da minha 
concepção de formação, para que essa minha concepção seja a 
corporeificação do que desejo que os educandos desenvolvam... 
(Professora FOGO, entrevista, 2013). 

O posicionamento das professoras, Terra e Fogo, demonstra a estratégia 

de que se valem ano intuito de superar a prática conservadora que ainda 

predomina na universidade e possibilitar aprendizagens significativas aos 

estudantes e uma formação mais experiencial, logo mais próxima da realidade da 

docência. Nesse sentido, a reflexão que fazem sobre si e sobre seu papel diante 

do aprendiz incide no fazer pedagógico, como salienta a professora Sol: “eu 

preciso ser a professora de referência naquilo que faço, uma boa referência”.  

Nesse viés da discussão, aproprio-me da acepção de Sacristán (1999), 

quanto as distinções dos termos prática e ação/fazer, para compreender que o 

fazer do professor acontece aninhado à prática institucional, mas se configura por 

um conjunto de “[...] representações coletivas e configurações pessoais que 

determinam as decisões do docente, frente às demandas institucionais e 

organizacionais”. Para esse autor, a prática refere-se a uma perspectiva “[...] 

institucionalizada, são as formas de educar que ocorrem em diferentes contextos 

institucionalizados, configurando a cultura e a tradição das instituições” (1999, 

apud PIMENTA; ANASTASIOU, 2010, p. 178). No que se refere à compreensão 

do termo ação, esse autor salienta, ainda, que está diretamente atrelada “[...] aos 

sujeitos, seus modos de agir e pensar, seus valores, seus compromissos, suas 

opções, seus desejos e vontade, seus conhecimento, seus esquemas teóricos de 

leitura de mundo” (idem, ibidem).  

Ainda sobre essa questão, Sacristán (1999) destaca que “[...] o docente 

não define a prática, mas sim o papel que aí ocupa” (idem, ibidem). Daí a 

importância da reflexão desse professor sobre si diante da prática 

institucionalizada e das possibilidades que ele tem de transcendê-la, a partir do 

seu fazer pedagógico, tendo em vista que “[...] a lógica da prática só começa a ser 

desvendada a partir da consideração desse lugar que o docente ‘escolheu’ ou ‘foi 



113 

 

 

escolhido’ para ocupar”. (FRANCO, 2011, p 164), como demarcou a professora 

Fogo ao afirmar que  

Mesmo que a prática pedagógica que acontece no dia a dia da 
universidade seja mecânica, quando o professor quer ele faz 
diferença. Alguns professores desenvolvem ações pedagógicas 
qualificadas mesmo na universidade que tá aí; levam a sério o seu 
trabalho, têm cuidado com o que faz, tenta fazer o melhor 
possível. Outros não estão nem aí, não pensam de fato no 
compromisso político da profissão. Eu vejo que a formação desse 
professor é frágil e quando ele tá na prática isso reflete e ele nem 
se percebe como referência na profissão. Uma prática bem feita 
depende do que o professor faz, da postura que ele assume, de 
como ele se vê. A beleza do fazer bem feito depende do professor 
e não apenas da instituição (Professora FOGO, entrevista, 2013). 

Na trama do enredo pedagógico, entre a prática institucionalizada e a 

ação docente, a professora Fogo destacou que o professor pode fazer a diferença 

e, na construção dessa diferença ele assume uma posição que expressa o seu 

papel diante da profissão e as implicações pessoais no que ele faz da/na 

profissão. Ao assumir tal posicionamento, este professor compreende que está 

imerso numa ação complexa que não pode ser desenvolvida pela mera 

reprodução, mas requisita 

[...] compreender profundamente a área específica a ser ensinada 
e seu significado social; a organização do currículo como um 
percurso formativo; o planejamento mais amplo no qual uma 
disciplina se insere, bem como o seu próprio planejamento; o 
método de investigação de uma área que sustenta o método de 
ensino, as ações pedagógicas; os recursos adequados para o 
alcance dos objetivos; os modos de relacionamento com os 
alunos e destes com o saber; a avaliação, dentre outros aspectos 
(PIMENTA; ALMEIDA, 2011, p. 08). 

Ou seja, o docente precisa ter consciência de que, no fazer pedagógico, 

ele assume um lugar privilegiado: o de articulador da prática pedagógica; o lugar 

de referência para o outro, cuja função impacta na constituição profissional do 

outro. Portanto, o professor tem a incumbência de desenvolver ações que 

transcendam a mera transmissão do conteúdo e que provoquem o sujeito em 

formação a refletir, a construir o seu próprio conhecimento, a se apropriar de suas 

histórias e a se responsabilizar por seus percursos formativos.  

Tais princípios possibilitam entender que o fazer pedagógico 
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[...] não se realiza apenas nos procedimentos didático-
metodológicos utilizados. É um trabalho docente que se organiza 
em vários tempos e espaços. Tempo e espaço de pensar a aula; 
tempo e espaço de pré-organizá-la; tempo e espaço de propô-la e 
negociar com as circunstâncias; tempo e espaço formal da aula; 
tempo e espaço de reestruturá-la; tempo e espaço de pensar de 
novo... (FRANCO, 2011, p. 164). 

Logo, o fazer pedagógico do professor se configura numa prática social, a 

qual está permeada de múltiplas articulações envolvendo os sujeitos do processo 

(professores, estudantes, a instituição, a comunidade em si...) e que repercute no 

contexto onde se realiza, portanto está impregnada de concepções, sentidos e 

significados dos sujeitos da ação, constituindo-se assim num conjunto “[...] de 

múltiplas confluências que se multideterminam num determinado tempo e espaço 

social, impregnando e configurando a realidade existencial do docente” (idem, 

ibidem. p.164). A esse respeito, a professora Terra reiterou que,  

O professor precisa garantir um ensino de qualidade, é pra isso 
que ele existe. Ele precisa se ver como sujeito de transformação 
da realidade social. Mas pra isso tem que ter a consciência e o 
compromisso de quem ensina. Precisamos transformar a 
linguagem científica numa forma didática a partir da realidade do 
estudante, da sua necessidade e, assim, criar mecanismos para 
que eles aprendam. Precisamos de envolvimento coletivo para 
melhorar o que fazemos... quando a gente trabalha coletivamente 
e compreende o papel de cada um nesse processo a gente tem 
uma prática mais consistente, quando existe articulação entre as 
partes, temos um aprimoramento. Quando não tem essa troca 
entre os pares, com os alunos, com a comunidade, fica tudo muito 
solto. A socialização nos engrandece, nos forma e qualifica o que 
nos fazemos, dá a lição do que é ser professor na prática 
(Professora TERRA, entrevista, 2013). 

O posicionamento dessa professora demonstra a inquietação e a 

insatisfação diante da prática pedagógica que ainda predomina na universidade e 

do fazer dos professores diante dessa prática. É uma postura que sinaliza “[...] 

que o fazer docente estará sempre impregnado com as concepções de mundo, de 

vida e de existência, dos sujeitos da prática” (idem, ibidem). A professora Terra 

continuou sua narrativa, destacando elementos que precisam ser pensados para 

a reestruturação do fazer pedagógico do professor: 

Pra mim essa prática esfacelada que tá aí nas universidades se 
deve a alguns fatores: 1º como encaramos a profissão escolhida, 
como nos posicionamos frente à docência, 2º o compromisso com 



115 

 

 

a docência, com a profissão abraçada; 3º ter como parâmetro que 
na profissão docente vai se construindo em processo e com o 
outro, não é possível fazer sozinho, precisamos estar articulados 
com os pares. Precisamos criar conectividade entre as disciplinas, 
os conteúdos e os pares; 4º Como isso não é uma receita pronta, 
é uma questão de ensaio e erro, de tentativas. Precisamos nos 
ver como transformadoras e pesquisar formas de construir ações 
diferenciadas (Professora TERRA, entrevista, 2013). 

Essas ponderações denotam segurança e convicção de que o fazer do 

professor é um processo que vai se lapidando no exercício da profissão e 

reconstruindo a identidade do professor, a partir de uma postura reflexiva e crítica 

da realidade da educação, da formação, da sala de aula, de si mesmo e do seu 

contexto de trabalho. Assim, ao mesmo tempo em que o modo de ser professor 

recebe influências das histórias de vida e das itinerâncias formativas da pessoa, o 

fazer pedagógico possibilita a reinvenção de si a partir das ações que esta pessoa 

desenvolve na profissão. 

Para as professoras Água e Sol, outro elemento, que tem implicações 

diretas no fazer pedagógico, é a falta de consciência de si na docência 

universitária: 

Percebo que alguns professores precisam se reconhecer 
professores, se perceber enquanto professores, porque nem 
sempre se percebem, nem sempre tem consciência de si no que 
fazem. Quem é de outras áreas, do bacharelado, por exemplo, 
não vê a profissão de professor como prioridade, não se dá conta 
da importância da docência universitária e das suas contribuições 
na formação do outros. Pra mim, essa falta de percepção interfere 
no que eles fazem (Professora ÁGUA, entrevista, 2013). 

[...] muitas vezes, os professores na universidade não se sentem 
licenciados. Eles se sentem pesquisadores, bacharéis, 
extensionistas, mas não se sentem professores, daí não têm 
consciência de que têm uma função que é pedagógica. Eu vejo 
que só comecei a encarar a minha profissão com seriedade e 
compromisso quando eu me percebi importante nela. Passei a 
perceber que a discussão do ato da docência, do fazer 
pedagógico em si é compromisso meu embora a universidade  
tenha responsabilidade nisso. Pra muitos, o professor da 
universidade precisa apenas discutir conteúdo acadêmico, 
pesquisa acadêmica, extensão... o ensino acaba não sendo uma 
discussão importante, nem sequer uma preocupação, do 
professor. Na verdade é de extrema importância que o professor  
tenha consciência de si como referência na formação dos meninos 
(Professora SOL, entrevista, 2013). 
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Josso (2004) defende a importância dessa consciência de si, atestando 

que as experiências e as vivências se constituem num processo de metarreflexão 

que permite, ao professor, o conhecimento de si, tão necessário à formação 

humana e ao desenvolvimento profissional. Nos trechos das narrativas das 

professoras Terra e Ar fica realçada a importância dessas reflexões, ao 

asseguraram que: 

Precisamos nos assumir professores conscientemente, tendo 
clareza de que, como professores, somos exemplos na sala de 
aula em tudo que fazemos e isso nossos alunos percebem e ainda 
que nós não percebamos eles nos tomam como referência 
pessoal e profissional (Professora TERRA, entrevista, 2013). 

Eu tenho consciência de que sou importante na formação deles, 
de que sou uma referência pra eles, tanto no que faço como no 
que sou e acho que isso é um diferencial que me marca enquanto 
professora. [...] percebo que eu aprendo com eles também. Eu 
não os vejo como sujeitos que apenas aprendem comigo, mas 
que também me ensinam, sobretudo a refletir sobre as minhas 
ações para melhorar constantemente (Professora AR, entrevista, 
2013). 

Essa consciência que as professoras Terra e Ar afirmaram ter sobre si, 

enquanto referência na formação do estudante, é geradora de sentidos e 

significações para cada ação. É a partir dessa consciência que a pessoa vai se 

constituindo como sujeito de transformação, um sujeito que pensa, sente, age e 

vai adquirindo consciência do movimento dinâmico que constitui o fazer 

pedagógico. Tal movimento lhe possibilita o aperfeiçoamento enquanto pessoa e, 

ainda, o amadurecimento da sua forma de agir diante da profissão. Essa condição 

de sujeito torna-se “[...] essencial no processo de ruptura dos limites que o 

contexto parece impor e é responsável pelos espaços em que a pessoa vai 

modificando esses limites e gerando novas opções dentro da trama social em que 

atua” (GONZALEZ-REY, 2005. p. 237), confirmando assim que o fazer do 

professor é a via de mudança da prática pedagógica institucionalizada no âmbito 

acadêmico. 

Segundo Josso (2010), “[...] isso implica uma presença consciente do 

sujeito” (p. 78). É a partir dessa compreensão de si como sujeito que se torna 

possível entender os sentidos e significados do que ele faz, das atividades que 

desenvolve, do modo como pensa, consequentemente, dos seus modos de 
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subjetivação. Nessa direção, é importante afirmar que a “[...] reflexão sobre a 

ação é um componente essencial do processo de aprendizagem permanente que 

constitui a formação profissional” e o fazer do professor (BENEDITO, 1995, 

p.120). Essa percepção ficou marcada nas narrativas das professoras, inclusive 

no reconhecimento de que a entrevista se constituiu num momento formativo, que 

serviu para a reflexão sobre si,como destacou a professora Terra ao afirmar que 

As experiências que vivemos têm o potencial de nos forjar no dia 
a dia da profissão. Então, esta entrevista foi uma oportunidade 
que tive de olhar para trás, de pensar sobre algumas práticas. Ao 
falar me ajuda a fortalecê-las como também a revê-las. Nesta 
nossa conversa, muita coisa aconteceu: emoção por relembrar, 
ponderações, alguns momentos de dúvida, de hesitação – não é 
simples falar do que fazemos, mas ao falar parece que vamos nos 
apropriando de algo que sem falar a gente nem se dá conta que 
existe. A entrevista foi formativa (Professora TERRA, entrevista, 
2013). 

Assim, das reflexões registradas pelas professoras em suas histórias de 

vida e da formação/profissão, no que se refere ao seu olhar sobre a prática 

pedagógica que predomina no âmbito da universidade, ficou visível que o fazer 

pedagógico do professor universitário requer muito mais que a sua condição de 

pesquisador, com o domínio de sua área do conhecimento. É imprescindível a 

esse professor possuir, dentre outros saberes, um saber pedagógico, o qual se 

“[...] constrói no cotidiano do seu trabalho e que fundamenta a ação docente...” 

(AZZI, 2009, p 43).  

Enfim, esse professor tem o desafio de se compreender para, assim, 

descobrir o seu potencial frente à prática pedagógica instituída no Ensino 

Superior, entendendo que a sua postura, o seu modo de ser professor, o seu 

compromisso social com a docência é um diferencial no fazer pedagógico. É a 

partir dessa postura consciente que o professor procura inovar o que faz, dando 

outro direcionamento para o ato de ensinar, tomando a teoria e prática 

profissional como um todo, complexo e indivisível/indissociável, investindo no 

ensino com sustentação na pesquisa e tendo a própria prática como objeto de 

investigação. Dessa forma, o fazer pedagógico do professor se constitui num 

dispositivo do desenvolvimento profissional, e vice-versa. 
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4.2  O fazer pedagógico do professor universitário: articulações da teoria 
com a prática profissional 

 

Outro aspecto que tem implicações das histórias de vida e das itinerâncias 

formativas do professor é o modo de articular a teoria com a prática profissional. A 

problematização em torno dessa questão é um dos dilemas vividos pelas 

professoras colaboradoras desta pesquisa, tendo em vista que são responsáveis 

pelo fazer pedagógico diante de uma prática pedagógica institucionalizada pela 

universidade que, ao longo dos tempos, apontou para a dicotomia entre teoria e 

prática. Essas professoras vivenciam o desafio da superação desse paradigma 

conservador, pautado no racionalismo técnico, academicista e tradicional que, 

além de separar teoria e prática, vê o estudante como passivo no ato de conhecer 

e o professor universitário como aquele que transmite o conhecimento pronto. 

Essa separação minimiza as possibilidades de aprendizagem, subestima os 

potenciais do educando, nega sua condição histórica e cultural e, principalmente, 

evidencia as fragilidades profissionais do professor. 

Porém, há que se considerar que vivemos em um contexto diverso, no 

qual, como afirma Cordeiro (2007, p. 113), a “[...] pluralidade e o diálogo de 

saberes são valorizados no processo de elaboração de conhecimentos concebidos 

como provisórios e questionáveis”. Daí urge o professor assumir uma postura mais 

autônoma diante da profissão, no sentido de compreender o ato de ensinar como 

finalidade da docência universitária e o ato de aprender como a essência do seu 

fazer pedagógico. Assim, pensar nesses processos de ensinar e aprender, de 

forma problematizadora e dialética, com ênfase na articulação entre a teoria e a 

prática profissional, promove a construção de novos conhecimentos, de busca de 

autonomia, fazendo emergir a perspectiva do sujeito em vir a ser constante: 

insatisfeito, inacabado e que reflete sobre o que faz, porque faz o que faz e o que 

fundamenta essa ação. 

Desse modo, o fazer pedagógico do professor universitário deve estar 

centrado na “[...] integração entre o lugar de aprender e o lugar de fazer, criando 

condições para que se produza outra relação entre o saber e o poder” 

(BARROSO, 2004, p. 58). É uma relação complexa e, ainda, contraditória, pois, 

como demarca Charlot (2008), provém do choque entre as práticas desenvolvidas 
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nas instituições e a ação que o professor é convidado a desenvolver, como ideal a 

ser alcançado.  

Para Rays (1996, p. 39), essa dialética da teoria com a prática 

[...] resulta e implementa um novo sentido para o trabalho 
docente: um modo de ser-sentir-pensar dialético. Com isso o 
trabalho docente não ocorre de modo arbitrário, mas pela 
intervenção (política e pedagógica) do professor (marcada pela 
subjetividade-objetividade) que antevê conscientemente sua ação 
pedagógica... um trabalho em permanente construção feito e 
desfeito num tempo-espaço específico, pela mediação da teoria e 
da prática.  

No tocante a busca “desse novo sentido para o trabalho docente”, as 

narrativas das professoras expressaram que investem na articulação dinâmica e 

permanente da teoria com a prática profissional como estratégia para 

reconstrução do fazer pedagógico do professor, a partir de um ensino que prime 

pela produção do conhecimento, num processo de retroalimentação do fazer 

pedagógico, como explicou a professora Fogo,  

Teoria e prática são imbricadas, são inseparáveis, não dá pra 
fazer uma sem a outra e isso tem que ficar claro nas minhas 
ações porque o meu aluno me toma como referência. O processo 
formativo vivenciado pelo sujeito em sua formação é de extrema 
importância para a prática que ele irá desenvolver e é essa prática 
que requer dele uma formação continuada... É na prática que ele 
se percebe inacabado por isso a prática deve ser o foco das 
experiências de produção do conhecimento vividas pelo aluno em 
formação para a docência. Essa articulação deve ser estratégia de 
trabalho do professor para qualificar o que ele faz e seus modos 
de produzir o seu conhecimento (Professora FOGO, entrevista, 
2013). 

Ao trazer à tona a perspectiva de articulação entre teoria e prática 

profissional, a professora Fogo explicitou que os modos como o docente percebe 

essa articulação influenciam na sua postura diante da prática pedagógica e 

direcionam seu modo de agir diante da prática insitucionalizada, materializando, 

assim, suas concepções sobre educação, sobre a produção do conhecimento e a 

formação profissional. A professora Sol endossou a discussão, ao afirmar que: 

[...] Eu tento fazer essa aproximação, buscando articular as 
discussões teóricas à realidade da escola, a realidade que eu sei 
que o estudante vai encontrar na sua prática quando se tornar 



120 

 

 

professor. É acreditando nisso que busco desenvolver práticas 
articuladas à realidade, ao contexto da atualidade, ao contexto da 
escola pública, pois atuo numa universidade pública e quero que 
meus alunos sejam bons para a escola pública (Professora SOL, 
entrevista, 2013). 

A professora Sol demonstra preocupar-se com o sujeito em formação e 

busca, por meio de um fazer pedagógico centrado na articulação entre teoria e 

prática, contemplar as necessidades desse sujeito. Ademais, ao compreender 

teoria e prática como um todo inseparável no ato de produzir conhecimento, do 

formar-se permanentemente, essa professora assumiu ainda “[...] a atividade 

cognoscitiva e a atividade prática, como componentes de uma ação única, 

constituem-se no fundamento essencial que oferece “vida concreta” aos processos 

de ensinar e de aprender” (RAYS, 1996, p. 39). Sobre esse aspecto as 

professoras Terra e Sol externaram que:  

Eu me sinto motivada a fazer a prática pedagógica a partir da 
compreensão de que o ensino de Matemática precisa ser 
transformado – os alunos precisam eliminar diversas crenças e 
mitos sobre o aprender matemática. A matemática é uma ciência 
que está na base do desenvolvimento tecnológico, que apresenta 
questões de ordem filosófica, ética e que interfere de forma 
contundente na formação do cidadão. A escola e a sociedade têm 
que perceber que não é nada inteligente criar mitos sobre a 
matemática como conjunto de fórmulas que a distanciam da 
realidade, até porque a matemática é o cotidiano. Só é possível 
superar isso se eu, como professora, compreender que a teoria e 
a prática caminham juntas, uma alimenta a outra sempre e 
dinamicamente. Enquanto o meu aluno reflete, pensa, questiona a 
partir da prática que desenvolve, da realidade que vive, ele 
compreende e altera a teoria e reconstrói a prática. O processo é 
esse sempre e é essa dinâmica tem que ser trabalhada 
(Professora TERRA, entrevista, 2013). 

Um grande diferencial na formação do professor para atuar na  
Escola Básica é a aproximação da teoria com a prática 
profissional, entre universidade e escola. O estudante em 
formação que vivencia a Escola Básica, tem a função de provocar 
a universidade a se repensar, a repensar o ensino a partir do que 
ele vivencia na prática que ele desenvolve e observa lá na escola 
em que ele atua e eu, professora, que estou aqui na universidade, 
tenho que repensar a formação desse professor a partir do que 
faço e das teorias que estudo. Essa é a dinâmica da ação 
(Professora SOL, entrevista, 2013). 
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O posicionamento assumido pelas professoras Terra e Sol, em relação ao 

próprio fazer pedagógico, comunga com as bases legais da formação do 

professor31, as quais demarcam que os fundamentos dessa formação precisam 

garantir a aproximação entre teoria e prática profissional, entre a universidade e a 

Escola Básica. No campo das discussões teóricas, essa perspectiva aparece com 

veemência, elucidando que, à medida que o estudante é “[...] mobilizado pela 

experiência e pela reflexão, o estudo se manifesta em ações, percebidas no seu 

crescimento interior quando ele passa a tornar convicções próprias as conclusões 

obtidas” (KLEIN, 2009, p. 129). 

Porém esse é um processo difícil e que tem as suas fragilidades, como 

demarcou a professora Água, enquanto professora de Estágio Curricular 

supervisionado e que vive o dilema e as angústias de desconstruir a perspectiva 

do estágio como o momento da vivência prática na formação que acontece ao 

final do curso: 

[...] percebo as fragilidades diante dos desafios encontrados na 
prática pedagógica e que a gente, às vezes, não consegue dar 
conta, principalmente no que se refere à aproximação da teoria 
com a prática profissional que eles desenvolvem no estágio, com 
projetos nas diversas áreas. Percebo que eles – os estudantes –  
vão tentando construir estratégias diversas para ir superando 
aquilo que não damos conta e eu vou aprendendo nessa 
experiência, com as práticas deles e, assim, busco consultar 
outros professores, articular com as áreas específicas, para dar 
conta dessa articulação teoria e prática. É muito complexo, mas 
isso vai me melhorando (Professora ÁGUA, entrevista, 2013). 

O pronunciamento da professora Terra evidencia que, no cotidiano da 

profissão, não é tarefa fácil construir um fazer pedagógico sustentado na 

articulação da teoria e prática profissional. Sobretudo porque essa articulação não 

deve acontecer somente no Estágio, mas se configura num processo que 

acontece ao longo da formação. Ademais, é importante destacar que o estágio, 

como afirma Pimenta (2002), não é um momento pontual da formação, mas se 

constitui no “[...] conjunto de atividades curriculares que os alunos deverão 

realizar durante seu curso de formação, junto ao futuro campo de trabalho”. Não 

como uma prática rotineira e mecânica, resumida ao “dar e assistir aulas”, mas 
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 A formação do professor da escola básica é legalizada pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, 9394/96 e as Diretrizes Curriculares para a formação do professor da Escola 
Básica, de 2002. 
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uma experiência que produz sentido ao ato de ensinar, cuja prática “[...] se 

constitui numa atividade de reflexão que enriquece a teoria que lhe deu suporte. 

O estágio é um processo criador, de investigação, explicação, interpretação e 

intervenção na realidade” (PIMENTA, 2002, p.70). 

Para endossar ainda mais esse entendimento sobre o Estágio, enquanto 

espaço-tempo de aprendizagem profissional, no que concerne à articulação dos 

saberes teóricos com o fazer prático, a professora Fogo destaca que “o 

afastamento entre teoria e prática é a ruína da prática pedagógica na universidade 

e do professor. O estudante vai perpetuar esse afastamento quando for professor 

na Escola Básica”. Isso evidencia a necessidade de redimensionar o fazer 

pedagógico, tendo em vista transformar a “[...] confluência das posições teóricas 

em propostas de intervenção práticas” (GARCÍA, 1999, p. 24), e vice-versa, num 

empreendimento que explicita a coerência entre o que se diz e o que se faz, entre 

o ser e o estar na profissão. Ainda, sobre a questão, a professora Fogo afirmou, na 

sua narrativa que, cotidianamente, busca  

[...] desenvolver uma prática coerente com o que teorizo e o que 
eu teorizo se evidencia nas minhas ações, até porque não 
acredito em teorias fora do exercício das práticas. Sou uma 
professora que ensina aprendendo e que aprende ensinando, uma 
eterna estudante. Vivo em busca do que é necessário para 
desenvolver as atividades inerentes a profissão com 
responsabilidade, competência e empenho (Professora FOGO, 
entrevista, 2013). 

Tais premissas evidenciam que, na ação pedagógica, o processo de 

articular teoria e prática exige, do professor, um autoconhecimento, um 

(re)conhecimento do que ele é e de seu projeto de vida e da profissão, um 

domínio da docência em todas as suas múltiplas dimensões, até porque a 

profissão docente “[...] é um trabalho com e sobre os outros, é uma atividade que 

se desenvolve em um conjunto de relações interpessoais intensas e sistemática” 

(FANFAINI, 2009, p. 40). Portanto, não pode ser desenvolvida de qualquer forma, 

precisa estar implicada com uma ética centrada no outro e em seus processos 

formativos, os quais demandam a escuta, a intervenção e a compreensão das 

necessidades e desejos do outro. Tal pressuposto está em consonância com o 

posicionamento da professora Fogo, ao ressaltar que: 
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A teoria é trabalhada como um recurso para formalização da 
prática e como uma ferramenta de reflexão sobre contextos 
diversos da escola em que o aluno atua ou atuará. A aproximação 
entre teoria e prática, entre universidade e espaço de atuação, a 
vivência desse aluno no seu campo de atuação, os processos 
formativos formais e informais precisam ser considerados, até 
porque o professor não se forma apenas no espaço acadêmico, 
existem implicações outras que interferem na formação e que 
precisam ser vistas como parte do processo e utilizadas para 
subsidiar a construção de conhecimentos, respeitando as práticas 
da autoria e da experiência como princípios de formação 
(Professora FOGO, entrevista, 2013). 

Esse fazer pedagógico, manifestado no ensino a partir da autoria e da 

experiência, exige respeito, compromisso, tempo e espaço, tendo em vista a 

ressignificação dos processos de ensinar e de aprender, a partir do sujeito que 

aprende, atestando que tais experiências e vivências se constituem num processo 

de metarreflexão do conhecimento de si (JOSSO, 2004), tão necessário à 

formação humana e profissional.  

Sob esse prisma, a professora Fogo coaduna com o pensamento de 

Ramalho (et all, 2004), ao afirmar que a reflexão possibilita a reconstrução da 

prática profissional a partir da própria prática, concedendo ao professor e ao aluno 

um fazer pedagógico em constante (re)construção, que aproxima o estudante do 

seu campo de atuação profissional e concede, ao professor, o privilégio de 

investigar o seu fazer pedagógico, num processo retroalimentador tanto do ensino 

como da aprendizagem.  

Essa dinâmica cotidiana permite a produção dos saberes pedagógicos, 

nos quais as professoras, “[...] buscam na prática outras fontes de referência para 

a sua ação docente... um saber social que informa a prática” (THERRIEN 

apud BORGES, 1998, p.51) e que se constitui na ressignificação, pó meio da 

prática, dos saberes profissionais adquiridos na formação inicial, ratificando que o 

fazer pedagógico do professor não é constituído apenas por um ‘saber 

específico’, mas por vários ‘saberes’, de diferentes origens e matizes, que 

fundamentam o ato de ensinar, constituindo-se no suporte necessário ao 

desenvolvimento da prática pedagógica (PIMENTA, 2009). Assim, as vivências 

nos diversos espaços e situações, validam os saberes docentes como assegurou 

a professora Fogo, ao narrar que: 
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[...] a minha experiência e práxis como professora da educação 
básica por 20 anos, em todos os espaços que atuei, desde a 
educação infantil, ensino fundamental, EJA, coordenadora 
pedagógica e, também, no ensino superior, foram espaços 
formativos, que me proporcionaram experiências formativas, que 
me deram e me dão subsídios para o desenvolvimento das 
minhas práticas na graduação e para a construção de vários 
saberes que eu preciso para ser professora. Eu observo que o 
fato de vivenciar a Escola Básica, como professora e 
coordenadora pedagógica, me permite aproximar mais a formação 
do professor na graduação dessa realidade, numa perspectiva 
diferenciada e investigativa. Aliás, essa é uma crítica que faço aos 
cursos de formação de professores, o fato de não articular as 
discussões acadêmicas ao espaço de atuação do professor em 
formação (Professora FOGO, entrevista, 2013). 

Mais uma vez, a experiência se manifestou para confirmar o 

posicionamento da professora, expressando a importância da articulação da 

teoria com a prática profissional do professor em formação, evocando a ideia 

defendida por Nóvoa (2002, p. 64) de que a “[...] a formação passa pela 

experimentação, pela inovação, pelo ensino de novos modos de trabalho 

pedagógico... por processos de investigação, diretamente articulados com as 

práticas educativas”. 

Assim, as narrativas das professoras colaboradoras estão em 

consonância com o posicionamento de Anastasiou (1998) ao entender que “[...] 

esse processo compartilhado de trabalhar os conhecimentos... é denominado de 

processo de ensinagem” (apud PIMENTA; ANASTASIOU, 2010, p 214), referindo-

se ao método dialético de ensino no qual, Vasconcellos (2004) destaca três 

momentos fundamentais: a mobilização para o conhecimento, para a qual as 

professoras apontam a necessidade de provocar, motivar, desafiar e sensibilizar o 

estudante a se apropriar e se responsabilizar por seus processos de 

aprendizagem. Nesses processos, o professor tem como função precípua 

proporcionar o contato do aluno com o objeto da sua aprendizagem, para que o 

aprendiz se aproprie desse objeto. 

Outro momento, também percebido pelas professoras, refere-se à 

construção do conhecimento, constituindo-se num processo de “[...] 

desenvolvimento operacional de atividade do aluno por meio da pesquisa, numa 

análise que provoca esse aluno a produzir significado ao estudo, a problematizar 

o conhecimento, a buscar agir sobre o objeto a ser conhecido” (VASCONCELOS, 
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2004, p 57), a criticar, a trabalhar os conhecimentos em seu quadro relacional e a 

articular esse conhecimento à realidade. 

Daí emerge a síntese do conhecimento, como um “[...] momento de 

sistematização, da expressão empírica do aluno acerca do objeto apreendido, da 

consolidação de conceitos” (idem, ibidem). Sobre essa questão, a professora 

Fogo, destacou da seguinte forma: “[...] vou avaliando o resultado do meu 

trabalho, a partir do crescimento intelectual e amadurecimento de meus alunos; 

observo as sistematizações que eles fazem, as produções iniciais em 

comparação com as finais, como avançam!  

Todo esse processo de produção de conhecimento, da articulação da 

teoria com a prática profissional, efetiva-se a partir da interação intencional, 

portanto, planejada, com vistas a provocar o encontro entre aluno, professor e 

objeto do conhecimento. Essa interação intencional representa a essência da 

relação pedagógica, elucidando o quanto os saberes pedagógicos são essenciais 

à especificidade da docência universitária, consequentemente, à estruturação de 

um fazer pedagógico formador de profissionais críticos, reflexivos, autônomos, 

capazes de contribuir para a transformação da sociedade. Para contemplar essa 

perspectiva, a professora Fogo destacou que busca 

sempre utilizar a pesquisa como metodologia de ensino, em que o 
estudo dos teóricos servem de pano de fundo para o estudo da 
realidade e de si mesmo. Ou seja, os alunos estudam os teóricos, 
pesquisam a prática para compreendê-la melhor a partir da teoria 
e vice-versa (Professora FOGO, entrevista, 2013). 

Nessa direção, a docência universitária “[...] se constitui num campo 

específico de intervenção profissional na prática social” (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2010, p. 13) em que o professor é compreendido como um 

profissional que além de dominar os conteúdos de sua área de atuação, precisa 

dominar os conteúdos didático-pedagógicos; os conteúdos ligados aos saberes 

pedagógicos mais amplos do campo teórico da prática educacional, os conteúdos 

ligados a explicitação do sentido da existência humana (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2010), para assim ressignificarem o que fazem no contexto da 

sala de aula; para se repensarem como referenciais no contexto de sua profissão; 

e para perceberem a importância e função social que exercem na formação do 

sujeito, buscando assim caminhar na perspectiva de um ensino problematizador, 
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dialógico e que seja articulado à pesquisa e à realidade social do sujeito que se 

forma.  

Nesse processo de ressignificar a ação pedagógica, o professor 

universitário tem suas experiências valorizadas na produção de conhecimentos e 

compreende que é, na prática, que seu fazer profissional acontece e vai se 

aperfeiçoando, e possibilita a constituição de um profissional consciente de seu 

papel enquanto intelectual transformador, com atitudes/comportamento 

responsável e comprometido com sua formação e com a dos outros; capaz de 

agir com autonomia, a qual é compreendida enquanto exercício e como forma de 

intervir concretamente nos contextos a partir da compreensão de sua 

complexidade (CONTRERAS, 2002).  

 Portanto, ficou perceptível nas narrativas das professoras a urgência de 

um ensino entendido como ação coletiva, dinâmica, complexa e articulada que faz 

emergir uma necessidade eminente de entrelaçar teoria e prática, universidade e 

Escola Básica. Surge daí, nas histórias narradas pelas professoras, a 

necessidade de pensar o ensino como prática de investigação-formação32, como 

possibilidade de inovação do fazer pedagógico. 

 

 

 

4.3   O ensino como prática de investigação-formação: a aventura da 
inovação no/do fazer pedagógico. 

 

As narrativas das professoras desvelaram que a aventura de inovar o 

fazer pedagógico é uma tarefa extremamente difícil e delicada. É um desafio 

latente no Ensino Superior, mas, por motivos diversos, na efetividade da prática 

acontece apenas em casos isolados, a depender das concepções e valores do 

professor diante da profissão e do sentido que atribui ao fazer pedagógico. De 

modo geral, muitos professores se mostram satisfeitos com o que fazem, outros 

não refletem sobre o fazer pedagógico; outros não pensam sobre si nesse 

processo; e ainda tem aqueles que, além de não acreditarem nas possibilidades 
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 Proposição defendida por Josso, (2004; 2010); Souza, (2006), Nóvoa, (2002). 
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de inovação, na força da coletividade para a mudança, posicionam-se contrários a 

qualquer empreendimento inovador. Daí a professora Fogo afirmar que “[...] não é 

fácil mudar. É preciso ser muito “raçudo” pra fazer algo diferente com a 

universidade que tá aí, é preciso peitar mesmo as adversidades se quisermos 

inovar o ensino e defender um projeto de investigação-formação”. 

A dificuldade para a inovação está atrelada à compreensão do ato de 

ensinar e do seu papel nessa ação, ao longo dos tempos, traduzida como prática 

de transmissão de teorias/conteúdos, alheia à realidade e distante das 

necessidades formativas do estudante, em que ao professor, concebido como o 

detentor desse conteúdo, cabe o papel de estruturar os meios de operacionalizar 

essa transmissão, como pondera Masetto (2004, p. 01)  

A grande preocupação no Ensino Superior é com o próprio  
ensino, no seu sentido mais comum: o professor entra em aula 
para transmitir aos alunos informações e experiências 
consolidadas para ele através de seus estudos e atividades 
profissionais, esperando que o aprendiz as retenha, absorva e 
reproduza por ocasião dos exames e provas avaliativas.   

Segundo o autor, esse entendimento de ensino está assentado em três 

pilares ainda predominantes no espaço acadêmico: o primeiro se refere à visão 

de uma organização de currículo disciplinar e conteudista; o segundo à “[...] 

constituição de um corpo docente altamente capacitado do ponto de vista 

profissional, com mestrado e doutorado em sua área do conhecimento, mas sem 

competência pedagógica” (idem, ibidem); e por fim, uma metodologia que se 

esgota nas atividades de aulas expositivas. Portanto, é uma visão centrada no 

professor, o qual é considerado o sujeito do processo, o transmissor, o 

comunicador, o avaliador, o instrutor, o detentor das informações. Ao aluno resta 

a condição de receptor, assimilador que “[...] só reage em resposta a alguma 

ordem ou pergunta do professor” (idem, ibidem). 

Todavia, considerando o atual contexto social com suas significativas 

mudanças, a universidade que pretende cumprir sua função social, sobretudo no 

que se refere ao desenvolvimento do sujeito integral e à formação profissional de 

qualidade, deve estar envolvida com a inovação do ensino, tendo em vista que a 

transmissão de conteúdos não é suficiente para a vida e para a profissão dos 

estudantes. Aqui convém destacar que a ideia de inovação está em consonância 
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com o posicionamento defendido por LUCARELLI, (2009), numa perspectiva que 

envolve ruptura e progatonismo. Para ela, inovação pedagógica é  

la ruptura con el estilo habitual con que se opera en las prácticas 
cotidianas de formación llevadas a cabo en la instituicion, y el 
protagonismo, que identifica el papel que tienen los sujeitos en los 
procesos de gestación y desarrollo de la práctica nueva 
(LUCARELLI, 2009, p. 208) 

As professoras colaboradoras coadunam com a perspectiva da autora por 

pensarem que para um “[...] fazer pedagógico inovador o passo fundamental é 

romper com o modelo de ensino que está colocado nas universidades” (ÁGUA, 

2013), buscando “[...] repensar o papel do professor e do estudante na produção 

do conhecimento” (FOGO, 2013). A professora Terra complementa afirmando que 

“[...] é um processo lento, que envolve pessoas e práticas, desconstrução de 

crenças, transformação no trabalho do professor, da instituição e da própria 

realidade... não pode ser feito de qualquer jeito, nem com imediatismo”. A visão 

assumida pelas professoras em suas narrativas denota que no processo de busca 

pela inovação é importante zelar pela qualidade do trabalho acadêmico e pela 

liberdade desse trabalho, buscando construir “[...] um espaço orientado para a 

compreensão dos processos que se dão na aula, com base na consideração de 

sua relação e com seu destino de formação” (LUCARELLI, 2007, p. 75), como 

ainda conclui a professora Fogo, ao afirmar que  

[...] a busca da inovação começa pela ruptura com a concepção 
de formação, que não pode ser pensada como algo mecânico e 
distante das suas finalidades; pela reflexão sobre o meu papel 
nesse processo e depois vêm as mudanças de estratégias, das 
práticas em si, dos modos de ensinar, de relacionar teoria e 
prática, de avaliar, de ver o aluno... para tudo isso, temos que 
estar insatisfeitos com o trabalho que desenvolvemos e com os 
resultados desse trabalho (Professora FOGO, entrevista, 2013). 

O julgamento da professora Fogo deixa pistas sobre a complexidade da 

inovação, principalmente no que se refere a necessidade de romper com vários 

aspectos rotineiros das práticas de ensino, que envolvem os vários sujeitos do 

processo, ratificando que essa inovação  

[...] modifica la relación de los sujetos en torno do conecimiento, 
introduce cambios en el rol del alumno, en su práctica de 
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aprendizaje, pero también transforma el rol del profesor y las 
formas de relacionamento en el conjunto del grupo... aparece 
ligada a la existência de una ralación dialética entre teoria y 
práctica. Y que esta relación em la universidad puede expressarse 
a través de modalidades referidas a procesos genuínos de 
aprendizaje que se dearrollan en el aula en cualquer tramo de la 
formación” (LUCARELLI, 2009, p 210). 

Ou seja, o processo de inovação desconstrói o lugar seguro e estático do 

professor, do ensino e da universidade em si. Esse professor é requisitado a se 

reinventar, a se apropriar de suas histórias de vida e a se assumir produtor de 

suas construções, a perceber que o fazer pedagógico se constrói e reconstrói no 

cotidiano da sala de aula, numa prática que 

[...] puede ser entendida solamente si se la analiza  como parte 
del conjunto de prácticas que deserrolla un determindo actor; se 
parte del supuesto que esse comportamiento cobra sentido a la 
luz del repertorio de formas de actuar que há deserrollado esse 
sujeto ao largo de su vida, em este caso em lo referente al 
desempeño de su rol docente. (idem, ibidem) 

Partindo desse entendimento, a prática inovadora só pode ser 

compreendida dentro do contexto das histórias dos sujeitos, que denota que a 

inovação perpassa por um processo de investigação-formação, que “[...] não 

começa do zero, vem se estruturando num caminhar histórico e as inovações 

pretendidas devem ser consideradas como reajustes da trajetória” (FRANCO, 

2011, p. 166).  

É uma proposta que tem a investigação como prática do ensino e da 

produção/avanço do conhecimento, logo, como estratégia de formação docente, a 

partir da relação dialógica e criativa com a realidade.  Esse movimento de 

investigação-formação, apresenta a dinâmica da (auto)biografia 

[...] ao enfocar o processo de conhecimento e de formação que se 
vincula ao exercício de tomada de consciência, por parte do 
sujeito, das itinerâncias e aprendizagens ao longo da vida, as 
quais são expressas através da metarreflexão do ato de narrar-se, 
dizer-se de si para si mesmo como uma evocação dos 
conhecimentos construídos nas experiências formadoras  
(SOUZA, 2006, p. 14) 

Essa perspectiva visa romper com a reprodução e proporcionar ao 

aprendiz a descoberta de si como sujeito, investigador de sua trajetória formativa, 
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das suas potencialidades e das suas construções. As professoras explicitaram em 

suas narrativas, que empreendem esforços no projeto de investigação-formação 

que tentam instituir no seu fazer pedagógico. Nesse viés, as professoras Terra e 

Fogo, apontam alguns procedimentos que julgam importantes no fazer 

pedagógico  

[...] tenho que me reinventar todos os dias, rebolar mesmo, porque 
pra mim é uma questão de honra convencer os alunos o quanto é 
importante eles se responsabilizarem pela própria formação e dar 
conta de conhecimentos básicos. Só consigo fazer isso se eu 
assumir uma postura pedagógica diferente diante deles. Por isso é 
que busco inovar, penso em estratégias que provoquem esses 
estudantes. Eles precisam se dar conta de que serão professores 
que também ensinarão a depender do modo como foram se 
constituindo professores. Ainda mais agora, depois das minhas 
leituras sobre histórias de vida, o como o pedagogo se 
compreende enquanto professor de matemática, eu tenho ainda 
mais argumentos e mais ousadia pra investir nisso, sobretudo 
para compreender que o que eles trazem da escola, da educação 
básica conta, como isso interfere na universidade... Eles têm que 
investigar isso pra ir superando as limitações (Professora TERRA, 
entrevista, 2013). 

[...] utilizo a pesquisa como metodologia de ensino, investigo as 
minhas práticas, reflito sobre as minhas práticas junto com meus 
alunos. Nisso, eu vou me formando enquanto eles se formam. 
Faço aquilo em que acredito, norteado pela minha concepção 
sobre a formação. É porque assim eu acho que assumo meu 
papel como referência/modelo do tipo de professor que pretendo 
contribuir para formar. Eu acredito que tenho de desenvolver uma 
prática pedagógica centrada no aluno e nas histórias vividas por 
ele, pra que ele se sinta autor de suas produções e da própria 
formação. Tenho a incumbência de provocá-lo, de desafiá-lo a se 
compreender e a transformar a realidade. É por isso que tomo a 
pesquisa como princípio para o ensino. Essa autonomia de 
professora universitária me dá autoria para produzir conhecimento 
e escrever sobre minhas reflexões, como afirma Paulo Freire 
sinto-me professora que ensina e com os alunos aprende a ser 
professora. É um processo de mão dupla, em que eu e eles 
aprendemos juntos, nessa prática de ensinar (Professora FOGO, 
entrevista, 2013). 

A postura defendida pelas professoras Terra e Fogo em seu fazer 

pedagógico, conforme excertos das narrativas, está centrada no ato de pesquisar 

a formação docente a partir do sujeito que se forma, num processo de 

investigação-formação (JOSSO, 2004), possibilitando a esse sujeito produzir o 

seu conhecimento a partir da experiência própria, a qual “[...] conduz à uma 
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reflexão sobre os modos de produção dos saberes, de compreensão e de 

explicação dos fenômenos” (JOSSO, 2010, p. 111).  

Essa é uma perspectiva que inaugura um processo pedagógico que 

transcende à alienação, ao instrumentalismo técnico que por décadas formou 

professores e contribui, sobremaneira, para a construção de um outro olhar para o 

sujeito, desafiando-o a refletir e questionar a realidade e a si mesmo diante da 

realidade, a partir de suas histórias de vida. Desse modo, o ensino é tomado 

pelas professoras colaboradoras como prática de investigação-formação, em que 

o professor universitário tem o papel mediador, provocador e motivador para a 

atitude investigativa no decorrer da formação do estudante e do seu próprio 

desenvolvimento profissional. 

O ensino e a pesquisa possibilitam a aprendizagem dos estudantes e o 

amadurecimento dos professores, num processo de mudança que provoca “[...] 

uma transformação do sujeito aprendente pela tomada de consciência de que ele 

é e foi sujeito das transformações” (JOSSO, 2010, p. 111), ao longo de sua vida e 

nos seus percursos de formação. Nesses termos, a investigação-formação é 

entendida como “[...] uma metodologia do sujeito consciencial, de suas dinâmicas 

e de ser no mundo, de suas aprendizagens, das objetivações e valorizações que 

ele elaborou em diferentes contextos que são/foram os seus” (idem, ibidem, 125). 

Por defender esse posicionamento é que as professoras assumem que o aprendiz 

precisa ser provocado a se perceber sujeito investigador de sua própria formação, 

o que faz a professora Fogo afirmar: “[...] não estou na sala pra dar nada pronto, 

até porque o pronto não existe na produção do conhecimento. A construção do 

conhecimento é do sujeito”. 

Sob esse viés, o ensino como prática de investigação-formação tem como 

condição, primeira, que o educador tenha consciência de seu papel mediador a 

partir da investigação da sua própria prática e considere o aluno enquanto sujeito 

e não como objeto, o qual passa a ter a percepção dos problemas reais, 

oportunizando-lhe a vivência da experiência de articular teoria e prática, o lugar 

de aprender com o lugar da atuação. Para tal, o processo formativo vivenciado 

pelo sujeito, a partir do fazer pedagógico do professor, deve ter como foco a 

prática das experiências vividas pelo aluno em formação para a docência, como 

salientou a professora Sol: 
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[...] eu quero continuar sendo uma referência, uma boa referência 
pra que os estudantes sejam bons professores em qualquer lugar 
que venham a atuar, a partir da investigação permanente da 
profissão. Eu sei que as experiências que eles vivem na 
graduação, a partir do que eu faço na universidade, servirão de 
referência pra o que eles vão fazer na escola. Isso me move a 
investir num fazer pedagógico investigativo, mais aproximado da 
realidade deles (Professora SOL, entrevista, 2013). 

O modo de entender o fazer pedagógico numa perspectiva mais 

investigativa, expresso pela professora Sol, indica que o empreendimento na 

inovação transcende à condição de pesquisador e requer um investimento 

pedagógico para desenvolver um trabalho que contemple um projeto de 

investigação-formação, no qual o professor se configura como o mediador 

pedagógico. Na verdade, é na reflexão argumentativa e crítica, mediada pela 

investigação da realidade, que os saberes profissionais estabelecem a relação 

teoria e prática tão necessária ao ensino de qualidade e que aguça no estudante 

a curiosidade, interrogações e proposições, cabendo ao professor problematizar a 

realidade para propiciar o ato de pesquisar no e a partir do ensino. Nesse 

processo, a professora Fogo considera fundamentais alguns aspectos aos quais 

se refere no fragmento abaixo, 

Considero também os alunos com suas histórias de vida, seus 
anseios... Penso também na licenciatura, nos objetivos da 
formação do professor. Considero ainda que a aprendizagem do 
ser docente deve levar em conta os vários saberes desenvolvidos 
pelos sujeitos nos diversos espaços em que atuam, sua cultura 
pessoal, bem como nos contextos e situações escolares. Eu gosto 
também de planejar com eles o que será estudado ao longo do 
curso, parece que isso dá mais responsabilidade pra eles durante 
a disciplina. É claro que tudo que eu planejo, com ou sem os 
estudantes, pode ser mudado a depender da necessidade, até 
porque o processo vai mostrando novas necessidades que 
precisam ser trabalhadas. É uma proposta que pode ser mudada 
a depender das necessidades que podem surgir no percurso... 
entende? Isso porque eu tenho clareza de que numa visão 
inovadora, o meu papel na aprendizagem do aluno é de 
mediadora, de provocadora e desafiadora. Eu não estou na sala 
pra dar nada pronto, até por conta de que o pronto não existe na 
produção do conhecimento. A construção do conhecimento é do 
sujeito... (Professora FOGO, entrevista, 2013). 

Esse ato de produzir conhecimento deve fazer parte do cotidiano docente, 

como resultado do percurso formativo que ele vive e impacta na formação do 
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estudante, o qual vê no professor uma referência formativa. Nesse processo, o 

conhecimento é uma retroalimentação da prática pedagógica que volta para o 

sujeito professor e pra sua prática. 

É esse princípio que deve nortear o ensino como prática de investigação-

formação na universidade, o qual tem sustentação na pesquisa, articulado à 

realidade. Porém, não se pode confundir ensino com pesquisa, com ensino para 

pesquisa. Segundo Almeida (et all, 2010) o ensino com pesquisa é aquele que se 

configura como uma estratégia metodológica de inovar o ensino, com a intenção 

de provocar o aprendiz a se perceber como produtor do conhecimento, 

investigador de suas aprendizagens, das suas possibilidades e das suas 

construções. Destarte, é uma estratégia que intenciona alcançar qualidade na  

formação dos sujeitos, logo, na construção de sua capacidade de lidar com a 

produção do conhecimento de forma autônoma. 

Já o ensino para a pesquisa, em linhas gerais, está voltado para a 

formação do pesquisador, aquele sujeito que aprendeu a pesquisar para produzir 

um novo conhecimento no campo científico, no sentido de fazer avançar uma 

determinada área do conhecimento. Porém, como ressalta a professora Sol, “[...] 

existem muitos pesquisadores dando aulas por aí, mas são profissionais que não 

se reconhecem professores e fingem que ensinam”. 

No contexto dessa discussão, é interessante apresentar a visão da 

professora Fogo sobre a relação entre ensino e pesquisa, no trecho a seguir: 

Na verdade vivenciarmos o que desejamos praticar, para que 
possa fazer parte de nós, corporificarmos. Nesse processo, a 
reflexão/ação/reflexão, a pesquisa como metodologia, a avaliação 
formativa e processual são elementos a serem ressignificados 
para caracterizar uma prática inovadora. Acredito que envolvendo 
os alunos em práticas de pesquisa, oportuniza-os ao aprendizado 
de procedimentos de investigação e possibilita a eles a percepção 
de si mesmos como autores de sua prática, bem como o seu 
papel na produção de conhecimentos sobre ensinar e aprender, 
sobre a prática pedagógica em si. Esta perspectiva evidencia que 
o que nos forma não é pontual, não se dá em momentos isolados. 
Nos formamos em nossas experiências como sujeitos, nos 
diversos espaços em que atuamos, uma coisa se encadeando a 
outras num percurso que envolve multidimensões das histórias de 
vida de cada um (Professora FOGO, entrevista, 2013). 

Esse modo de compreender o ensino e de se perceber na ação de 

ensinar confere a indissociabilidade da tríade vida-profissão-formação e 
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demonstra a preocupação da professora com os processos e percursos de 

formação do estudante e seu envolvimento com uma proposta de ensino que 

garanta a dinâmica da investigação na formação e a formação como prática de 

investigação. Para essa empreitada e na tentativa de provocá-los, a professora Ar 

destacou que  

[...] tenho tentado trabalhar essa perspectiva a partir de alguns 
dispositivos formativos e (auto)formativos, como o diário de bordo, 
o memorial e o portfólio, por compreender que enquanto esses 
estudantes não se apossarem de suas histórias e não se 
perceberem responsáveis por seus percursos  formativos, não 
avançaremos muito. Pra mim essa investigação sobre si e as 
histórias de vida e o passo inicial (Professora AR, entrevista, 
2013). 

 

É a partir desses princípios que a professora Ar e as demais professoras 

sinalizam que têm buscado construir, juntamente com os estudantes, estratégias 

diferenciadas e que contemplem o trabalho com histórias de vida, tendo em vista 

que “[...] a história de vida implica na formação profissional do professor, até 

porque o profissional e o pessoal não se desvinculam. Compreender esse 

imbricamento da vida com a profissão faz a formação ser mais real e concreta” 

(Professora AR, entrevista, 2013) 

Todas as professoras colaboradoras sinalizaram, ainda, o quanto é difícil 

efetivar uma proposta inovadora na direção de um projeto de investigação-

formação, sobretudo pela falta de parceiras, de troca de experiências inovadoras 

entre os pares, como se pode observar nos excertos abaixo,  

Eu avalio cada detalhe do meu trabalho, a partir das construções 
dos meus alunos, do amadurecimento deles, dos saltos que eles 
dão a cada construção. O nível de comprometimento e 
participação deles também melhora a partir da minha prática. É 
uma pena que a articulação do meu trabalho com os demais 
professores, na maioria das vezes não acontece. Não 
conseguimos trocar, socializar as nossas experiências. 
(Professora FOGO, entrevista, 2013). 

Eu sei que faço um trabalho de qualidade, respeito meu aluno e 
invisto nele e sinto que as vezes não consigo dar conta de todas 
as demandas e fico mesmo muito sentida por isso. Eu não tenho 
braço e perna pra atender a todo mundo e eu sinto que eles 
querem e a gente vai trabalhando, começa a despertar e eles vão 
avançando, nos desafiando mais. Eu não sinto isso em todos os 
meus pares, meus colegas professores. Eu fico preocupada 
porque eu incito, consigo que eles despertem e depois que eu 
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consigo que eles façam explodir um vulcão... Depois que o vulcão 
parece que vai entrar em erupção, eu sinto que não tem quem dê 
continuidade, alguém pra alimentar as chamas, sabe? Aí me 
preocupa, porque eu sei que sozinha eu não dou conta dessa 
formação e das demandas deles. Sinto que não dou conta  
(Professora SOL entrevista, 2013). 

Acerca da questão apontada pela professora Sol, Nóvoa (2002, p. 24) 

considera que a produção de práticas educativas eficazes somente surge de uma 

reflexão da experiência pessoal partilhada entre os pares, tendo em vista que a 

“[...] troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de 

formação mútua, no quais cada professor é chamado a desempenhar 

simultaneamente o papel de formador e de formando”. 

Isso implica afirmar que “[...] ensinar é um projeto coletivo. Embora cada 

professor, em sala de aula, possua autonomia para desenvolver sua disciplina, 

esta é parte integrante de um projeto formativo dos alunos” (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2010, p 217), a partir do seu projeto de vida e dos seus desejos 

em torno da profissão. 

Desse modo, as análises desse eixo que trata da prática pedagógica e da 

postura do professor diante dessa prática, ratificaram que, embora o contexto 

sinalize a necessidade de superação do ensino pragmático, as práticas 

inovadoras ainda são frágeis e encontram resistências para sua efetividade. As 

professoras, na busca de instituir essa inovação, envolvem-se na investigação 

das histórias de vida e itinerâncias formativas dos estudantes, através da 

produção de memoriais, portfólios, diários de bordo, como dispositivos formativos 

e (auto)formativos, com a intenção de despertá-los para um projeto de 

investigação-formação. Nesse projeto, fica explicitado que para cada sujeito, com 

sua história de vida, tem-se um processo formativo singularizado, que demanda 

uma densa investigação do próprio sujeito que se forma, mediado pelo sujeito 

formador. 
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Sem Concluir... 

Novos olhares, outras possibilidades           
 

   
 

O valor do conhecimento está em possibilitar ao sujeito a 
permanente (re)invenção de si e da sua realidade, sem 

nunca concluir... 

Ana Cristina Pereira, 2012 
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Ao final de uma caminhada, aqui denominada de investigação, o 

pesquisador nunca chega do mesmo modo que adentrou pelo caminho. Só quem 

vive a trajetória e se permite a experiência é que sabe o sentido que tem cada 

passo do processo, com suas dificuldades e conquistas. Muitas mudanças são 

vivenciadas, muitas transformações acontecem, muitos conceitos são (des)re-

construídos, muitas descobertas são efetivadas, possibilitando ao pesquisador 

estender um olhar mais sensível e reflexivo sobre a realidade investigada, sobre 

as pessoas que fizeram parte da caminhada para, assim, alargar suas reflexões, 

amadurecer as ideias e perceber que outros caminhos estão abertos como novas 

possibilidades de fazer e viver a pesquisa. 

Nesse percurso investigativo, foi possível, vislumbrar o alcance dos 

objetivos propostos, haja vista que as aspirações e desejos foram contemplados 

na busca de compreender como as professoras colaboradoras desta pesquisa se 

percebem no exercício da docência no contexto do Ensino Superior, a partir da 

análise das interfaces entre suas histórias de vida, suas itinerâncias formativas e 

seu modo de ser professor. 

Em toda a trajetória, entre olhares e possibilidades, as narrativas das 

professoras foram o marco diferencial, por meio do qual a pesquisa pode ser 

concretizada, dando lugar ao diálogo teórico-empírico, a partir da percepção de 

quem está em pleno exercício da profissão no âmbito da universidade. Foram 

essas professoras que permitiram reflexões intensas e análises que revelaram a 

interdependências entre o eu pessoal e o eu profissional. Esse imbricamento, 

manifestado nas narrativas, foi um provocativo para a compreensão de que a 

tríade vida-formação-profissão se constituiu no ponto-chave da caminhada 

investigativa.  

Vou, portanto, nesse instante, apossar-me do princípio da provisoriedade, 

do inacabado, para tecer algumas considerações que, nem em tese, são 

conclusivas, mas foram geradas pela pesquisa que, sem dúvidas, inseriu-me 

numa aventura formativa nunca antes vivenciada na profissão, despertando-me 

para questões de caráter científico – epistemológico, metodológico e gnosiológico 

–, nas quais fui, em metamorfose, refazendo-me como “ser-sendo”, pessoal e 

profissional. A cada leitura, reflexão ou análise, a cada entrevista, fui adquirindo 

mais consciência da minha condição de sujeito dessa aventura científica, 
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compreendendo que a minha trajetória se desvela nas histórias narradas pelo 

outro, num provocativo que me permitiu arrumar na minha memória as marcas da 

vida que incidem na profissão, ordenar os acontecimentos para, assim, repensar-

me como professora na universidade, ressignificar o meu modo de fazer a 

docência e buscar me (re)inventar como pessoa.  

Tendo em vista tais princípios, torna-se imprescindível, nas considerações 

desta escrita, propagar o meu olhar de pesquisadora sobre as construções 

efetivadas ao longo do trajeto, em resposta às inquietações que nortearam a 

pesquisa. Tal percepção se explicitou em três dimensões, que se articulam entre 

si para desnudar o objeto que me dispus construir na caminhada e explicitar 

aspectos significativos que contemplaram as intenções e os desejos dessa busca 

investigativa.  

A primeira dimensão se constituiu na inquietação de pesquisa que está 

diretamente entrelaçada com a maneira como as histórias de vida das 

professoras desvelam seus processos formativos, revelando aspectos 

merecedores de destaque, sobretudo por manifestar que as marcas do vivido na 

família, nos processos de escolarização e nos contextos sociais, impactaram nos 

processos formativos das professoras colaboradoras. Ficou evidenciado que a 

“escolha” pelo magistério foi por influência da família e pela necessidade de 

garantia de emprego, tendo em vista que, inicialmente, a maioria destas 

professoras não almejava esse campo profissional. O envolvimento com a 

docência aconteceu a partir do contato com a sala de aula, do fazer pedagógico, 

do exercício da prática; da percepção de que havia uma função social na 

docência que lhes requisitou responsabilidade e compromisso social.  

Ainda nesta primeira dimensão, um outro destaque refere-se à construção 

da identidade profissional das professoras, cujas proeminências sinalizam que 

essa identidade tem as marcas da vida, do modo de ser enquanto pessoa, das 

experiências vivenciadas em cada contexto, nos vários espaços e nas diversas 

relações estabelecidas. Isso comprova que existe uma implicação dual entre vida 

e profissão. Porquanto, o eu pessoal e o eu profissional não se separam e é 

nesse imbricamento que o professor vai compondo a sua identidade de professor 

universitário e descobrindo os sentidos e significados da sua profissão.   
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Uma segunda dimensão, atrelada ao como o professor universitário foi/vai 

se constituindo docente, revelou que as professoras ingressaram na docência 

universitária sem preparação específica para o exercício da profissão e foram se 

fazendo a partir da experiência, da troca com os alunos, do diálogo com os pares, 

do exercício de “dar aula” e viver o espaço acadêmico. Obtém-se, desse fato, 

outra constatação, a de que a experiência assume um lugar formativo, produtor 

de sentido, gerador de significado ao fazer docente das professoras e à profissão 

em si. Ficou perceptível que o “tornar-se professor universitário” vai acontecendo 

em processo, entre idas e vindas, a partir das experiências vividas e tem 

implicações dos projetos de vida e da profissão dessas professoras.  

Ressalto, ainda nesta dimensão, que estas professoras investem no 

desenvolvimento profissional, portanto, na busca de autonomia na docência. Para 

elas, a universidade não investe o quanto deveria no aperfeiçoamento/ 

qualificação do seu quadro docente, sobretudo no aspecto pedagógico. Não há 

um projeto institucional voltado para essa finalidade, o investimento é parte dos 

seus projetos de vida e do lugar que a profissão ocupa em suas histórias.   

As docentes realçaram a importância da reflexão nesse reconhecimento de 

si como profissionais, inclusive, para elas, as narrativas que produziram na 

pesquisa serviram como um provocativo que lhes possibilitou pensar, analisar 

suas histórias de vida e itinerâncias formativas, para explicitar como foram se 

constituindo professoras, numa reflexão que elas externaram ter sido, além de 

prazerosa, altamente formativa. Para as professoras Terra, Ar e Fogo, a narrativa 

de suas histórias permitiu mergulhar em si mesmas para compreender que “as 

experiências que vivemos têm o potencial de nos forjar no dia a dia da profissão” 

(Professora TERRA, entrevista 2013).  

Nesta mesma direção, é relevante destacar que a professora Fogo julgou a 

entrevista como um momento “Desequilibrador... algo que me faz tomar mais 

consciência do meu papel de professora e de mim mesma. É como se eu me 

percebesse nesse caminho da invenção de mim. A entrevista mexeu muito 

comigo e eu me vi me reinventando durante a entrevista... reordenando as 

memórias e fazendo novas construções. Daí participar dessa entrevista foi 

extremamente formativo. É incrível como me provocou a refletir sobre a minha 

história, a minha própria prática.... Eu me considero uma professora reflexiva... 
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mas no dia a dia a gente não para pra pensar nessas coisas...  não para pra 

pensar no que a gente faz, não pensa sobre a nossa prática. Esta entrevista fez 

aparecer as vidas não vividas e me convidou à me reinventar (Professora FOGO, 

entrevista, 2013). 

No que se refere à dimensão que externa as implicações das suas histórias 

de vida e das suas itinerâncias formativas no desenvolvimento da sua prática 

pedagógica, as professoras percebem os reflexos do que são como pessoas no 

seu modo de ser docente. Assim, o fazer pedagógico está diretamente articulado 

às suas características pessoais, evidenciando que o sentido que essas 

professoras atribuem a esse fazer pedagógico carrega as marcas de suas 

concepções e crenças em torno da educação, da profissão e da vida em si.  

As professoras demonstraram, no decurso das entrevistas, grande 

envolvimento com a docência universitária e asseguram que se sentem 

profissionais no que fazem e ensinam com prazer, responsabilidade e dedicação. 

Externaram, ainda, grande preocupação com a qualidade do ensino na 

universidade, sobretudo nas licenciaturas e com o estudante em formação para 

atuar na Educação Básica. É por essa preocupação que empreendem esforços 

para desenvolver uma prática pedagógica diferenciada e que proporcione, ao 

sujeito da aprendizagem, o desenvolvimento integral. 

Logo, buscam investir na inovação pedagógica, a partir de um ensino 

sustentado na pesquisa que vai na direção da investigação-formação. Para essa 

empreitada, essas professoras desenvolvem ações a partir das histórias de vida 

do sujeito em formação, no sentido de despertá-los à descoberta de si e à 

percepção de si como autor de suas construções. Alegaram que é um 

investimento muito difícil de efetivar, sobretudo por falta de parcerias, mas que 

apresenta resultados bastante significativos.  

Portanto, o olhar das professoras universitárias sobre a prática pedagógica 

no âmbito da universidade, o seu fazer pedagógico, o modo como articulam a 

teoria com a prática profissional, é orientado pelo que elas são enquanto pessoa, 

pelas suas concepções, valores e perspectivas em torno dos processos 

formativos do sujeito. Estas concepções/perspectivas vão se produzindo ao longo 

de suas histórias de vida e trajetórias de formação, demarcando, assim, o modo 

de ser professora de cada uma e de fazer a docência na universidade.  
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Assim, ficou demonstrado que as professoras são pessoas-profissionais 

implicadas na docência, nos processos formativos nas licenciaturas, 

ultrapassando, em suas práticas, os conhecimentos sistematizados no espaço 

acadêmico e adentrando o território da vida dos estudantes, para assim, 

possibilitar uma formação mais humana e mais aproximada das vicissitudes do 

ser professor nos dias atuais.  

Portanto, os percursos da pesquisa dão pistas sobre a necessidade de 

compreender a docência universitária como um campo fértil para novos estudos, 

tomando como referência a percepção que o professor universitário tem sobre si e 

o quanto isso implica no desenvolvimento do seu fazer pedagógico. Entrevejo 

como perspectiva uma contribuição significativa para o Departamento de 

Educação do Campus XI da UNEB – locus da pesquisa, uma vez que esta 

investigação teve por desejo provocar reflexões sobre o fazer docente no Ensino 

Superior naquela localidade.  

Por tudo isto, este estudo se configurou num provocativo às professoras 

que colaboraram com/na investigação e também a todos os outros docentes que 

serão nossos leitores. Assim, vislumbro que essa tessitura teórico-epistemológica 

possa referenciar um discurso e uma prática a partir da percepção que o 

professor universitário tem de si e da sua profissão, articulando o lugar de 

aprender ao lugar de atuar, o ser ao fazer, para que, com criatividade, invenção e 

inovação, esse professor seja compreendido como referência profissional e 

pessoal nos processos formativos do docente da Escola Básica, na direção da 

humanização e emancipação do homem. Eis o nascedouro de novas 

possibilidades de fazer pesquisa. 
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As Referências... 

Com quem dialoguei                                                                       
 
 
 
 

Escrever é um desafio. Um desafio que me proporciona 
delicados encontros. Minha escrita brota da solidão... minha 

solidão esteve/está povoada de vozes, de textos, de 
palavras, de encontros, pensamentos, ideias, histórias 

acontecimentos, movimentos e processos. 

Carmem Lúcia Vidal Pérez (2006. p. 184) 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE 
 
 

 
 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE – Apêndice 01 

 
 
Título do projeto: Entre Itinerâcias formativas e fazeres pedagógico na 

docência universitária 
Pesquisador responsável: Ana Cristina Silva de Oliveira Pereira 
Instituição/Departamento: Universidade do Estado da Bahia/ Departamento de 

Educação – Programa de Pós-graduação em 
Educação e Contemporâneidade/ PPGEDUC. 

Local da coleta de dados: Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus 
XI – Serrinha/BA 

 

 
A pesquisadora do projeto “Entre itinerâncias formativas e fazeres 

pedagógicos na/da docência universitária”, compromete-se a preservar a 
privacidade dos sujeitos da pesquisa, cujos dados serão coletados a partir das 
histórias de vida, formação e profissão, utilizando-se do método 
(auto)biográfico, tendo com dispositivo de coleta de dados a entrevista 
narrativa (gravada em áudio). As entrevistas serão coletadas no Departamento 
de Educação do Campus XI da UNEB, situada no município de Serrinha/BA, e 
concorda, com a utilização dos dados única e exclusivamente para execução do 
presente projeto. A divulgação das informações será realizada de forma anônima 
e sendo os dados coletados bem como os termos de consentimento livre e 
esclarecido mantidas na sala Grupo de Pesquisa (Auto)biografia, Formação e 
História Oral – GRAFHO, do Programa de Pós-graduação em Educação e 
Contemporaneidade do Departamento de Educação Campus I da Universidade 
do Estado da Bahia, por um período de 5 (cinco) anos, sob a responsabilidade da 
Profª Pesquisadora Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios. Após este período, 
os dados serão destruídos.  

 
 

 

Salvador/BA, 20 de Janeiro de 2013. 
 
 

 

Nome do Membro da Equipe  Executora Assinatura 

Ana Cristina Silva de Oliveira Pereira  

Jane Adriana Vasconcelos P. Rios  
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE 
 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Apêndice 02 

Eu, Ana Cristina Silva de Oliveira Pereira, estudante e pesquisadora do 

Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade PPGEduC, da 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB, sob orientação da professora Drª Jane 

Adriana Vasconcelos Pacheco Rios, desenvolvo um projeto de Pesquisa intitulado 

“Entre itinerâncias formativas e fazeres pedagógicos na/da docência 

universitária”, tendo como objetivo compreender como o professor universitário 

se percebe no exercício da docência no contexto da  universidade, buscando 

analisar as interfaces entre sua história de vida, suas itinerâncias formativas e seu 

modo de ser professor. 

Para contemplar esse objetivo, a metodologia centra-se no método 

(auto)biográfico, e tem como dispositivo de coleta de dados/informações a 

entrevista narrativa a partir de eixos previamente estabelecidos pela 

pesquisadora. Esse procedimento é de suma importância para a pesquisa na 

medida em que permitirá esclarecer suas posições sobre a temática abordada 

que envolve a formação e a prática pedagógica na docência universitária. A 

entrevista acontecerá de forma presencial em local a ser combinado com o 

entrevistado, com duração de aproximadamente 60 minutos, após assinatura do 

termo de consentimento, conforme as normas éticas de pesquisa com seres 

humanos. Neste caso, antes do início da entrevista, os participantes serão 

consultados sobre a gravação em equipamento eletrônico, com vistas a uma 

análise detalhada e com maior rigor científico; serão ainda avisados das 

possibilitadades de  algum tipo de contrangimento  ou desconforto emocional, 

suscitados por lembranças desagradáveis  ou traumáticas, nesse caso a 

entrevista será suspensa e reagendada, conforme necessidade do entrevistado. 

Vale ressaltar que tais informações/colaborações, não acarretarão nenhum 

ônus, não será cobrado nenhum valor; não estão previstos ressarcimento ou 

indenizações; entretanto, a sua participação nesta pesquisa, além de contribuir 

para o aumento do conhecimento científico na área de docência universitária, 

pode trazer como benefício o seu crescimento pessoal e profissional, a partir da 

reflexão sobre suas itinerâncias formativas e os desafios para a sua própria 

prática pedagógica. Assim, acreditamos que será uma experiência de 

aprendizagem mútua, considerados a pesquisa e os colaboradores. 

Os dados/contribuições serão utilizados na dissertação de mestrado, com 

cópia a ser arquivada na secretaria do Programa, ao qual esta pesquisa está 

vinculada, podendo posteriormente vir a ser publicada em eventos, livros e 

revistas, o que pode lhe ocasionar possível desconforto o risco do 
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constrangimento e incômodo, pois como evidencia o Parecer nº 167 do Conselho 

Nacional de Saúde “toda pesquisa envolvendo seres humanos envolve riscos”. 

Para evitar qualquer mal-estar ou danos à pessoa na dimensão física, psíquica, 

moral, intelectual, social, cultural e profissional, adotamos as seguintes medidas: 

a) o nome do participante será preservado; b) as gravações serão codificadas 

para garantir o anonimato dos participantes; c) as gravações e as respectivas 

transcrições serão guardadas em lugar seguro, onde somente a pesquisadora 

terá acesso; d) as gravações serão destruídas num prazo de 05 anos após o seu 

tratamento científico; e) as publicações relativas a esta pesquisa não permitirão a 

identificação específica dos participantes; f) as informações não serão utilizadas 

em prejuízo dos participantes. 

Ainda assim, aquele participante que se sentir eventualmente invadido ou 

incomodado, pode, voluntariamente, desistir de participar de qualquer momento 

da entrevista, sem qualquer prejuízo, como também pode informar qualquer efeito 

adverso relevante ao Comitê de Ética da Universidade do Estado da Bahia – 

UNEB, sito à Rua Silveira Martina, 2555, no bairro Cabula, Salvador/Bahia, fone 

(71)3117-2445 e e-mail cepuneb@uneb.br. Ademais, a pesquisadora 

compromete-se em assumir a responsabilidade da assistência integral face aos 

possíveis danos.  

Desde já, sou agradecida pela sua atenção, disponibilidade e participação 

e me coloco a inteira disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos que 

julgar necessário sobre a pesquisa. Os contatos com a responsável, a mestranda 

Ana Cristina Silva de Oliveira Pereira, residente à Av. Transnordestina, 330, 

Condomínio Cidade Universitária, quadra F, casa 96, Parque Ipê, Feira de 

Santana/BA, são os fones: (75) 3224-0771 e (75) 8851-2998 ou o e-mail 

ana.crish@uol.com.br. Ou ainda o e-mail da orientadora jhanrios1@yahoo.com.br. 

Ciente da natureza desta pesquisa, dos seus objetivos, métodos e 

benefícios, declaro que li o presente documento, declaro-me ainda disposta a 

colaborar voluntariamente e autorizo o uso das informações. 

 

Serrinha/BA, _____ de___________ de 2013. 

 

Cordialmente,  

 

 

___________________________________                          
Responsável pela pesquisa       
 
 
___________________________________   
Colaborador(a)        

mailto:cepuneb@uneb.br
mailto:ana.crish@uol.com.br
mailto:jhanrios1@yahoo.com.br
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

Departamento de Educação – CAMPUS I 
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade 

 
 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS – Apêndice 03 

 
Local: Departamento de Educação – Campus XI – UNEB – Serrinha/BA 
Nº de entrevistados: 05 professoras 
 
Informações prévias 

 Agradecer ao participante a colaboração à pesquisa e a importância de tê-lo como 
colaborador; 

 Explicar brevemente em que consiste a pesquisa e situar o papel do participante; 

 Informar sobre o desenvolvimento e duração estimada da entrevista; 

 Advertir sobre o caráter às vezes intimista das questões, insistindo sobre o fato que 
o participante é livre para responder ou abster-se; 

 Explicar a questão da confidencialidade; 

 Solicitar a permissão para gravar em áudio a entrevista; 

 Apresentar o formulário de consentimento e o convidá-lo a ler e assinar; 

 Responder a eventuais questões por parte do participante. 

 
Objetivo: Compreender como o professor universitário se percebe no exercício da 

docência no contexto da licenciatura, buscando analisar as interfaces entre sua 
história de vida, suas itinerâncias formativas e seu modo de ser professor. 

Questões de pesquisa: 
1. Como o professor foi se constituindo professor nas licenciaturas? Que relação 

percebe entre a sua forma de ser professor e as suas experiências de vida e do 
processo de escolarização? 

 

2. Que características pessoais, na percepção do professor formador, favorecem ou 
dificultam os processos de ensino e de aprendizagem? 

 

3. Que visão ou concepção de professor da escola básica e de formação desse 
professor orienta a prática do professor formador? 

 

 

PERFIL E DADOS GERAIS DO PARTICIPANTE: 
01. Sexo:      Masculino [    ]         Feminino   [    ]         
02. Idade:  
03. Formação inicial:  
04. Pós-Graduação:  
Especialização:  
Mestrado:       
Doutorado: 
05. Tempo de exercício da docência na educação superior:  
06. Tempo de exercício da docência nesta instituição: 
07. Regime de trabalho na IES:  
08. É professor em outra IES?: Sim  [   ]    Não [    ]   
09. Desenvolve outra atividade remunerada além da docência? 
10. Qual(is) disciplina(s) ministra na IES? 
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1º eixo: Perfil biográfico: Quem sou eu? 

 De onde vem, nome, idade, escolaridade, residência; 

 Contexto familiar e social; 

 Como foi a infância, a adolescência, a vida; 

 Como se vê hoje; 

2º eixo: Os processos de escolarização. 

 A entrada na escola; 

 As vivências/recordações no processo de escolarização: As professoras, as 
aprendizagens, as dificuldades, as referências... 

 Como se via enquanto estudante; 

 Cursou magistério no Ensino Médio? Como foi? 

 Motivações para a escolha da profissão; 

3º eixo: Itinerâncias Formativas para a docência 

 Implicações da escolarização na formação inicial; 

 Formação inicial – aprendizagens, descobertas, dificuldades, lacunas... 

 Motivações para a escolha da docência universitária. 

 Pós-graduação; 

 As experiências vividas na família, os percursos de escolarização, como 
professora  na escola básica e suas implicações no processo formativo. 

 Os investimentos na formação; 
 
4º eixo: Docência no contexto das licenciaturas (experiências e perspectivas) 

 Ingresso na docência universitária: sensações e práticas,  

 Vida profissional – implicações dos processos anteriores na experiência no 
ensino superior; 

  A prática pedagógica no âmbito da universidade – saberes que são 
mobilizados; relação teoria e prática; relação com os estudantes; crenças e 
pressupostos que sustentam a ação; valores e ideologias subjacentes à 
ação... 

 Implicações dos aspectos pessoais no desenvolvimento da prática 
pedagógica 

 Experiências marcantes da trajetória profissional; 

 Como se vê no desenvolvimento da profissão; 

 As expectativas futuras... 
 

Como foi a experiência de participar da entrevista 
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Anexo      
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