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RESUMO 

 

Esta pesquisa visa identificar as dimensões que se entrelaçam para a constituição da 

identidade profissional dos Docentes Encantadores tomando como foco as 

experiências vivenciadas por docentes na universidade. Duas compreensões foram 

fundamentais neste estudo: o encantamento pertinente à docência e a constituição do 

conhecimento. A primeira relaciona-se com a prática diária desses docentes que, 

conseguindo atrair, envolver e estimular os discentes para seu futuro exercício 

profissional, contribuem para a autoestima, o autoconhecimento, a valorização de 

expressões afetivas, o incentivo a criatividade e ao desenvolvimento de competências 

nos sujeitos aprendentes, a fim de fortalecer sua identidade como docentes, para que 

entendam sua atividade profissional como uma carreira. Que para alcançar a 

segunda, será necessário desenvolver um olhar intencional quanto ao que chega por 

meio da linguagem expressa pelos indivíduos e/ou os grupos, sobre a cultura que vai 

sendo tecida, tornando-se promotora da historicidade do mundo-vida, entrelaçado por 

camadas de sentido. Este conhecimento que vai se constituindo, vai fortalecendo a 

identidade profissional dos docentes encantadores e resvalando no agora, no instante 

de cada ato, prenunciando ações mais intencionais, de forma contínua, recordando o 

passado a fim de melhorar o presente e o futuro. A postura encantadora de um 

docente, requer variadas dimensões entrelaçadas à identidade profissional, aspectos 

que identifiquei junto aos sujeitos significantes desta pesquisa. Nesse caminho, vários 

estudiosos - como corredores em uma corrida – somaram comigo, possibilitando 

muitos entendimentos, a saber: (1) sobre a relação 

experiências/encantamento/pedagogias – Morin (2003ab, 2017), Bondía (2002), 

Heidegger (1987), Assmann (2012), Gonçalves (2008), Simka (2020), Freire (2019ab), 

Rossini (2008) e Chalita (2005); (2) a constituição do conhecimento – Husserl (2006) 

Bicudo (2010, 2011ab, 2016, 2019), Merleau-Ponty (2011), Bicudo & Afonso da Silva 

(2018), Ales Bello (2015), Dartigues (2005), Zilles (2007), Derrida (1994); (3) acerca 

da profissão docente e a identidade profissional – Freire (2019ab), Schön (1995), 

Nóvoa (1995), Pimenta (2018ab), Tardif (2019), Brzezinski (2002), Franco (2008), 

Mizukami (2008), Dubar (2005), Bolívar (2006), González (2008) e Gimeno Sácristan 

(1995). Após entrevista narrativa com os sujeitos significativos (docentes 

encantadores) oriundos do campus da Universidade Federal do Maranhão da cidade 

de São Bernardo-MA, a partir de uma concepção sensível e interesseira desse fazer 



 

 

docente, me debruçarei sob o rigor da pesquisa qualitativa de abordagem 

fenomenológica, com vistas à compreensão sobre as dimensões que se entrelaçam 

para a constituição da identidade profissional dos docentes encantadores, tendo o 

apoio de autores como Husserl (2006) Bicudo (2010, 2011a e 2016), Passeggi (2006) 

e Bolívar, Domingo & Fernández (2001). Após imersão arqueológica e contemplação 

hermenêutica, foi possível constatar que a docência encantadora tem muitas 

dimensões, nesta tese tendo alçado seis (a importância do diálogo, o compromisso 

dos docents em seu labor, a sensibilidade no trato e relação com os discentes, o 

exemplo docente como inspiração, as estratégias no ensino e a formação continuada) 

delas, mas que não são exclusivas, mas atinentes ao olhar dos sujeitos significativos 

que dela fizeram parte, no movimento que se deu no agora de cada um, entrelaçado 

no fluxo das vivências. Ficou evidente que a docência encantadora vai se efetivando 

no movimento de ser docente, de ir sentindo o trabalho educativo, pelas relações que 

são estabelecidas com os pares, e que se efetiva ainda mais quando há reflexão sobre 

a prática e quando se conhece os sujeitos que dela fazem parte. A docência 

encantadora é uma combinação de muitas dimensões que torna todo profissional 

ainda mais preparado e desejoso de fazer mais pelo outro e não apenas para si. Neste 

movimento, este docente vai adiquirindo uma consciência com a qual vai avançando 

para a constituição da identidade profissional, o que favorece a sua prática para querer 

exercer cada vez mais uma docência encantadora. 

 

Palavras-chave: Docentes encantadores. Identidade profissional. Constituição do 

conhecimento. Sensibilidade. Prática educativa. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to identify the dimensions that are intertwined for the constitution 

of the professional identity of the Enchanting Teachers, focusing on the experiences 

lived by teachers at the university. Two understandings were fundamental in this study: 

the enchantment pertinent to teaching and the constitution of knowledge. The first is 

related to the daily practice of these teachers who, managing to attract, involve and 

stimulate students for their future professional practice, contribute to self-esteem, self-

knowledge, the appreciation of affective expressions, the encouragement of creativity 

and the development of competences. in the learning subjects, in order to strengthen 

their identity as teachers, so that they understand their professional activity as a career. 

That to achieve the second, it will be necessary to develop an intentional look at what 

comes through the language expressed by individuals and/or groups, on the culture 

that is being woven, becoming a promoter of the historicity of the life-world, intertwined 

by layers of meaning. This knowledge that is built up, strengthens the professional 

identity of charming teachers and slips into the now, at the moment of each act, 

foreshadowing more intentional actions, continuously, remembering the past in order 

to improve the present and the future. The charming posture of a teacher requires 

various dimensions intertwined with professional identity, aspects that I identified with 

the significant subjects of this research. In this way, several scholars - like runners in 

a race - added with me, allowing many understandings, namely: (1) about the 

relationship experiences/enchantment/pedagogies – Morin (2003ab, 2017), Bondía 

(2002), Heidegger (1987) , Assmann (2012), Gonçalves (2008), Simka (2020), Freire 

(2019ab), Rossini (2008) and Chalita (2005); (2) the constitution of knowledge – 

Husserl (2006) Bicudo (2010, 2011ab, 2016, 2019), Merleau-Ponty (2011), Bicudo & 

Afonso da Silva (2018), Ales Bello (2015), Dartigues (2005), Zilles (2007), Derrida 

(1994); (3) about the teaching profession and professional identity – Freire (2019ab), 

Schön (1995), Nóvoa (1995), Pimenta (2018ab), Tardif (2019), Brzezinski (2002), 

Franco (2008), Mizukami (2008) ), Dubar (2005), Bolívar (2006), González (2008) and 

Gimeno Sácristan (1995). After a narrative interview with the significant subjects 

(charming professors) from the campus of the Federal University of Maranhão in the 

city of São Bernardo-MA, based on a sensitive and self-interested conception of this 

teaching practice, I will focus on the rigor of qualitative research with a 

phenomenological approach. , with a view to understanding the dimensions that 



 

 

intertwine for the constitution of the professional identity of charming teachers, with the 

support of authors such as Husserl (2006) Bicudo (2010, 2011a and 2016), Passeggi 

(2006) and Bolívar, Domingo & Fernández (2001). After archaeological immersion and 

hermeneutic contemplation, it was possible to verify that charming teaching has many 

dimensions, in this thesis having raised six of them, but which are not exclusive, but 

related to the look of the significant subjects who were part of it, in the movement that 

took place in the now. of each one, intertwined in the flow of experiences. It was evident 

that the charming teaching is effective in the movement of being a teacher, of feeling 

the educational work, by the relationships that are established with peers, and that is 

even more effective when there is reflection on the practice and when one knows the 

subjects who are part of it. The charming teaching is a combination of many 

dimensions that makes every professional even more prepared and desirous of doing 

more for the other and not just for you. In this movement, this teacher acquires an 

awareness with which he advances to the constitution of professional identity, which 

favors his practice to want to exercise more and more a charming teaching. 

 

Keywords: Charming teachers. Professional identity. Constitution of knowledge. 

Sensitivity. Educational practice. 

 

  



 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo identificar las dimensiones que se entrelazan 

para la constitución de la identidad profesional de los Maestros Encantadores, 

centrándose en las experiencias vividas por los profesores en la universidad. Dos 

comprensiones fueron fundamentales en este estudio: el encanto propio de la 

enseñanza y la constitución del saber. El primero está relacionado con la práctica 

diaria de estos docentes que, logrando atraer, involucrar y estimular a los estudiantes 

para su futuro ejercicio profesional, contribuyen a la autoestima, el autoconocimiento, 

la valorización de las expresiones afectivas, el fomento de la creatividad y el desarrollo 

de competencias en los sujetos de aprendizaje, con el fin de fortalecer su identidad 

como docentes, para que entiendan su actividad profesional como una carrera. Que 

para lograr lo segundo, será necesario desarrollar una mirada intencional sobre lo que 

viene a través del lenguaje expresado por individuos y/o grupos, sobre la cultura que 

se va tejiendo, convirtiéndose en promotora de la historicidad del mundo de la vida, 

entrelazada por capas de significado. Este conocimiento que se construye, fortalece 

la identidad profesional de los encantadores maestros y se cuela en el ahora, en el 

momento de cada acto, presagiando acciones más intencionales, continuamente, 

recordando el pasado para mejorar el presente y el futuro. La postura encantadora de 

un profesor requiere varias dimensiones entrelazadas con la identidad profesional, 

aspectos que identifiqué con los sujetos significativos de esta investigación. De esta 

forma, varios estudiosos -como corredores en una carrera- se sumaron conmigo, 

permitiendo muchas comprensiones, a saber: (1) sobre la relación 

experiencias/encantamiento/pedagogías - Morin (2003ab, 2017), Bondía (2002), 

Heidegger (1987) ), Assmann (2012), Gonçalves (2008), Simka (2020), Freire 

(2019ab), Rossini (2008) y Chalita (2005); (2) la constitución del conocimiento – 

Husserl (2006) Bicudo (2010, 2011ab, 2016, 2019), Merleau-Ponty (2011), Bicudo & 

Afonso da Silva (2018), Ales Bello (2015), Dartigues (2005), Zilles (2007), Derrida 

(1994); (3) sobre la profesión docente y la identidad profesional – Freire (2019ab), 

Schön (1995), Nóvoa (1995), Pimenta (2018ab), Tardif (2019), Brzezinski (2002), 

Franco (2008), Mizukami (2008) ), Dubar (2005), Bolívar (2006), González (2008) y 

Gimeno Sácristan (1995). Después de una entrevista narrativa con los sujetos 

significativos (profesores encantadores) del campus de la Universidad Federal de 

Maranhão en la ciudad de São Bernardo-MA, a partir de una concepción sensible e 



 

 

interesada de esta práctica docente, me centraré en el rigor de investigación 

cualitativa con enfoque fenomenológico, con miras a comprender las dimensiones que 

se entrelazan para la constitución de la identidad profesional de los docentes 

encantadores, con el apoyo de autores como Husserl (2006) Bicudo (2010, 2011a y 

2016), Passeggi (2006) y Bolívar, Domingo & Fernández (2001). Luego de la 

inmersión arqueológica y la contemplación hermenéutica, se pudo constatar que la 

docencia encantadora tiene muchas dimensiones, habiendo planteado en esta tesis 

seis de ellas, pero que no son excluyentes, sino relacionadas con la mirada de los 

sujetos significativos que formaban parte de ella, en el movimiento que se producía 

en el ahora de cada uno, entrelazado en el fluir de las experiencias. Era evidente que 

la enseñanza encantadora es efectiva en el movimiento de ser maestro, de sentir el 

trabajo educativo, por las relaciones que se establecen con los compañeros, y eso es 

aún más efectivo cuando hay reflexión sobre la práctica y cuando uno conoce a los 

sujetos que forman parte de ella. La enseñanza encantadora es una combinación de 

muchas dimensiones que hace que cada profesional esté aún más preparado y 

deseoso de hacer más por el otro y no solo por ti. En este movimiento, este docente 

adquiere una conciencia con la que avanza a la constitución de identidad profesional, 

lo que favorece su práctica al querer ejercer cada vez más una enseñanza 

encantadora. 

 

Palabras clave: Profesores encantadores. Identidad profesional. Constitución del 

saber. Sensibilidad. Práctica educativa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca pela compreensão sobre a constituição do conhecimento, neste 

caso, especificamente sobre o conhecimento que fomenta a prática educativa, tem 

sido minha preocupação desde que entrei na educação superior em 2007. Desta feita, 

esta pesquisa visa identificar quais as dimensões que se entrelaçam para a 

constituição da identidade profissional dos docentes encantadores. Mas, quem são 

essas pessoas? Pode ser eu, pode ser você ou pode ser qualquer docente. 

Esse termo (encantar, encantador, encantamento) é muito usado pelas 

pessoas de modo geral, especialmente quando algo ou alguém, de alguma forma, 

chama sua atenção, lhe atrai e o envolve. Isso pode acontecer pelas palavras, ações, 

escritos, gestos, índole ou qualidades. Todos estes aspectos são expressos pelas 

pessoas de algum modo em algum momento. Como a pesquisa que comunico 

direciona-se aos docentes encantadores, estou me referindo exatamente a toda e 

qualquer expressão desses sujeitos durante o seu viver, mas especialmente quanto 

ao seu fazer profissional, no momento em que ensinam e que também aprendem. 

E por que o interesse por essa temática? Na verdade, a docência já me 

atrai há muito tempo. A história que conto no capítulo 1 desta tese, salienta isso. Já 

empreendo a docência por longos 29 anos, no entanto, alguns traços do ser professor, 

me atraem a muito mais tempo, especialmente quando passei a admirar atitudes 

docentes na educação básica. 

A docência é a minha vida. Mais da metade dela, passei sendo professor e 

mesmo no dia a dia, eu não consigo separar essa parte importante de mim, pois ela 

me completa, me enobrece, me inspira. Hoje sou professor da Universidade Federal 

do Maranhão (UFMA), mas já fui professor de informática e, na educação básica, 

ensinei crianças de 6 e 7 anos (1º e 2º ano do ensino fundamental) e também passei 

por outras instituições de Ensino Superior do meu Estado na cidade de São Luís-MA. 

É exatamente por essa relação com a docência, por acreditar que a 

realização de uma prática educativa diferenciada, inspiradora, encantadora consegue 

inspirar bem mais os discentes, que foi crescendo meu interesse em pesquisar mais 

sobre isso, o que agora se concretiza no Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGEd) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
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No entanto, apesar deste não ser o primeiro título pensado para a tese, os 

que foram contemplados anteriormente, tem total aproximação para o qual, agora 

direciono meu olhar. 

O projeto que enviei ao Programa e que foi aprovado à época, tinha como 

título A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: a tênue 

relação entre os saberes docentes e a prática educativa. Estudar a prática docente 

não é algo novo para mim. Desde o mestrado, já vinha pesquisando esta temática, 

finalizando a passagem pela pós-graduação strictu sensu na UFMA com a dissertação 

sob o título A prática educativa no ensino superior da UFMA: concepções teóricas e 

implicações metodológicas no Curso de Licenciatura em Pedagogia. 

Isso evidencia o quanto a docência, o ensino e a prática circundam o meu 

ser, meu viver, meu fazer, inspirando-me a buscar em meu exercício profissional, agir 

da maneira à qual acredito, inspirando meus alunos e motivando-os a buscar, por eles 

mesmos, encontrar-se com o conhecimento, fortalecendo a escolha que fizeram por 

essa carreira e, especialmente pela prática, e com isso, evidenciar quão lindo, quão 

inspirador pode ser a profissão docente. 

No PPGEd da UFRN, tive a felicidade de encontrar com o professor Fredy 

González na disciplina de Linguagens, Políticas e Práticas Educativas I, ofertada logo 

no primeiro período, exatamente por acreditar que esta disciplina me ajudaria a pensar 

ainda mais sobre meu assunto de interesse de pesquisa na época. E nem me passava 

na mente que Fredy viria a ser meu orientador mais a frente no Programa. 

A professora Maria Estela - que me escolheu para ser seu orientando – 

apresentou assim que cheguei a Natal, problemas de saúde, incluindo de membros 

de sua família. Após mencionar tais dificuldades, sugeriu uma mudança de orientação. 

Disse-lhe que não via problema algum, e que queria mesmo era o seu bem-estar. 

Naquele momento, sua atitude chamou minha atenção, pois mesmo parecendo estar 

exclusivamente preocupada consigo mesma e com os seus, queria mesmo era que 

eu ficasse bem e pudesse ter o apoio que precisava para a permanência no Programa. 

Quando perguntou se eu tinha alguma pessoa em mente, disse que sim. 

Apesar de conhecer bem pouco os professores do PPGEd, dentre os poucos que já 

conhecia – pois estava matriculado em três disciplinas – sugeri o nome de Fredy 

Enrique González. Como disse antes, muitos docentes com os quais convivi, de 
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alguma maneira me atraiam por suas ações e práticas, exatamente como aconteceu 

com Fredy1. 

Foi quase um amor à primeira vista. O primeiro encontro que tive com ele, 

me deu a certeza de estar no lugar certo, de ter escolhido uma disciplina que me 

ajudaria imensamente na trajetória que viveria na UFRN, por trazer em suas 

discussões, uma estratégia que já havia escolhido como caminho para obter 

informações sobre os sujeitos da pesquisa – as entrevistas narrativas. Mas, para além 

disso, me deparei com um docente que acredito ser encantador, já que por meio de 

seu trato humano, a gentileza, a cordialidade e a sensibilidade, somadas a sua 

experiência técnica, foram me estimulando à novas aprendizagens de maneira 

dinâmica, aprazível e criativa. 

Sua prática educativa e sua criatividade são dignas de elogio. É alguém 

que ouve os alunos, estimula a produção acadêmica, mas não espera apenas deles, 

já que avalia criteriosamente essas produções. Seu ensino é permeado pelo amor, 

pelo cuidado terno, demonstrando alegria quando nos vê, abraçando afetuosamente 

cada um, e estendendo a sua mão para ajudar sob quaisquer circunstâncias da qual 

estejamos passando. 

Logo após oficializar a orientação, nos reunimos diante da natureza, em um 

dos muitos espaços de vivência da UFRN. Nos sentamos e comecei a falar sobre mim 

e como a educação foi surgindo, aparecendo e me empregnando. Após longa 

conversa, concluindo sobre o que falava, ele me disse: “Está aí a sua tese, a 

Pedagogia do Encantamento”. Sai deste encontro tão feliz, confiante e entusiasmado 

quanto ao que poderia fazer como pesquisador. No entanto, em meu percurso como 

pós-graduando, fui tendo dificuldades para discorrer sobre esta temática. Diante disso, 

meses depois, após muitos diálogos, escritos e debates, chegamos ao título da 

pesquisa: CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DOS DOCENTES 

ENCANTADORES. 

É exatamente com este título em mente, que defini a seguinte pergunta 

problematizadora: Quais dimensões se entrelaçam para a constituição da identidade 

profissional dos Docentes Encantadores? Entendo as dimensões como todo e 

qualquer aspecto que faça parte do ser professor, que o estimule a ser quem é, mas 

                                                                         

1 Pode parecer desrespeitoso chamá-lo assim, mas ele se mostra tão próximo de nós, como amigo, 
parceiro e colaborador, que com intimidade me permito e ele também, chamar por Fredy. 
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a ser alguém que acredita no que faz, que se realiza como docente, que entusiasma 

os que estão a sua volta e os inspira para a profissão e para a vida. 

A cada novo encontro nos espaços de ensino pelos quais passo, vou 

encontrando pessoas assim, que me encantam e que também devem encantar outros. 

E quantos docentes encantadores devem haver por aí? Imagino que você também 

possa ser um desses. 

No campi (São Bernardo-MA) em que trabalhava, convivi com muitos 

docentes assim. É por isso que vi neles, potenciais sujeitos significativos desta 

pesquisa. Ali, em meu convívio com os discentes, os ouvia falar com apreço e 

satisfação desses colegas, desses docentes encantadores. 

Esta pesquisa é uma excelente oportunidade para que eu possa refletir 

sobre a docência, o que ao meu ver, é um exercício fundamental que todo educador 

deve fazer ao longo de sua trajetória profissional, especialmente quando unifica corpo, 

mente e alma, mantendo o equilíbrio entre eles. 

Olhando o significado de corpo no dicionário Didático (2007), este é citado 

como algo com limitada extensão que ocupa um lugar no espaço; conjunto de todas 

as partes que constituem o organismo, ou seja, é um organismo material. O corpo 

precisa de movimento, sendo esta uma de suas características essenciais, pois 

quando está parado além do descanso necessário para a sua renovação, poderá 

sofrer danos prejudiciais como a hipertensão, a obesidade, o aumento do colesterol, 

bem como problemas com a saúde mental, o que inclui transtornos psicoemocionais 

a exemplo da ansiedade. Para que o corpo funcione adequadamente, precisa de uma 

alimentação que traga os benefícios necessários para a saúde física, pois o que for 

diferente disso, poderá comprometer até mesmo as atividades cerebrais, causando 

ansiedade, déficit de atenção e depressão. 

Ainda interessado nos significados, fui ler o que o mesmo dicionário 

descrevia sobre a mente, citando-a como a capacidade intelectual humana, 

pensamento, memória ou imaginação. Sabe-se que a mente sofre muito na sociedade 

hodierna, sendo importante que se compreenda as próprias ações, emoções e 

pensamentos. 

Por último, sobre a Alma, o mesmo dicionário destaca, entre suas 

descrições, a vivacidade, o interesse ou a energia despendida por alguém; em uma 

pessoa, representa sua natureza ou forma de ser ou aquilo/aquele que anima, 
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fortalece e/ou impulsiona. Entendi, nessa simples busca, que a alma é imensamente 

importante para o ser humano, pois está conectada às atividades intrínsecas à vida 

(pensamento, sensibilidade, afetividade) e às faculdades psíquicas (moralidade, ética, 

intelectualidade) que caracterizam um ser humano. Mais ainda, acredito que muitas 

dessas dimensões se entrelaçam para a constituição da identidade de um docente 

encantador. 

Nessa simples tarefa de interpretar definições e siginicados, refletindo 

sobre a importância de haver equilíbrio entre corpo, mente e alma, fui entendendo que 

estes devem sempre estar em harmonia, o que envolve viver intensamente, mas com 

prudência, cultivando bons hábitos, praticando ações, valores e pensamentos que 

tenham significado, especialmente para mim. 

Inclusive, é necessário entender que isso se relaciona com o que faço no 

meu dia a dia, já que a alma não se separa do resto de mim. Isso quer dizer que 

preciso cuidar muito bem de meu corpo e mente, como por exemplo, pela realização 

de atividades físicas, como a corrida. Essa é uma excelente oportunidade para este 

cuidado comigo mesmo. É claro que para a realização dessa atividade, é necessário 

uma preparação, hábitos saudáveis e a saúde da alma. Dentro do processo de 

preparação, deve haver descanso, treinos mistos que incluem nadar, correr, pedalar, 

ir à academia, praticar outros esportes, fazendo-o reconhecer a importância de se 

manter em atividade por um tempo mínimo e máximo, podendo incluir qualquer dia da 

semana. 

A corrida da vida tem muitas semelhanças com esta atividade esportiva, 

especialmente porque, de alguma maneira, todos querem ter saúde e ser felizes, mas 

precisamos nos preparar, manter o equilíbrio corpo-mente-alma, a fim de 

prosperarmos. Ah! Não poderia esquecer que também há pessoas no transcorrer da 

vida que podem nos desestabilizar ou estimular para alcançar nossos objetivos com 

a realização da corrida como atividade esportiva. 

Sob uma perspectiva metafórica, vislumbro falar da educação, da docência 

e da constituição da identidade profissional dos docentes encantadores na corrida da 

vida – como sujeitos que empregam todos os seus esforços e usam seu corpo, mente 

e alma a fim de prosperarem. Pretendo realizar essa pesquisa sob uma perspectiva 

fenomenológica, harmoniosa com a pesquisa qualitativa tendo como foco as 
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experiências vivenciadas por docentes encantadores em seu cotidiano, a fim de 

aprofundar a compreensão sobre o tema investigado. 

Todas as pessoas têm crenças e, ao longo de sua vida, buscam segurança 

nessas crenças para a realização de suas ações. Essas se transformam, incorporando 

novas perspectivas, modos de agir e fazer as coisas, sendo aperfeiçoadas ou 

abandonadas no decurso de suas vidas. No mundo-vida2, por conta das 

necessidades, dos impedimentos, das dificuldades, inquietações, reflexões, recriam-

se nossas crenças e concepções que vão guiando as ações, das mais simples às 

complexas. Dessa maneira, cada história vai sendo escrita e reescrita. 

Quando se faz pesquisa, os aspectos epistemológicos também se arraigam 

nessas recriações das crenças que temos, vivências e nas factualidades3 facejadas. 

De maneira particular, vou escolher um caminho, adentrar por compreensões e fazer 

um retorno que se adeque a ação de pesquisar estas crenças, sem desconsiderar o 

rigor necessário a ser feito ao tratar os resultados, conferindo confiabilidade. 

Esta pesquisa, particularmente, parte das experiências profissionais de 

docentes encantadores que ensinam na educação superior, e que se ancoram as que 

também vivo como docente junto desses sujeitos. Em um primeiro momento, o que se 

revela como percepção sensível e interesseira desse fazer docente, especialmente 

por me chamar atenção e, acredito de outros, mostra-se atraente e promissora com 

relação à profissão docente, ao ensino e à aprendizagem. Em um segundo momento, 

vai se entrelaçando aos estudos fenomenológicos sob os quais pretendo me debruçar, 

com vistas à compreensão sobre as dimensões que se entrelaçam para a constituição 

da identidade profissional desses docentes, ditos encantadores. Nessa esguelha, a 

busca por essa compreensão nesta pesquisa doutoral me foi possibilitada, fazendo 

sentido com base nos estudos fenomenológicos husserlianos. 

As vivências como docente e discente, criaram-me uma inquietação sobre 

a docência, a forma de desenvolvê-la, as metodologias aplicadas e a relação que 

devem ser estabelecidas em sala de aula. Esses aspectos fazem parte do trabalho de 

todo docente e devem ser usadas para motivar e instigar nos discentes sua própria 

                                                                         

2 Esta expressão é uma tradução da palavra alemã Lebenswelt, entendida como a realidade 
constituída, que se produz no movimento histórico-cultural, trazendo consigo o ontem, o hoje e o 
amanhã em sua temporalidade. 
3 Refere-se aos fatos que se conectam com a dimensão circunstancial da existência humana, 
indeterminada e imprevisível. 
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busca, para a constituição de sua identidade profissional, o que pode ser estimulante 

quando se busca encantar4 os alunos. O foco deste trabalho está na compreensão 

dessas dimensões, pelo entrelaçamento de sentidos e significados que se mesclam. 

As ideias em torno disso, devem avançar pela complexidade desses sentidos e 

significados, para a produção de conceitos ou explicitar evidências percebidas. 

Além das experiências com o ensino e as vivências com docentes, soma-

se à participação no Grupo de Estudos sobre Narrativas de Professores em Formação 

(GENPROF) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) do Programa 

de Pós-Graduação em Educação (PPGEd), que assentado em estudos de base 

fenomenológica, pesquisa qualitativa, uso de narrativas na pesquisa, visão de mundo, 

entre outros temas, revelou ser um espaço de grande aprendizado e estímulo à 

pesquisa. 

Foram muitos encontros e diálogos com o professor Fredy e os membros 

do GENPROF (Gustavo, Julie, Anete, Marileide, Francisco, Dilceane, Alda, 

Alexsandra, Querem e Leticia), a partir de variados autores, exercitando o ato de 

pesquisar. Nestes encontros de estudos e buscas, foi possível entender que pesquisar 

é um ato humano, mais do que técnico, e que este não deve privilegiar somente a 

pesquisa em si, mas que deve formar/transformar/autoformar o sujeito que sobre ela 

se inclina, devendo também demarcar-se por discussões sobre conhecimentos 

envoltos em seus aspectos filosóficos, a cientificidade e a lógica. 

Neste grupo, leituras e reflexões de autores como Bicudo (1999, 2011, 

2018, 2019), Husserl (2006, 2020), Merleau-Ponty (1994), Ferrarroti (2014), Josso 

(2010), Nóvoa e Finger (2014), Pineau e Le grand (2012), Passeggi e Barbosa 

(2008ab), Morin (2014, 2017), entre outros, favoreceram a aquisição de 

conhecimentos pré-predicativos, ou seja, aqueles que ainda não haviam sido 

elaborados e trabalhados com maior desdobramento, possibilitados pelos feitos da 

razão e com sustentação na lógica e metodologia disponíveis no mundo científico. 

Este, por sua vez, trata-se de um conhecimento que será constituído a partir das 

vivências, na cinesia intencional de compreensão das cercanias, que será realizado 

                                                                         

4 Uma pedagogia que visa encantar, precisa considerar todo e qualquer elemento que possa ajudar a 
fim de tornar um ambiente favorável à produção do conhecimento, ancorada na essência da pessoa 
humana, que valorize a inteligência emocional e a criatividade dos sujeitos, dando o devido valor às 
vivências cotidianas, recheadas de amorosidade e de boas relações humanas (SILVA, 2014). 
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subjetiva e intersubjetivamente, ao passo em que o mundo percebido passe a fazer 

sentido para o sujeito, podendo ser manifesto ao outro. 

Todas estas experiências e situações culminam nesta pesquisa. Assim, 

visando situar o leitor, descrevo a seguir os aprofundamentos trazidos em cada 

capítulo que integra este texto. 

No Capítulo I, sob o título Andei, Corri, Aprendi exponho minhas vivências 

desde a juventude, descrevendo as dificuldades pelas quais passei, como as superei, 

como me tornei docente até chegar na universidade. Fazer uma autobiografia, 

mostrou-se fundamental, pois me ajudou a refletir sobre minha própria vida, carreira, 

família, amor e docência, aspectos importantes do meu ser e que sinalizam para este 

tema de pesquisa, justificando esta reflexão sobre a docência. 

O Capítulo 2, sob o subtítulo E na corrida, eis que surge o encantamento, 

faço uma reflexão sobre esta expressão em evidência nesta pesquisa, a qual associo 

com as ações que devem ser intrinsecas a atividade profissional docente, 

especialmente nos momentos de ensino e aprendizagem, mostrando-se vantajosa 

nas relações com os discentes, já que favorece a motivação do ser/estar docente e 

do ser/estar discente. Neste desdobramento, destaco algumas Pedagogias que 

sinalizam para atitudes/movimentos da prática educativa docente, a exemplo da 

Pedagogia do Encantamento, Afetiva, do Amor e da Autonomia. 

Nesta jornada foi fundamental entender como o conhecimento se constitui. 

Por isso no capítulo seguine, intitulado Correndo em direção à compreensão sobre a 

constituição do conhecimento”, faço um diálogo sobre esta constituição – a 

perspectiva mais crítica do aprender. Para este entendimento, trouxe a visão de 

Husserl (2006), Bicudo (2010, 2011ab, 2019), Ales Bello (2015) e Bicudo & Afonso da 

Silva (2018), que me ajudaram a compreender que as vivências de cada um se 

atualiza em um fluxo natural, sensibilizando e envolvendo para atos conscientes, que 

são conectados e traduzidos segundo a subjetividade de cada sujeito da experiência, 

cheias de sinais e nexos. 

Também mostrou-se necessário uma tratativa, que intitulei no capítulo 4 

por Outros nexos na corrida: a profissão, a carreira e a identidade. Entendi que 

conseguiria falar melhor da docência, se trata-se de subtemas como carreira, 

formação, identidade, saberes e outros aspectos que a circundam, alheado às 

experiências e histórias de docentes encantadores, para assim, aproximar-me das 
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dimensões que os constituíram. Estudos como os Freire (2019a), Schön (1995), 

Nóvoa (1995), Pimenta (2018ab), Tardif (2019), Dubar (2005, 2006) e Bolívar (2006) 

foram essenciais para esta reflexão, assim como a Pentadimensionalidade de 

González (2008). 

No Capítulo 5 falo sobre a Organização e Planejamento da corrida e retomo 

a pergunta problematizadora da pesquisa (Quais dimensões se entrelaçam para a 

constituição da identidade profissional dos Docentes Encantadores?), para então 

apresentar os procedimentos selecionados para esta investigação. Deixo claro a 

adoção desta pesquisa como qualitativa fenomenológica, já que compreendo a 

importância de analisar as descrições dos sujeitos que vivenciaram o fenômeno, neste 

caso, a docência encantadora. 

É no Capítulo que chamei de Entre histórias na corrida da vida, que 

experimento o mundo vivido dos sujeitos significativos – suas trajetórias e práticas – 

visando compreender como se dá a constitução da identidade profissional dos 

docentes encantadores. 

Por fim, no Capítulo final, que chamo de Síntese compreensiva no fim da 

corrida, que venho expor o movimento de investigação realizado, o qual me 

possibilitou compreender o fenômeno de pesquisa. Com esta síntese compreensiva, 

trago as compreensões sobre a interrogação fenomênica, evidenciando as dimensões 

que se entrelaçam para a constituição da identidade profissional dos docentes 

encantadores. 

Durante toda esta corrida envestigativa, vinculo a poesia A corrida da vida 

de Braúlio Bessa, que me ajudou a destacar as idiossincrasias de meu percurso, 

ajudando-me a pensar sobre cada etapa do caminho trilhado. 
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2 ANDEI, CORRI, APRENDI 

 

Na corrida dessa vida é preciso entender que 
você vai rastejar, que vai cair, vai sofrer e a 
vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar 
e só depois a correr. 

Bráulio Bessa 
 

Tomo as palavras de Bessa (2018) escritas na poesia sob o título “A corrida 

da vida”, para falar da minha constituição enquanto profissional da educação que se 

deu por meio das experiências no caminho “[…] sentindo o cheiro das flores e 

aprendendo com as dores causadas por cada espinho”. 

Falar sobre minha vida pessoal e profissional, como ela se constituiu foi 

uma significativa experiência de reflexões sobre as escolhas que fiz, as conquistas e 

as aprendizagens. Segundo Passegi, Nascimento e Oliveira (2016, p. 114), 

 

O uso de narrativas autobiográficas como fonte de investigação 
assenta-se no pressuposto do reconhecimento da legitimidade da 
criança, do adolescente, do adulto, enquanto sujeitos de direitos, 
capazes de narrar sua própria história e de refletir sobre ela. 
 

A partir do exposto pelos autores, acredito que fazer uma narrativa 

autobiográfica (NA) é reconstruir a própria existência não sendo assim uma tarefa 

fácil, pois a estrutura estética e reflexiva que uma NA exige, produz grande significado 

ao experienciado, o que no meu caso, ajudou-me a pensar como contribuí e poderei 

continuar contribuindo para o crescimento e a realização daqueles que fazem parte 

de tudo isso – meus familiares, amigos, outros docentes e discentes. Por isso, 

tenciono destacar os elementos que, marcados por quebras de paradigmas, por 

coerências e incoerências, por relações estabelecidas com o mundo, me 

possibilitaram a constituição de uma identidade profissional. 

Dessa forma, o que será apresentado nas próximas linhas foi resultado de 

minhas escolhas, do processo de formação profissional, de reflexões das vivências, 

ou seja, um voltar-se para si mesmo. Assim, tais narrativas surgem para me fazer 

pensar cuidadosamente sobre alguns dos momentos que julgo importantes nessa 

trajetória de vida, partindo das vivências familiares e fazendo encadeamentos com o 

meu olhar diante do mundo, em especial o mundo escolar e acadêmico, e tudo o que 

ele me possibilitou e, concordando com o mestre Paulo Freire (2020, p. 88), 
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experimentando-me no mundo que me fiz gente “[…] Vamo-nos fazendo aos poucos, 

na prática social de que tomamos parte”. 

Assim, inicio narrando sobre fatos de alguém atraído pela educação, pela 

pedagogia e pelo ensino, e que vem buscando ao longo de 28 anos de história com a 

educação, desenvolver um sentido5 maior para o exercício profissional como 

professor que foi encantado6 por docentes enquanto aluno, e que vem buscando 

traduzir tudo isso em ricas e significativas experiências7 como educador. 

Parto do meu lugar epistemológico8 de fala como professor da 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA), como formador de professores que 

vivencia diariamente os desafios de ser educador no Brasil, um país que desvaloriza 

os profissionais da educação tornando a profissão pouco ou nada atrativa para a 

maioria das pessoas. Apesar dos processos de ensinar e aprender serem inerentes à 

natureza humana, os profissionais que os desenvolvem de forma institucionalizada 

por meio de ações contínuas que organizam a forma de ser de uma sociedade, não 

têm a centralidade e valorização devidas à valiosa função que desempenham. A esse 

respeito Marlova Jovchelovitch Noleto, Diretora e Representante da UNESCO no 

Brasil ao prefaciar a obra “Professores do Brasil: novos cenários de formação”, 

argumenta que 

 

A qualidade da oferta educativa, por sua vez, tem como um de seus 
elementos-chave, professores bem formados e valorizados. A 
construção de sistemas educativos de qualidade, equitativos e 
inclusivos passa, necessariamente, pela efetivação de políticas 
docentes que promovam atratividade à carreira, formação inicial e 

                                                                         

5 Para Abbagnano (2007, p. 874), sentido “[…] compreende tanto a capacidade de receber sensações 
quanto a consciência que se tem das sensações e, em geral, das próprias ações: capacidade que na 
filosofia moderna é chamada mais frequentemente de sentido interno ou reflexão”. E, conforme o 
Dicionário didático (2007, p. 926), sentido tem o significado de “razão de ser”, o que neste caso, 
representa a ampliação da razão de ser professor. 
6 Segundo o Houaiss da Língua Portuguesa (on-line), estar encantado é o […] ato ou efeito de 
encantar(-se): sensação de deslumbramento, admiração, grande prazer que se tem como reação a 
alguma boa qualidade do que se vê, ouve, percebe, estado de quem assim se deslumbrou, sensação 
ou estado de quem é tomado por uma grande admiração por algo ou por alguém. 
7 Experiência para Larrosa Bondía (2002, p. 24) é “[…] a possibilidade de que algo nos aconteça ou 
nos toque, requer um gesto de interrupção, […] requer parar para pensar, parar para olhar, parar para 
escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir 
mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, 
suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar 
sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar 
muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço”. 
8 Expressão usada por González (2003) cujas coordenadas de referência são definidas a partir da 
história pessoal de cada, repleta das experiências que permitem que nos tornemos a pessoa que somos 
hoje. 
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continuada consistente, reconhecimento e possibilidade de 
desenvolvimento profissional, remuneração e condições de trabalho 
adequadas (GATTI et al, 2019, p. 8). 
 

Assim sendo, considero fulcral pensar a respeito da formação dos 

formadores de professores e o reconhecimento do formador e seu fazer docente como 

figura essencial no desenvolvimento dos licenciandos e dos conhecimentos que estão 

na base da sua formação e constituição profissional. 

Sou graduado em Pedagogia e, a partir de 2007, iniciei minhas 

experiências como docente no ensino superior. Apesar de já atuar como professor na 

educação básica, o trabalho com a formação de professores foi me atraindo cada vez 

mais e motivando-me a realizar estudos sobre a prática pedagógica e a formação 

docente para melhor atuar nessa missão. 

Ao narrar essas experiências de vida e formação, levei em conta as 

condições, situações e contingências que envolveram o desenvolvimento das 

atividades profissionais, por meio das coerências e incoerências, das relações 

estabelecidas com o mundo, que possibilitaram ir constituindo uma vida profissional e 

trazendo à tona elementos correlacionados com o tema que proponho desenvolver 

nesta pesquisa de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) 

da UFRN. 

Considero esta narrativa auto-avaliativa, como um instrumento 

confessional que, voltando às minhas atividades profissionais, me permite retornar 

ainda mais consciente9 da importância de ser um educador que vive a pedagogia 

enquanto profissão, objetivando realizá-la com entusiasmo, dinamismo e visando os 

melhores resultados para os sujeitos a quem direciono minha prática profissional. 

Assim sendo, volto ao tempo da minha juventude identificando as primeiras 

evidências da influência da Pedagogia, das práticas dos muitos docentes que 

passaram por mim e deixaram suas marcas, ainda sem imaginar onde chegaria, muito 

menos que viria a tornar-me um professor. No entanto, sinto-me impelido a destacar 

a universidade como espaço de descobertas como docente, local que ao meu ver, me 

oportunizaram viver experiências que me tornaram o educador que sou hoje, mas 

ainda em constante transformação. 

                                                                         

9 Para o dicionário Didático (2007, p. 256), ter consciência de algo é a “[…] faculdade humana de 
reconhecer o mundo a sua volta e a si mesmo”, o que pode tornar-nos conscientes, ou seja, “Com uso 
pleno de seus sentidos e faculdades”. 
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2.1 JUVENTUDE E ESCOLA 

 

Durante toda a juventude (dos 12 até os 18 anos), estudei no Colégio 

Marista Maranhense (1985 a 1991). Quero frisar esta época, porque foi a partir de 

então, que comecei a perceber mais e melhor as pessoas, me ligar nos contextos e 

pensar sobre o que lia, ouvia e via. 

Este foi um período peculiar na história brasileira, a redemocratização do 

país após longos e penosos anos de ditadura militar, fase obscura na qual direitos 

foram cassados, vidas foram ceifadas e o ser educador caracterizava-se como 

profissão de risco a depender das posturas que adotava-se no ambiente escolar, 

levando educadores como Anísio Teixeira e Paulo Freire10 a serem reconhecidos 

como ameaça à pàtria e ao bem estar da sociedade em geral. 

A educação das massas populares foi grandemente afetada pela ditadura, 

pois era preciso impor novas políticas educacionais que tinham por objetivo principal 

a difusão de uma ideologia favorável ao regime entre as crianças e adolescentes, além 

da formação de mão de obra adequada ao modelo de desenvolvimento econômico 

dos militares, aspectos que eram fortalecidos por uma rígida disciplina escolar, 

baseada no medo, que visava uma segura e ampla obediência social no ambiente de 

trabalho promovendo o aumento da produtividade na economia por meio de uma 

classe trabalhadora que dominasse algumas habilidades cognitivas básicas, sem 

nunca focar em processos de reflexão crítica do mundo e da sociedade. 

Durante os 21 anos do regime ditatorial a educação para população em 

geral esteve voltada para formação de mão de obra mais qualificada, especialmente 

por meio dos cursos profissionalizantes, que pudessem atender a demanda das novas 

fábricas que se instalavam no país. Não havia interesse em investir na progressão de 

estudos à nível superior, especialmente pelo fato das vagas nas universidades 

públicas serem limitadas e destinadas à elite. 

A ditadura deixou um grande fardo à educação brasileira e ampliou a 

valorização ao ensino privado em detrimento da escola pública, mas não se tratava 

de uma escola privada cuja ênfase fosse o desenvolvimento intelectual autônomo e 

crítico dos estudantes, o foco era a aprovação no vestibular e o acúmulo dos 

conhecimentos necessários para tanto. É importante destacar que a política 

                                                                         

10 Ambos foram exilados do país devido a Ditadura Militar. 
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educacional do regime militar foi responsável pela valorização das escolas 

particulares tornando-os lugares elitistas e prestigiados, ao mesmo tempo que 

precarizou as escolas públicas vistas como um espaço educacional deteriorado das 

classes trabalhadoras, percepção presente até os dias de hoje com a base ideológica 

criada durante o periodo do militarismo brasileiro. 

Neste contexto, as famílias de classe media tentavam driblar essa regra e 

sacrificavam-se para pagar por uma educação privada aos seus filhos com a crença 

de que poderiam superar essa equação tão desigual. A minha família foi uma delas e 

apesar da dificuldade em manter os pagamentos em dias, era o sonho quase utópico 

de ver os filhos ingressando no ensino superior que os movia a desafiar o que estava 

posto. 

Com a redemocratização no Brasil, a educação das décadas de 1980 e 

1990 ainda estava voltada para as demandas do mercado com a ampliação das 

reformas educacionais que de acordo com Ricci (2003, p. 92), 

 

[…] marcou uma vaga de reformas educacionais em todo o mundo. 
Inicialmente, em virtude da pujança econômica dos países do leste 
asiático e de significativo investimento na educação de sua população, 
os projetos voltados para a formação de profissionais mais 
qualificados para criar e operar com tecnologias sofisticadas 
ganharam a atenção de inúmeros artigos e ensaios. O vínculo entre 
novas exigências profissionais e projetos educacionais ganharia 
projeção em diversas proposições internacionais. 
 

A promulgação da Constituição Federal (CF) em 1988, tornou-se o marco 

da redemocratização do país e com ela também surgem propostas educacionais que 

redefiniram a escola de maneira geral com aspectos como: a descentralização da 

educação tanto administrativa quanto pedagógica e maior valorização do professor. 

Nesse período, as escolas confessionais a exemplo do Colégio Marista, possuiam 

grande prestígio no cenário educacional figurando como centros de excelência que 

atraiam a elite e algumas famílias de classe media. 

Enquanto aluno, durante esta fase (até sair da Educação Básica em 1991), 

era alguém que não apresentava dificuldades, mas estudava apenas para cumprir 

tarefas e realizar provas, ou seja, a escola ainda não me afetava significativamente. 

Ee era muito ligado às relações humanas, pois gostava de fazer amizades e percebia 

algumas particularidades dos professores/professoras que me chamavam atenção, 
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especialmente pelo seu trabalho pedagógico, pois agiam de uma maneira singular que 

era difícil não notar, os quais desejo aludir. 

Impossível não lembrar dos professores Remberto e Carvalho que 

ministravam aulas de História e Organização Social e Política Brasileira (OSPB), 

nossos encontros eram regados a muitas reflexões históricas, instigando-nos a pensar 

sobre o passado, a fim de construir o futuro. Vivíamos o período pós-ditadura e tudo 

ainda era muito melindroso. Difícil não lembrar das vezes em que as janelas e portas 

foram fechadas para tratarmos de temas polêmicos da História, apesar do fim do 

regime, o medo das atrocidades vivenciadas no passado recente ainda afetavam a 

prática docente especialmente dos profissionais de humanas. 

O professor Afrânio de Geografia era muito dinâmico e irreverente, 

instigando em nós importantes curiosidades geográficas, tratando dos temas de sua 

disciplina com entusiasmo e grande conhecimento, além de ser um grande amigo da 

maioria. Essa aproximação com os alunos não era comum naquela época, o que 

despertava a desconfiança de alguns que logo era vencida pelo profissionalismo que 

se evidenciada nas relações estabelecidas de forma leve e segura e que favorecia o 

desenvolvimento de aprendizagens significativas. Os mapas e imagens nos faziam 

viajar por um mundo que Afrânio nos apresentava com entusiasmo e paixão. 

As aulas de Língua Portuguesa da professora Margarida eram para além 

de um mero repasse de conteúdos e normas gramaticais, eram verdadeiras aulas de 

vida. Foi a partir de seu ensino, mediante um projeto de leitura, que foi instigado em 

muitos de nós o desejo pela leitura e a escrita de clássicos, já que tínhamos que 

socializar nossas produções, narrando-as. Além disso, seu trato conosco era muito 

particular, sendo sempre muito gentil e amorosa, o que fazia com que nos 

aproximássemos dela e nos dedicássemos em suas aulas. 

A educação como um ato de amor é uma premissa defendida pelo mestre 

Paulo Freire (2011) que define o diálogo como meio de ligar professores e estudantes 

como seres inacabados e em constante aprendizagem, pois “[…] não há diálogo [...] 

se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Não é possível a pronúncia do 

mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há amor que o funda [...]. Sendo 

fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo” (FREIRE, 2011, p. 79-80). 

A narrativa apresentada até aqui já evidencia minha preferência pelas 

humanidades, mas não poderia deixar de trazer as memórias do professor Jansen de 
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Matemática, um homem metódico, organizado e paciente, indo e voltando nas 

explicações até que entendêssemos o conteúdo proposto. Era comum a prática de 

socialização das aprendizagens, o que despertava grande nervosismo, ao mesmo 

tempo que estimulava em nós a vontade de dominar aqueles conteúdos tão 

cuidadosamente trabalhados por um professor que demonstrava paixão pelos 

números e suas possibilidades. 

É importante salientar que muitos desses professores nos davam grandes 

lições de vida, reforçando a importância dos estudos em nossa existência e do alcance 

desses conhecimentos em nossas escolhas, profissões e conquistas, o que no meu 

caso, teve um grande significado, encaminhando-me para importantes realizações na 

minha história pessoal e profissional. 

Narrar parte da minha história de vida escolar trouxe à tona a importância 

dos profissionais que trabalham na educação básica e o quanto eles podem marcar 

positivamente ou não a vida dos seus alunos. Grande parte da infância e adolescência 

são ocupadas pela escola, espaço que deve propiciar a convivência e troca de 

conhecimentos, o amadureciemnto intelectual e social, além da aproprição de 

conhecimentos científicos e culturais por meio de atividades e experiências diversas. 

Assim, hoje, trabalhar com a formação dos profisonais que fazem a escola 

e a educação básica é motivo de grande orgulho e responsabilidade, assim como os 

professores supracitados encantaram e marcaram minha vida, saio em busca das 

dimensões comuns entre esses seres encantadores que podem contribuir para uma 

educação encharcada de boniteza, amor e esperança. 

 

2.2 TEMPOS DIFÍCEIS EM FAMÍLIA 

 

Sigo na história destacando um período bastante difícil, mas ao mesmo 

tempo rico de aprendizagens. Assim que conclui o ensino médio (1992), a situação 

ficou complicada, pois meus pais se separaram, e como eu era o mais velho (o 

primogênito de três filhos) – as outras filhas (duas) ainda estavam estudando na 

Educação Básica – precisei ajudar na subsistência da família, tendo que trabalhar e 

somar esforços junto com a nossa mãe, que fazia apenas trabalhos manuais como 

costureira. 
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Nesse momento pude compreender com maior clareza o quanto a minha 

família dependia financeiramente do meu pai, e a sua decisão de abandonar-nos fez 

de mim o novo provedor da casa. A maternidade era a única ocupação que minha 

mãe tinha, por sua personalidade mais pacata e por sua criação fortemente 

patriarchal, apresentava pouca ou nenhuma inciativa de reação diante da situação 

posta, o que segundo Narvaz e Koller (2006) é resultado da divisão de trabalho no 

ambiente doméstico, 

 

Estudos com famílias brasileiras (Bernardes, 1995; Hileshiem, 2004; 
Narvaz, 2005; Szymanski, 1997) apontam estereótipos acerca da 
divisão do trabalho dentro do ambiente doméstico de acordo com o 
sexo da pessoa e demonstram a tradicional distinção entre os papéis 
do pai e o da mãe na chamada família nuclear, formada pelos pais e 
seus filhos dependentes. O papel da mãe ainda remete ao cuidado 
dos filhos, enquanto o papel do pai, além de prover o sustento, envolve 
questões de disciplina e de autoridade. A responsabilidade pelas 
tarefas domésticas e pelo cuidado dos filhos é predominantemente 
feminina, trabalho (re)produtivo ocultado, negligenciado e 
desvalorizado pelo contexto social (NARVAZ & KOLLER, 2006, p. 52). 
 

A asserção acima, retoma a importância do trabalho materno em minha 

vida, pois, apesar de muito jovem e ainda finalizando o Ensino Médio, sem nenhuma 

qualificação profissional, entendia a responsabilidade de estar junto dela, ser a força 

que ela precisava para superar aquele momento de extrema dificuldade e mesmo 

estando inseguro quanto a como agir, foi da integridade construída em mim com seu 

trabalho como mãe, que partiu a iniciativa de tornar-me o esteio delas, interrompendo 

momentaneamente meus sonhos pessoais para dar sustento à família, incluindo as 

providências com moradia (passamos a pagar aluguel desde então), saúde, 

alimentação, vestuário e atenção psicológica. 

Por dois anos (1992 e 1993), desenvolvi atividades profissionais na área de 

vendas, atuando como vendedor de imóveis e cosméticos. Durante este tempo, sentia 

que precisava de uma formação profissional que me proporcionasse mais segurança. 

Foi quando percebi que a informática era uma área em ascensão, podendo 

oportunizar-me as mudanças que precisava naquele momento. 

A década de 90 marcou a disseminação da informática aos diversos ramos 

da atividade humana, transformando processos e comportamentos sociais, era um 

grande desafio que naquele momento não poderia furtar-me considerando que tinha 

uma família sob minha responsabilidade. O contexto vivenciado despertou em mim a 
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convicção de que, daquele momento em diante, precisava ser muito bom em tudo que 

eu fizesse, pois seria o diferencial por onde eu passasse, podendo representar 

reconhecimento e oportunidades, já que pessoas visionárias, de modo geral, são 

muito bem aceitas nos espaços. 

O SENAC foi a instituição onde realizei os primeiros cursos de informática. 

Dediquei-me aos estudos e desenvolvi grande afinidade com os conhecimentos 

tecnológicos dessa nova fase. Era um momento diferente da vida, já que agora o 

sustento da minha família dependia de mim, dos conhecimentos que poderia adquirir 

durante os cursos. Terminava uma formação e começava outra, o que me permitiu no 

período de um ano, cursar todos os cursos básicos de informática e iniciar outro na 

área de programação de computadores. 

Este último fiz em uma instituição pública do estado do Maranhão 

(Processamento de Dados do Maranhão – PRODAMAR) – curso de programação 

para computadores de grande porte (1993), o qual acreditava seria um divisor de 

águas na minha história, pois no início dos anos 90 havia uma demanda crescente 

por profissionais especializados em todas as áreas de ocupação - empresas, 

comércio, indústria e educação. Esse contexto motivou a qualificar-me por meio de 

cursos diversos e próximo de findar o ano de 1993, após ter feito os cursos que queria, 

senti a necessidade de ingressar no ensino superior. 

Quando terminei o ensino médio (1991), devido às rápidas mudanças que 

me incorreram, não voltei à escola para receber o certificado de conclusão e o histórico 

escolar. Decidi então ir buscá-lo (janeiro/1994), deparando-me com um problema 

grave, meus pais me matricularam no último ano do ensino médio, mas não efetuaram 

nenhum pagamento das mensalidades, devido aos problemas financeiros que 

passamos naquela época e para receber meus documentos era necessário pagar uma 

dívida de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais). 

É importante contextualizar que a proibição de retenção de documentos e 

outras penalidades pedagógicas só passou a vigorar no Brasil a partir da Lei nº. 9.870 

de 1999, a qual determina que, 

 

Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção 
de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras 
penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-
se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, 
compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 
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177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure 
por mais de noventa dias (BRASIL, 1999). 

 
Naquele contexto sabia que não teria como pagar a dívida, pois meus 

proventos, mal davam para suprir as necessidades básicas da família. Naquele 

instante, fiquei tão desesperado que disse a secretária financeira da escola, que podia 

fazer qualquer serviço na escola, contanto que pudesse receber os documentos que 

poderiam me dar uma nova chance, pois acreditava que o ensino superior poderia me 

abrir portas que eu ainda nem imaginava, mas sonhava. 

Esse episódio foi tão marcante que consigo lembrar nitidamente da 

secretária me pedindo calma. Perguntando com o que eu trabalhava, disse que meu 

ofício atual era com vendas, mas que havia terminado vários cursos de informática e 

estava à procura de uma oportunidade na área. Foi então que ela avisou-me que uma 

empresa chamada TREND – Tecnologia Educacional S/C Ltda (trazia uma proposta 

de implantação da emergente necessidade da inserção da informática no ambiente 

escolar), iria desenvolver um novo trabalho na escola, e estavam recebendo currículos 

para um treinamento que teria início na semana seguinte. Se eu lhe trouxesse naquele 

mesmo dia, se comprometeria em entregá-lo pessoalmente aos responsáveis da 

instituição. Agradeci e fiz o que me foi pedido. 

Após aquele dia, aguardei com grande ansiedade uma ligação convidando-

me para participar do treinamento, o que não ocorreu. Na terça-feira da semana 

seguinte (aquela em que o treinamento da Trend aconteceria), resolvi voltar à escola 

e falar com a secretária que havia me atendido anteriormente. Perguntei se o 

treinamento havia iniciado, pois não havia recebido nenhuma ligação. Ela disse que 

sim, e que sentia muito por eu não ter sido chamado, já que a pessoa que o analisou, 

dissera que eu era muito jovem e sem experiência na área, o que era importante para 

o trabalho que iriam iniciar, devendo evitar erros na contratação de pessoal que 

naquele momento não atendessem às expectativas da empresa. 

Agradeci sua boa vontade e ajuda e sai cabisbaixo, pensativo e desolado. 

Parei por um instante e chorei pensando naquela situação, pois além dos apertos 

financeiros pelos quais passava, havia me dedicado tanto aos estudos de informática 

que acreditava merecer uma chance de mostrar meus conhecimentos e habilidades. 

Apesar do desânimo, decidi aguardar o fim dos trabalhos daquele dia de 

treinamento aos candidatos que pleiteavam as vagas, a fim de falar com a pessoa 
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responsável pelo processo seletivo, quando as pessoas foram saindo, perguntei quem 

estava à frente dos trabalhos e, apontando em direção à uma senhora, me informaram 

que seu nome era Célia. Assim que ela se desocupou, pedi licença e perguntei se 

poderia lhe falar. Ela disse sim, e eu, indo direto ao ponto falei: “Me chamo Bergson e 

havia deixado meu currículo na semana anterior, ficando bastante ansioso pela 

oportunidade de participar desta formação. Com quem o havia deixado, me informou 

de que havia sido avaliado como alguém muito novo e inexperiente para trabalhar 

nesta empresa, conforme atividade profissional exigida. Disse que achava injusto, pois 

sem novas oportunidades ninguém adquire experiência e que, diante de toda a minha 

dedicação aos estudos, o que favoreceram o meu crescimento pessoal e profissional, 

agora me inviabilizavam evidenciar se tinha ou não as competências que eles 

buscavam para seus novos colaboradores. Disse-lhe que, pela minha história de vida, 

merecia aquela chance, e que somente ao final poderia ser constatado qualquer 

incapacidade de estar entre os selecionados. 

Naquela ocasião a impetuosidade da juventude contou a meu favor e a Sra. 

Célia afirmou ter gostado de mim, da sinceridade e coragem demonstradas, 

convidando-me para participar do treinamento nos próximos dias daquela semana, o 

que prontamente aceitei e agradeci, dizendo que ela não se arrependeria de me dar 

aquela chance. O que vivi àquela época é o que muitos brasileiros enfrentam, pois, 

historicamente, o jovem tem mais dificuldade de ingressar no mercado de trabalho e 

a exigência de experiência anterior pode ser caracterizada até hoje como a principal 

barreira para conseguir o primeiro emprego formal. 

Lá estava eu no dia seguinte, cedo, bastante tenso, mas disposto a dar o 

meu melhor, me superar e lutar por uma vaga. Fiz tudo igualmente como todos - ouvi, 

aprendi coisas novas, me posicionei, dei aula, interagi e mostrei o que de melhor tinha 

a oferecer. A sexta-feira foi o dia de encerramento da formação. No turno da tarde, 

fomos informados sobre o trabalho que a empresa realizaria, com quem, em que 

turnos, valores a receber, contrato e o que esperavam de nós. Foram oito pessoas 

selecionadas para o trabalho e, surpreendentemente, eu estava entre os oito 

escolhidos, tendo sido o último nome a ser mencionado pela Sra. Célia - que me olhou 

e abriu um sorriso antes de falar meu nome. Ao final do encontro, ela me abraçou, 

disse que eu merecia aquela conquista e esperava que eu desse o meu melhor, 
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mostrando que a juventude é uma importante força na sociedade – eu era o mais novo 

entre todos os selecionados. 

 

2.3 SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES 

 

No primeiro dia do mês de fevereiro de 1994, dava início a minha história 

com a docência, com a Pedagogia, mesmo sem ter a formação superior que 

certamente enriqueceria meu trabalho como professor de informática e abriria outros 

caminhos. Eu era curioso e buscava aprender com os mais experientes – lia, 

observava, perguntava e colocava tudo em prática no dia a dia. Com o passar do 

tempo, ia obtendo a segurança que precisava para os dias à frente. 

É importante mencionar que esta experiência profissional, se tornou uma 

porta para o mundo do trabalho. No entanto, as vicissitudes do meu ofício me 

conduziram à busca de fundamentos para várias questões que se pronunciavam no 

espaço da escola, desde o uso das tecnologias até as relações humanas – com os 

alunos, com os gestores e com meus pares. 

O emprego formal trouxe mais tranquilidade para família e me permitiria 

pagar a dívida referente às mensalidades do meu último ano na escola e ter acesso 

aos documentos – o certificado de conclusão do ensino médio e o histórico escolar. 

No entanto, após alguns meses trabalhando na escola, ocorreu uma natural 

aproximação com o diretor da escola (Irmão Chagas), pois constantemente resolvia 

problemas de manutenção dos computadores que ele me solicitava, realizando-o 

sempre com presteza e respeito. Um certo dia, falei com ele sobre os documentos que 

ainda estavam retidos na escola, explicando a situação e pedindo que facilitasse para 

eu pagar essa dívida. Naquele mesmo instante, o Irmão Chagas ligou para a Sra. Rita 

e comunicou que eu estava livre da dívida que tinha com a escola e toda a 

documentação poderia ser entregue a mim sem ônus. 

Mais uma vez explodi de tanta felicidade e não acreditava no que acabara 

de acontecer. Aliviado, sabia que estava na hora de dar mais um importante passo 

para alcançar a independência financeira e profissional (o curso superior) o que, no 

entanto, só ocorreu cinco anos depois. Pensando sobre esse período, volto-me 

novamente ao poeta Bráulio Bessa quando diz que, “na corrida dessa vida é preciso 
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entender que você vai rastejar, que vai cair, vai sofrer e a vida vai lhe ensinar que se 

aprende a caminhar e só depois a correr”. 

Nos anos à frente, acabei focando em uma nova meta que era ter a casa 

própria. Passei dois anos à serviço da TREND, que iniciou suas atividades no Colégio 

Marista, mas rapidamente se expandiu para mais escolas da cidade. Neste período, 

tive a oportunidade de desenvolver muitos projetos educativos com uso das 

tecnologias com culminâncias em exposições e feiras em grandes escolas do 

município de São Luís, tais como: Dom Pedro II, Instituto Farina, Dom Bosco e Santa 

Terezinha. 

No início do ano de 1996, o Marista Maranhense (local onde eu mais 

trabalhava), rescindiu o contrato com a TREND e decidiu iniciar um trabalho 

independente com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), organizando 

seu próprio laboratório junto com pessoal técnico/pedagógico a partir de uma nova 

proposta pedagógica. Tive a alegria de ser convidado, junto com outra colega de 

trabalho a assumir este desafio, e que deu início a uma nova fase da minha vida 

profissional em 1 de fevereiro de 1996 (dois anos depois que comecei a ensinar 

informática educacional). 

Essa nova experiência trouxe a provocação de elaborar as propostas 

pedagógicas, tendo reunido uma comissão de pedagogas e apenas eu como técnico 

em informática. Esses encontros foram me estimulando a entender a importância de 

ter a formação superior, pois os conhecimentos específicos fariam muita diferença no 

meu trabalho e me ajudariam a fazer escolhas mais adequadas e vantajosas para a 

aprendizagem dos alunos. 

Foi exatamente diante deste contexto, que comecei a dar atenção à 

Pedagogia e à fascinante arte de formar sujeitos. Passei a entender que a Pedagogia 

era um campo de conhecimento que me ajudaria com os meios mais apropriados para 

a formação dos indivíduos, por meio de diretrizes orientadoras para a ação educativa 

de maneira prática, a partir de princípios e orientações referentes aos fins e meios da 

educação. 

Exatamente por ainda não ter essa formação pedagógica, foi que 

desenvolvi o hábito de absorver e perguntar sobre aspectos que não entendia, de 

obter informações sobre o que fazia, a fim de ter a certeza de que as atividades 

desenvolvidas estavam logrando êxito. No trato com as pessoas (chefes imediatos, 
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professores/professoras, técnicos da escola e os alunos), ficava sempre atento às 

minhas condutas, procurando tratar todos com gentileza, respeito e atenção. Essas 

ações estavam aliadas à compreensão de que devia dar sempre muita atenção às 

relações humanas, pois os caminhos e recursos eram apenas estratégias para chegar 

naquilo que era necessário, as pessoas, as suas aprendizagens e os seus sucessos. 

Concomitante com o trabalho que estava desenvolvendo na escola, estava 

também na luta diária pelo bem-estar da família. Por cinco anos (1992-1996) moramos 

em casas alugadas, e em todo esse tempo, devido a tantas responsabilidades 

assumidas, me sentia desgastado tanto física, quanto emocionalmente. 

O Brasil vivia um contexto politico e econômico diferenciado, nos primeiros 

anos de governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), marcado 

pela manutenção da estabilidade econômica por meio do Plano Real, da privatização 

de grandes empresas estatais e pela entrada de capital estrangeiro no país. Segundo 

relatório do Banco Central, o ano de 1996 registrou uma aceleração no ritmo de 

crescimento da economia mundial, em boa parte como resultado de menores taxas 

de juros praticadas por diversos países desde meados de 1995. 

Entretanto, esse crescimento não se refletia em melhor qualidade de vida 

da população brasileira que vivenciava os prejuízos do aumento dos juros e da política 

de investimento das importações para o país que geraram o fechamento de empresas 

e a demissão de muitos trabalhadores, tendo provocado o aumento da taxa de 

desemprego, chegando a atingir cerca de 9% da população economicamente ativa no 

país. O Brasil, estava mergulhado em políticas neoliberais que imprimiam um ethos 

mercantilista às politicas públicas, que têm por base as premissas do progresso 

econômico, segurança social, consumismo e qualidade de vida que são promessas 

dessa doutrina socioeconômica originada nos países mais ricos do mundo e 

disseminada aos demais países por instrumentos como a globalização. 

Essas políticas se refletiam no dia a dia das pessoas menos favorecidas 

economicamente e mesmo trabalhando com afinco e dedicação, as contas não 

fechavam e a possibilidade de superação mostrava-se cada vez mais distante. Diante 

disso, muito incomodado com esta situação e com o intermitente pagamento de 

aluguéis, pois apesar de estar empregado formalmente, não tinha uma renda mínima 

que me permitisse financiar um imóvel próprio, tornando impossível nossa libertação 

dos aluguéis. 
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A situação posta e aparentemente incontornável, levou-me a tomar a dificil 

decisão de construir uma casa. Para tanto, seria necessário eliminar as contas atuais, 

não devendo mais pagar aluguel ou outros valores que impedissem o alcance desse 

sonho. A fim de tornar isso possível, propus que nos separássemos fisicamente, 

passando a contar com o apoio de alguns familiares e amigos. O que aconteceu foi 

que cada um de nós (mãe e irmãs) passou a morar de favor em uma casa diferente, 

contando com a gentileza e acolhida de pessoas que foram essenciais para a 

concretização da meta de ter a casa própria, no prazo de um ano. 

Gostaria de salientar que foi um momento muito dificil, especialmente pra 

mim, pois os recursos do meu trabalho passaram a ser usados para alcançar esta 

meta. Mas foram os vínculos familiares que me mantiveram firmes diante dos desafios. 

O amor por minha mãe e irmãs, me fez buscar e encontrar as possibilidades mais 

viáveis para nós, dada as dificuldades financeiras. E se não fosse o apoio de parentes 

e amigos, não teria conseguido mesmo fazer isso. Sou muito grato a todas estas 

pessoas que nos ajudaram para a realização deste sonho. 

Então, nos separamos oficialmente e nossos móveis ficaram na casa de 

um amigo que gentilmente cedeu seu espaço para guardá-los. Neste momento de 

separação da família, não tínhamos terreno e nem reserva financeira para iniciar esta 

empreitada, assim tudo começaria a partir do momento em que os valores de meus 

proventos pudessem ser usados exclusivamente para isso. 

Demos então início ao que parecia ser um grande desvario. Mas a sorte foi 

lançada, e eu precisava cumprir o prazo que pedi aos parentes que acomodaram a 

todos nós. Tão logo nos separamos, planejamos como tudo aconteceria. A compra do 

terrreno foi alcançada após três meses de economia; após mais três meses consegui 

reunir os valores para comprar os materiais e iniciar a construção; já estávamos com 

metade do prazo vencido, mas ainda era verdadeiro o forte desejo de que eu deveria 

de maneira íntegra, cumprir o que havia pedido às pessoas que estavam abrigando a 

mim e à minha família. 

No mês de agosto, a casa estava totalmente levantada – moradia de três 

quartos, sala, banheiro, cozinha, terraço e quintal. Precisávamos agora reunir fundos 

para colocar o telhado, serviço orçado por um preço que estava acima dos valores 

que ainda tinha em mãos, dando apenas para comprar os materiais para esta etapa 

da obra, sem recursos para custeio da mão de obra. Foi então que aceitei o desafio 
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de um amigo que me propôs colocarmos juntos essa cobertura, a qual fizemos em 

três dias. Mas ainda faltava o reboco das paredes, as portas, as janelas da casa e 

todo o acabamento. Nos restavam apenas quatro meses para o fim do ano e veio a 

constatação de que os valores que receberia não daria para concluir a obra. 

Revivendo esse período da vida que foi desafiador e educativo me trouxe 

de volta a um momento que precisei tomar decisões difíceis e solitárias, pois não me 

sentia seguro de compartilhar com minha família a realidade e a possibilidade de 

fracassar com o planejamento que havia apresentado a elas. Isso me remete ao 

expresso por Pineau & Le Grand (2012, p. 22), o que segundo eles “[…] uma crise é 

necessária para que o sujeito possa abandonar esse patrimônio e ter a coragem para 

começar, não apenas a dar voz ao “eu”, mas também refletir, fazendo-o trabalhar, 

selecionar e conjugar, na primeira pessoa, as palavras e os momentos herdados”. 

Considero que a principal herança desse período foi a concretização do 

sonho de ter um teto, de dar uma moradia digna para minha mãe e irmãs, o que só foi 

possível em virtude da rescisão contratual do emprego que garantia nosso sustento 

até então. E assim, em novembro de 1997, nos mudamos para a nossa casa própria. 

Agradeci muito a todos os que nos ajudaram e que acreditaram no meu sonho, mesmo 

parecendo algo impossível de ser realizável em tão pouco tempo. 

Agora, apesar de estar em nossa casa própria que ainda necessitava de 

acabamentos báscios como reboco e piso, eu estava sem emprego, estressado, 

vivendo apenas do seguro desemprego e bem pouco motivado para um novo início 

profissional. 

Era um estranha e paradoxal relação de felicidade pela conquista aliada a 

uma frustração pessoal e profissional. Apesar da juventude dos meus vinte e poucos 

anos, sentia o peso de decisões difíceis, a pressão por não errar, sentia que o meu 

futuro antecipado pelas circustâncias da vida não tinha mais para onde ir, não tinha 

novas perspectivas na vida. 

Orientado e estimulado por amigos decidi mudar-me para a cidade de 

Curitiba (PR) em março de 1998, na mesma semana que cheguei à cidade, comecei 

a trabalhar como professor de informática em duas escolas, o salário que recebia, 

mandava recursos para a minha mãe e me mantinha na cidade o que foi me dando 

ânimo e fôlego para retomar minha vida e meus sonhos.  Todavia, após quatro meses 

longe de casa, especialmente durante o período em que o frio acomete com maior 
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intensidade o Sul do Brasil, decidi voltar para São Luís (MA) e, em agosto de 1998 

comecei a trabalhar como professor em uma escola de informática (Centro Nacional 

de Informática – CNI), ficando lá por quase três anos. 

Todas essas mudanças foram muito valiosas, especialmente para as 

minhas atividades profissionais, momento em que continuei desenvolvendo um 

trabalho diferenciado por onde passava, não sendo díspar neste novo emprego e a 

avaliação recebida pelo trabalho desenvolvido, dava-me munição para definir novas 

estratégias e replanejar o que deveria ser feito, sempre em busca do aprimeoramento 

e melhorias profissionais. Foi também durante este tempo que concluí a obra de nossa 

casa, com o acabamento necessário para torná-la um local agradável e seguro. É 

neste mesmo lugar que elas (mamãe e irmãs) moram até hoje, tornando-se o lar que 

sonhei um dia. 

Nesse caminhar foram muitas vivências enriquecedoras que, 

parafraseando Bessa, ensinaram que “a vida é uma corrida que não se corre sozinho. 

E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho”. Por isso, as experiências me 

ajudaram a dar mais importância à família e às pessoas, foram altos e baixos pessoais 

e profissionais que com certeza foram essenciais para constituição do homem e 

profissional que eu sou hoje, alguém que aprendeu e continua aprendendo com as 

flores e com as com as dores causadas por cada espinho do caminho. 

 

2.4 FORMAÇÃO NA ACADEMIA E CONQUISTAS PROFISSIONAIS 

 

É cercado das melhores expectativas possíveis, que inicio o Século XXI. 

Sabe-se que as condições econômicas, sociais e políticas, mexem com todos nós, 

dificultando ou facilitando para o alcance de novas possibilidades. Jaguaribe (2000) 

apresenta algumas das situações desses campos no período. A época, o Brasil se 

recuperava de uma crise de desvalorização do real, mas os problemas não eram 

simples, nem pequenos. A inflação ficou em torno de 8% e, apesar de ter um valor 

bem inferior aos de hoje, o dólar comercial estabilizava-se na faixa de R$ 1,80 e a 

dívida pública, estava na casa dos R$ 412 bilhões, algo em torno de 40% do PIB. 

No campo social, o setor educacional apresentou algumas modestas 

melhorias, pois mais de 98% das crianças tinham acesso à escola; o analfabetismo 

havia caido para menos de 5%, considerando àqueles com a idade até 16 anos, e 
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para menos de 12% para todas as idades; o número de matriculas para o ensino 

médio teve aumento superior a 40%, e; na saúde, aumentou-se o número de agentes 

comunitários para acima de 100 mil. 

Na política, o então presidente Fernando Henrique Cardoso teve uma 

queda brusca em sua popularidade, mesmo tendo se reelegido no primeiro turno com 

a maioria absoluta dos votos. Tentou se reerguer lançando um grande programa de 

desenvolvimento econômico-social, objetivando arrecadar mais de R$ 170 bilhões, 

entre os quais 70% seriam do setor privado, a fim de que o país entrasse de maneira 

estável, numa fase de desenvolvimento sustentável. 

É diante deste cenário, que segui com o prelúdio do novo século, cheio de 

esperança de tempos melhores a partir de fatores estruturais que aparentemente se 

configuravam como ideais para uma nova vida profissional e pessoal. E assim, a partir 

dos anos 2000, devido às novas experiências profissionais em uma escola de 

educação básica (Colégio O Bom Pastor) e da passagem pela Universidade como 

discente, já que dei início à formação no Curso de Pedagogia, o qual foi me motivando 

a refletir cada vez mais sobre a prática pedagógica e as relações de sala de aula. 

Entrar na Universidade era a concretização de outro grande sonho, pois 

entendia a Universidade como um imenso centro de saber – um espaço socializador, 

produtor e guardião desse saber. Apesar dessa percepção simplista, somente mais 

tarde pude compreender as palavras de Teixeira (1989, p. 236), 

 
A universidade será assim um centro de saber, destinado a aumentar 
o conhecimento humano, um noviciado de cultura capaz de alargar a 
mente e amadurecer a imaginação dos jovens para a aventura do 
conhecimento, uma escola de formação de profissionais e o 
instrumento mais amplo e mais profundo de elaboração e transmissão 
da cultura comum brasileira. [...] nacional, mas intimamente ligada, por 
esse amplo conceito de suas finalidades, às universidades de todo o 
mundo, [são uma - grifo nosso] grande fraternidade internacional do 
conhecimento e do saber. 

 
E estar nesse universo tão complexo e fascinante me permitia ousar mais 

profissionalmente. Nessa instituição que comecei a laborar, iniciei um trabalho como 

orientador tecnológico, função que, aliando conhecimentos pedagógicos e específicos 

das áreas de conhecimento (matemática, história, português, geografia, etc.), 

adaptava propostas de ensino com uso das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC) junto com os professores e a coordenação pedagógica, 
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contribuindo com a produção do site e no desenvolvimento de softwares educacionais 

para o trabalho pedagógico, local em que também realizei trabalhos junto à equipe 

técnica como Supervisor e posteriormente como Gerente Pedagógico. Como gerente 

da área pedagógica, dava suporte à supervisão, à orientação educacional, às 

coordenações pedagógicas e aos professores no acompanhamento das atividades, 

atuando como agente facilitador nas áreas da Educação Infantil, Ensino Fundamental 

e Ensino Médio, implementando, avaliando e coordenando a (re)construção do projeto 

pedagógico da escola com a equipe escolar. 

Foi também nessa época (2001) que me aproximei das artes, 

especificamente a música. Como há muito gostava de cantar, verifiquei que na escola 

havia uma concentração de artistas talentosos – dança, teatro e música, e que 

precisavam de estímulo para desenvolver suas habilidades. Tamanho era meu 

encanto pela música, que idealizei junto com outro colega de trabalho um festival de 

música que tornou-se um espaço valioso para a descoberta de novos talentos, além 

de valorizar os já revelados. Essa atividade foi desenvolvida em três versões até o 

ano de 2003. À época só me envolvia com o canto, mas tive meu interesse ampliado 

para a aprendizagem de instrumentos musicais, como o violão e a bateria, talento que 

alguns anos depois, passei a usar para ensinar e atrair os discentes para as aulas, 

para as trocas dialógicas, estusiasmando-os a quererem estar ali e viver intensamente 

cada momento. 

Com a minha entrada na Universidade, fui aprendendo especificidades 

sobre a educação que me permitiam pensar com maior fluidez sobre o que devia fazer, 

que recursos utilizar e qual proposta pedagógica seria mais conveniente para as 

disciplinas e séries específicas. Também me fez entender a importância de ouvir os 

professores e outros educadores, discutir com eles e instruir-me, a fim de desenvolver 

um trabalho bem fundamentado tanto no aspecto pedagógico quanto tecnológico. 

Nesse aspect, considero relevante um princípio da filosofia de educação 

freireana que destaca a necessidade de investimento no caráter humanista da 

educação, uma educação na qual os professores se identificassem com os discentes, 

e que por meio do diálogo, em um espaço em que ambos ensinam e aprendem, 

pudesse construir novos conhecimentos a partir do que já sabem, por serem pessoas 

pertencentes a uma determinada sociedade. 
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Viver esse princípio, é viver a práxis. Segundo Vázquez (2011), a práxis é 

a indissociabilidade entre a teoria e a prática. Esta se torna prática na medida em que 

a teoria, como guia de ação, molda a atividade humana, particularmente a atividade 

revolucionária; e se torna teórica, na medida em que essa relação se torna consciente. 

A práxis é uma forma de atividade específica, distinta de outras com as quais podem 

estar intimamente vinculada, é uma “[...] atividade teórico-prática, ou seja, tem um lado 

ideal, teórico, e um lado material, propriamente prático, com a particularidade de que 

só artificialmente, por um processo de abstração, podemos separar, isolar um do 

outro” (VÁZQUEZ, 2011, p. 241). 

Se não houver uma passagem da consciência comum para uma 

consciência da práxis, será impossível uma verdadeira consciência filosófica da 

práxis, não se elevando a um nível superior e criador. Essa consciência comum é 

típica do homem comum, um ser social e histórico, ajustado em uma rede de relações 

sociais e arraigado num determinado terreno histórico, já que “[...] sua [...] 

cotidianidade está condicionada histórica e socialmente, e o mesmo se pode dizer da 

visão que tem da própria atividade prática” (VÁZQUEZ, 2011, p. 9). É essa mesma 

consciência que se nutre de juízos de valor, ideias, preconceitos, integrada também a 

uma determinada perspectiva ideológica, já que este homem está inserido numa 

condição histórica e social. Mas, mesmo essa perspectiva ideológica sugere uma 

consciência da prática, da ação, que no caso do homem comum se dá de forma 

inconsciente sobre essa prática. Entendemos então, que essa consciência comum da 

práxis também se aproxima de certa teoria, mesmo que degradada. 

Ao longo do tempo, este entendimento foi me ajudando a realizar uma 

prática cada vez mais consciente e fundamentada, aspecto que pude viver, inclusive 

com o curso de graduação. No entanto, esta época se evidenciou bem desafiadora, 

pois precisava trabalhar e estudar, realizando leituras e atividades das disciplinas nas 

madrugadas e fins de semana. Por meio das interações (entre professores e alunos e 

alunos com alunos) que ocorriam em sala de aula, um novo profissional ia se 

constituindo, já que eu aliava as novas aprendizagens ao meu trabalho, conduzindo-

me a constantes reflexões sobre a docência e a escola. 

Enquanto estudante universitário pude observar e vivenciar diversos estilos 

e perfis docentes. Fiquei contagiado com alguns professores e seu processo de 

ensino, levando-me a refletir sobre o trabalho docente e despertando o interesse para 
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realizar novas práticas. Nesse percurso, foram muitos os professores com os quais 

convivi, havendo àqueles que deixaram boas impressões e me entusiasmavam com 

sua maneira de ensinar, seu relacionamento interpessoal e a organização do trabalho 

pedagógico. 

Como poderia esquecer professores como Socorro Quariguasi (História da 

Educação), Shen Paul (Filosofia da Educação), Maria José Silva Andrade (Estágio 

Supervisionado), Leônidas Lopes (Didática), Dilercy Adler (Sociologia da Educação), 

Júlio César (Teoria da Administração), entre outros. Todos eles possuíam 

particularidades/singularidades que os tornaram grandes mestres na arte de formar 

professores. 

Socorro Quariguasi parecia ter vivido a própria História da Educação (o que 

não deixa de ser verdade). Pessoa séria que demonstrava grande profissionalismo 

nas atividades acadêmicas, imprimia um ritmo nas aulas que nem todos se adaptaram 

com facilidade. Suas propostas de trabalho eram bem desafiadoras e deixavam-me 

tenso, mas ao mesmo tempo tornava-se um desafio a ser superado, o que era bom, 

já que permitia que eu crescesse com as leituras necessárias e a preparação para os 

seminários que ela instituía a todos. 

Pude aprender com a professora Quariquasi, que o ensino de História da 

Educação deve partir da construção de uma história problematizada, que deve ser 

indagada e questionada, a fim de ser instalada no presente, para criar novos contornos 

ao passado. Com o presente interrogando o passado, pode ser possível renová-lo. 

Entendi que o presente não se explica, justifica ou é iluminado pelo passado, mas o 

presente dá uma multiplicidade de sentidos a ele. 

Dilercy Adler, era bem agradável e branda. As leituras que encaminhava 

sobre Sociologia, me fizeram compreender o valor desta área no currículo e o quanto 

estas compreensões me ajudariam no decorrer do trabalho educativo, já que as 

influências sociais, repercutem significativamente no desenvolvimento discente. 

Com a professora Dilercy, passei a reconhecer que o ensino de sociologia 

da educação deve ter como premissa sempre a conscientização, pelo 

aprofundamento dos estudos e pela reflexão sobre as relações de poder de ontem e 

de hoje, a fim de que se assuma e se perceba no contexto, e com isso consiga 

participar mais ativamente na história e na sociedade, com vistas à mudança e à 

transformação social. 
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Shen Paul transparecia a sabedoria em pessoa, eloquente, muito didático 

e irreverente em sala de aula ao ensinar filosofia da educação. Sempre nos desafiava 

com suas dinâmicas de ensino, colocando em foco e estimulando nossa participação 

nas discussões. 

O professor Shen me ajudou a reconhecer a filosofia da educação como 

uma área de conhecimento que precisa favorecer a consciência crítica, pois dessa 

forma, torna-se possível julgar os fatos através de suas causas e circunstâncias, com 

vistas a criação de processos inovadores no desenvolvimento do pensamento, 

contemplando a totalidade da pessoa humana. 

Esses três professores estiveram comigo logo no primeiro período do 

curso, e já me imprimiram um ritmo que fez muita diferença, sinalizando para outras 

ricas experiências que teria ao longo da graduação e da atividade profissional. 

A partir do quarto período, outros três professores deixaram boas 

recordações. O professor Júlio César, divertido e conhecedor de sua área 

(Administração), na disciplina Teoria Geral da Administração, que no primeiro 

momento parecia destoar dos processos de ensino e aprendizagem, e que me ensinou 

que a administração está em tudo o que fazemos na vida, me levando a aprender 

teorias que ajudaram a refletir sobre ações na escola e na vida. 

Pude aprender com o professor Júlio, que diferentemente das organizações 

empresariais, as instituições educativas que são demarcadas por uma gestão 

democrática, favorecem o desenvolvimento de competências, de valores e crenças de 

seus colaboradores, sempre visando atingir objetivos comuns, e realizar um processo 

educativo que faça sentido para todos. 

Desejo dar enfoque aos dois últimos professores dos quais agora tratarei, 

os professores Leônidas Lopes e Maria José Silva Andrade, ambos pedagogos. O 

enfoque dado a eles, se dá pelo fato de terem deixado marcas profundas em mim 

durante o meu processo formativo. Como ainda tinha contato com eles, lhes pedi que 

nos encontrassémos para uma conversa informal sobre a época da universidade, 

tendo ambos aceitado o convite. Destaco que este se evidenciou um momento 

valoroso para falar sobre a docência. 

A professora Maria José, por exemplo, era sempre doce, gentil e muito 

querida pelos alunos. Sua forma de falar era branda e suas aulas denotavam uma 

impecável organização. A maneira como se dirigia a mim e aos outros, já servia de 
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estímulo para que todos dessem o melhor nas atividades propostas. Outra de suas 

particularidades, era a oportunidade que dava a todos para se expressarem em cada 

encontro, ouvindo as experiências e as angústias, entendendo os nossos medos e 

reconhecendo os sucessos alcançados por cada um. 

Era notório que esta docente era uma profissional diferenciada, alguém que 

buscava proporcionar a construção de novos valores na vida dos discentes. Como 

professora nas disciplinas de Estágio Supervisionado, estimulava os alunos a 

conhecer os espaços educativos em que estagiavam, entendendo a dinâmica de 

trabalho destes espaços e as dificuldades que porventura cada um viesse a enfrentar, 

tudo isso visando deixar marcas e proporcionar mudanças nas pessoas daquela 

instituição, a fim de que cada um pudesse sentir-se importante no processo. E tudo 

isso deu muito certo, já que era evidenciado por vários alunos (colegas de sala) que 

mostravam-se extasiados com os resultados, os elogios que eram feitos, o prestígio 

que conquistavam com gestores e os professores dessas escolas. 

Quando conversamos, pude perceber que ela tinha uma preocupação com 

o trabalho que realizava, buscando sempre aprimorar a formação dos discentes. 

Destacou que ser docente era desafiador, mas que poderia ser superado por meio de 

constante reflexão sobre ser professor, sobre o trabalho de sala de aula, sobre cada 

encontro, quanto a como os alunos interagiam, se dedicavam e atendiam às suas 

expectativas e organização do trabalho. Todo o seu planejamento de ensino, sempre 

partia das trocas que cada nova turma exprimia, nunca impondo ritmos comuns, como 

se todos recebessem e retornassem tudo da mesma forma. Pairava nos encontros de 

ensino e aprendizagem um clima que proporcionava respeito, não sentindo-se 

superior, mas estabelecendo relações sadias e prazerosas entre todos. Sempre ouvia, 

tentando entender os motivos das escolhas profissionais de cada um, as motivações 

para estar ali, para aprender e querer ser professor(a). 

Um de seus posicionamentos que me chamou atenção, foi de que a 

profissão docente tem haver com a amorosidade, representada pelo respeito ao outro, 

mas que está ainda mais intimamente relacionada com o compromisso do educador, 

expressão defendida por Paulo Freire ao afirmar que 

 
[…] é na convivência amorosa com seus alunos e na postura curiosa 
e aberta que assume e, ao mesmo tempo, provoca-os a se assumirem 
enquanto sujeitos sóciohistórico-culturais do ato de conhecer, é que 
ele pode falar do respeito à dignidade e autonomia do educando. 
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Pressupõe romper com concepções e práticas que negam a 
compreensão da educação como uma situação gnoseológica 
(FREIRE, 2019a, p. 11). 
 

Em nosso diálogo, ela exemplificou a relação que deve haver entre 

educador e educando como um casamento, em que nos primeiros anos é rodeado de 

paixão, êxtase, mais que depois ganha outras nuances, fazendo com que você se 

dedique ao outro, especialmente quando o outro responde a sua entrega, servindo 

como um alimento para que suas ações sejam aprimoradas e renovadas, tudo para o 

bem da relação. Isso significa que essa concessão varia a cada nova turma, a cada 

novo encontro, mas que o professor precisa criar essa atmosfera, já que os alunos 

esperam que este os desafie e os envolva. E mesmo quando as expectativas do 

docente não vão sendo atendidas, este não desiste, mas toma outros rumos com o 

mesmo objetivo de conduzi-lo a novas e importantes aprendizagens. 

Reforça ainda que a profissão docente tem algumas competências que 

precisam ser adquiridas, já que é um ofício que demanda conhecimentos específicos, 

por estar envolta de uma história particular que se renova a cada dia, sendo um destes 

a reflexão – premissa permanente no trabalho docente, levando-os a estarem atentos 

sobre o como fazer, quando fazer e para quem fazer. 

 Acerca das competências e os conhecimentos específicos citados pela 

professora, me veio à mente os estudos de Tardif (2019) e Tardif e Lessard (2011), 

nas obras intituladas Saberes Docentes e Formação Profissional e O trabalho 

docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de interações 

humanas, que discorrem sobre os saberes docentes e a sua relação com a formação 

profissional docente e com o próprio exercício da docência. 

Um desses saberes citados por Tardif (2019, p. 36) são os saberes da 

formação profissional, que se refere àqueles  

 
[…] saberes que são transmitidos pelas instituições de formação de 
professores; […] esses conhecimentos se transformam em saberes 
destinados à formação científica ou erudita dos professores, e, caso 
sejam incorporados à prática docente, esta pode transformar-se em 
prática científica, em tecnologia da aprendizagem […]. 
 

O outro mencionado pelo autor são os saberes experienciais, que “[…] 

surgem no exercício de suas funções e na prática de sua profissão […], baseados em 

seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio” (TARDIF, 2019, p. 38, 39). 
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Com o passar do tempo, por meio das experiências individuais e coletivas, estes “[…] 

incorporam-se sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-

ser” (op. Cit) e são construídos no próprio processo  

 
[…] em interação com outras pessoas, a começar pelos alunos. […] 
realizada concretamente numa rede de interações com outras 
pessoas, num contexto onde o elemento humano é determinante e 
dominante e onde estão presentes símbolos, valores, sentimentos, 
atitudes, que são passíveis de interpretação e decisão […] (op. cit, p. 
49, 50). 
 

O posicionamento da professora Maria José, reforça em mim a contribuição 

dos saberes na atuação docente e em como isso favorece as relações, as escolhas 

didático-pedagógicas e o exercício profissional, iniciadas desde a Universidade. 

O professor Leônidas também deixou marcas profundas em mim. Quando 

lecionou para nossa turma a disciplina de Didática, ramo da Pedagogia que discute 

sobre conhecimentos muito valiosos para o professor, já que conduz a reflexões sobre 

a prática pedagógica, a organização de sala de aula, a relação que deve haver entre 

professores e alunos, sobre o planejamento e a avaliação. No entanto, não foram os 

conteúdos da disciplina que deram o tom do que ali vivi, mas sim a postura didático-

pedagógica e pessoal deste professor. Sempre muito carismático, respeitoso, 

agradável, mas inflexível, quando acreditava ser necessário. Suas dinâmicas de sala 

de aula e os desafios impostos, serviram para criar entusiasmo, apesar de ser bem 

desafiador, dando a todos a chance de criar coisas novas, pois queria conhecer as 

aprendizagens e os avanços. 

Em nosso diálogo sobre a atividade docente, o professor Leônidas a 

expressa como uma ação que deve ter um propósito de fazer mais e melhor, para o 

bem do outro, revestido de significados para todos, mas especialmente para aqueles 

que estão à frente do trabalho. Ansioso por poder fazer mais, enfatizou a conquista 

de conhecimento pelo professor a partir de sua formação pessoal na pós-graduação, 

em seu caso strictu sensu, em nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

ampliando seu repertório cultural e didático, tudo isso para o aprimoramento do 

trabalho e o bem dos discentes. 

Essa perspectiva trazida pelo professor Leônidas, me faz lembrar que ser 

aprendiz ao longo de toda a vida, faz parte da ética profissional docente, pois quem 

está em constante formação consegue oferecer as melhores condições ao ensinar. 
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Como bem disse Freire (2019a), só ensina quem é capaz de aprender todo o tempo, 

e consegue despertar nos discentes o prazer de construir conhecimento de modo 

autônomo. 

E como saber se o que está sendo feito, vem dando frutos? Leônidas 

acredita que o retorno do trabalho docente vem por meio do feedback dos próprios 

discentes, a priori pelo cumprimento/resultado do que acontece em sala de aula e ao 

final de uma disciplina, mas de maneira mais consistente, no futuro desse sujeito, que 

alcançou com todo o seu esforço, sua história e conquistas, o que a formação deveria 

lhe proporcionar, vindo a atuar também como docente e conquistando espaços e 

posições por suas escolhas profissionais. 

O aspecto destacado pelo professor novamente nos remete a Freire 

(2019b) ao apresentar a dialogicidade como fulcral na relação entre educador e 

educando e na construção de uma educação libertadora, 

 

Não há diálogo, porém, se não há profundo amor ao mundo e aos 
homens.  
[...]  
Se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não 
me é possível o diálogo.  
Não há, por outro lado, diálogo, se não há humildade. A pronúncia do 
mundo, com que os homens o recriam permanentemente, não pode 
ser um ato arrogante.  
Não há também diálogo se não há uma intensa fé nos homens. Fé no 
seu poder de fazer e de refazer. De criar e recriar. Fé na sua vocação 
de ser mais. 
Não existe, tampouco, diálogo sem esperança. A esperança está na 
própria essência da imperfeição dos homens, levando-os a uma eterna 
busca.  
Finalmente, não há o diálogo verdadeiro se não há nos seus sujeitos 
um pensar verdadeiro. Pensar crítico. [...] somente o diálogo, que 
implica um pensar crítico, é capaz, também de gerá-lo (FREIRE, 
2019b, p. 110-115). 
 

Observo que a troca de ideias e conhecimentos entre os sujeitos da ação 

educadora, tão bem destacada pelo professor Leônidas e fundamentada por Freire 

encaminha para uma importante ação do processo de formação e constituição 

docente, pois ao estabelecer a dialogicidade crítica e reflexiva, a partir das condições 

concretas, com base na relação com seus educandos, o educador constitui sua prática 

em bases sólidas, pois “[...] a reflexão, se realmente reflexão, conduz à prática” 

(FREIRE, 2019b, p. 75). 
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Os muitos exemplos de toda essa caminhada e as experiências que vivi 

durante a graduação me renderam muitos frutos, especialmente no Colégio O Bom 

Pastor, momento em que eu já aliava os conhecimentos que foram se constituindo à 

atividade profissional. Devido a grande desenvoltura nestas atividades laborais, fui 

assumindo novas funções na escola, o que me enchia de orgulho, fazendo-me 

acreditar que estas atitudes, escolhas e condutas foram assertivas, o que também me 

possibilitaram aumentar meus ganhos financeiros e o meu conhecimento do campo 

pedagógico. 

A referência ao Colégio O Bom Pastor é justa e se faz necessária, pois, foi 

a partir do investimento dessa empresa na formação dos seus profissionais que me 

foi possivel o acesso ao ensino superior, demanda que surgiu a partir da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei N°. 9394/1996) a qual determinou 

alterações no que concerne a formação docente, definindo o prazo de dez anos para 

a transição de nível de formação dos professores, sendo o período de 1997 a 2007 

denominado de decênio da educação, ou seja, tinha-se o prazo de dez anos para que 

os docentes adquirissem formação em nível superior e, com essa prerrogativa, várias 

ações foram iniciados visando a oferta de graduação em licenciaturas diversas em 

instituições de ensino superior públicas e privadas. 

No que concerne ao ser professor, ao trabalho de sala de aula e as 

aprendizagens que essas relações possibilitam, rememoro um posicionamento de 

Freire, quando diz que 

 
[…] ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro 
horas da tarde. Ninguém nasce educador ou é marcado para ser 
educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador 
permanente (FREIRE, 2019a, p. 45). 
 

Assim coaduno da visão de Freire ao afirmar que um educador não vai se 

constituindo do dia para a noite, mas é fruto de muito esforço, dedicação, leituras, 

formação em cursos e encontros didáticos, tanto como professor, quanto como aluno. 

Nesse caminho, Pimenta acentua que é necessário 

 
[…] saber observar, descrever, registrar, interpretar e problematizar e, 
consequentemente, propor alternativas de intervenção e de 
superação”, tudo isso como integrante do ser educador, que vai se 
constituindo como um ser em constante processo de aperfeiçoamento 
(PIMENTA, 2018b, p. 76). 
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Após a conclusão da graduação, buscando ainda outros resultados para o 

processo educativo escolar no qual eu atuava, almejei ampliar as aprendizagens, 

fazendo-o por meio de um curso de pós-graduação Lato Sensu em Psicopedagogia 

Institucional e Clínica. Nesse período, já na coordenação pedagógica, os 

conhecimentos oriundos dessa formação, me ajudaram a refletir para melhor 

compreender os processos de ensino e aprendizagem, uma vez que a escola é 

responsável por importantes episódios na formação do ser humano. Assim sendo, 

muitos desses conhecimentos otimizaram o trabalho junto à formação continuada dos 

professores, em cumprimento da atividade como coordenador, favorecendo para o 

despertar docente para práticas que valorizassem as características individuais dos 

discentes. 

É importante destacar que os últimos acontecimentos narrados 

aconteceram na primeira década dos anos 2000, período que o Brasil estava sob o 

comando do sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva que no campo econômico, colocou 

em prática uma política econômica que trouxe resultados positivos para o Brasil em 

diferentes aspectos, com o controle da inflação, a estabilidade do Real e o crescimento 

do PIB (crescimento médio de 4% ao ano no período de 2003 a 2007). 

Esse contexto político mostrou-se favorável aos investimentos em 

educação e como profissional pude observar a proliferação de cursos e formações 

diversas visando o aperfeiçoamento dos educadores o que impactou positivamente 

no processo de formação inicial e na minha constituição enquanto educador. 

 

2.5 DOCÊNCIA E FORMAÇÃO CONTINUADA NA UNIVERSIDADE 

 

A primeira década do anos 2000 foi um momento ímpar em minha formação 

e carreira, pois a configuração profissional alcançada até aqui, permitiram que a 

docência se consubstanciasse para mim, na troca com meus pares, na escuta aos 

educandos e na leitura do mundo interferindo diretamente na minha docência. 

Em 2006, deixei o Colégio O Bom Pastor, espaço de grandes 

oportunidades profissionais e pessoais. Foi lá que conheci aquela que se tornaria 

minha esposa, Ádria Karoline, com quem compartilho diariamente aprendizagens e 

ensinamentos na vida e na profissão. Enfatizo a importância dessa relação em minha 

vida, pois Ádria se mostrou mais que especial pra mim. Me ajudou a dar ainda mais 
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valor a família, a formação profissional, a carreira, mas nunca renunciando o amor, o 

respeito e a cumplicidade que todo casal precisa desenvolver. O fato de termos a 

mesma profissão, só nos favoreceu, pois compartilhamos experiências, atualizações 

profisisonais e a produção de conhecimento via pesquisa. Essa é uma relação que 

deu certo e foi feita mesmo para durar. 

À época também aconteceram concursos públicos importantes para área 

da educação na rede estadual do Maranhão e municipal da capital São Luís. Além 

destes, também foram ofertadas vagas para professor substituto na UFMA. Almejando 

enfrentar novos desafios e retomar o sonho antigo de trabalhar com o ensino superior, 

participei de todos os concursos e seletivos disponíveis e assim o ano de 2007 vem 

com a edificante experiência como professor das séries iniciais em uma escola da 

zona rural pertentente à rede municipal de ensino de São Luís. 

A vivência com as crianças e a realidade da escola pública oportunizou-me 

conhecer mais de perto a realidade da educação básica no Brasil, o que 

lamentavelmente, mesmo após quinze anos11 não apresentou mudanças 

significativas que impactassem positivamente na oferta de educação de qualidade à 

população que acessa a escola pública. Esta fato me remete à expressão do 

antropólogo e político Darci Ribeiro ao afirmar que “[…] a crise na educação brasileira 

não é uma crise, é um projeto!” e por isso não se pode desconsiderar a complexidade 

que envolve os processos e políticas educacionais no país. 

Com efeito, essa crise é decorrente dos contextos social, econômico, 

político, cultural e territorial, os quais são constituídos pelos projetos e ação humana. 

Essa experiência aguçou ainda mais a vontade de trabalhar de perto com a formação 

de professores e entender por quais processos passaram os educadores que à época 

mostravam-se tão distantes dos seus educandos, tão avessos à realidade e 

necessidades daquelas crianças carentes de tudo (bens materiais, alimentos, 

atenção, saber) e quais foram os caminhos formativos percorridos por aqueles que 

imprimiam vivacidade ao seu trabalho e mostravam-se como pontos de resistência à 

realidade observada nas salas de aula. 

Dessa forma, paralelo ao trabalho como professor da educação básica, 

iniciei o trabalho que me acompanha até os dias atuais como professor universitário, 

                                                                         

11 Conforme o site QEdu, o IDEB de 2007 do Maranhão foi de 2,5 e em 2019 chegou apenas a 4,0, 
um crescimento muito modesto para mais de dez anos de educação no Estado. 
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a princípio como substituto no Departamento de Educação I da UFMA, em seguida 

como professor em IES de ensino privado e educação à distância. Tempos mais tarde 

retornando como professor efetivo da mesma Universidade onde iniciei minha carreira 

como formador de professores. 

Lembro-me da dificuldade inicial enquanto me preparava para o seletivo, o 

qual exigia a elaboração de um plano de aula e sua execução que seriam avaliados 

por uma banca de três docentes. Após o sorteio do tema, os candidatos tiveram 48h 

horas para se preparar. O desejo que lograr êxito neste processo me conduziu a 

muitas horas de estudo e preparação que se intensificaram em virtude da insegurança 

e falta de fundamentação teórica para debater o tema, aliada à ansiedade por este 

novo desafio. 

No dia marcado para a defesa do tema como aula (turno vespertino), lá 

estava eu bastante tenso, mas confiante de que tudo daria certo. Entre os membros 

da banca, estavam três docentes experientes do DE-I, as professoras Marise 

Marçalina, Dourivan Câmara e Conceição Moura. O nervosismo tomou conta dos 

primeiros minutos da aula, mas depois foi sendo substituído por uma sensação de 

realização, por participar de algo que eu desejava muito e sentia o dever profissional 

de alcançar. Ao final do processo, recebi uma avaliação e feedback criteriosos da 

banca que ainda são úteis para minha atuação docente. 

A aprovação no processo seletivo deixou-me muito feliz, mas também 

ciente que seria demasiadamente desafiador ser professor universitário, com a 

responsabilidade de formar novos professores e finalmente por em prática os anseios 

e princípios construídos ao longo da vida, como estudante e profissional. Iniciava-se 

assim, as experiências docentes que me fariam refletir ainda mais sobre a educação, 

sobre a prática pedagógica e sobre a Universidade como espaço de construção de 

conhecimentos e atuação profissional. 

Desde minha atuação na Educação Básica como docente, tudo o que havia 

aprendido até ali, reforçaram-me a importância de realizar um trabalho pedagógico 

que pudesse envolver os discentes, dando-me a certeza de que deveria planejar com 

cuidado cada conteúdo que viesse a ser explanado e pudesse chamar a atenção 

deles, favorecendo sua participação em cada encontro, sendo este um dos pontos 

citados na avaliação final que fazia em cada disciplina que se encerrava. Na verdade, 

uma prática ao final de cada encontro de preleção, era saber sobre as experiências 
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vividas e o que havia representado para eles. Dessa forma, busquei aperfeiçoar meu 

planejamento e as ações que melhor favorecessem o próximo encontro didático. 

Costumava estimular a participação dos alunos de diversas formas: fazia 

perguntas, esperando seus posicionamentos de forma autônoma ou fazia sorteios de 

seus números conforme a lista de chamada; quanto ao conteúdo, sempre solicitava 

leituras prévias e com antecedência, a fim de dar-lhes repertório teórico para pensar 

sobre tema que seria discutido e, com isso, ajudá-los a se sentirem seguros para 

participar das aulas. Em cada novo encontro, refletia sobre que tipo de professor eu 

queria ser e quais aulas deveria ministrar, sempre em favor dos processos de ensino 

e aprendizagem. 

Os anos que passei na Universidade e os exemplos de meus professores 

tornaram-se bem representativos do meu fazer atual como docente. Toda essa 

história de vida me fez compreender a importância de sempre aliar teoria e prática, 

lembrando-me das palavras de Pimenta (2018a, p. 89): 

 
[...] o saber docente não é formado apenas da prática, sendo também 
nutrido pelas teorias da educação. Mediante esta afirmação fica claro 
que, a teoria tem importância fundamental, pois ao nos apropriarmos 
de fundamentação teórica nos beneficiamos de variados pontos de 
vista para uma tomada de decisão dentro de uma ação 
contextualizada, adquirindo perspectivas de julgamento para 
compreender os diversos contextos do cotidiano. A interação dialógica 
entre saberes gera o desenvolvimento de uma prática pedagógica 
autônoma e emancipatória. Nós, professores, precisamos refletir 
sobre a constituição e interação dos saberes, que ratificam a prática 
do fazer docente. 
 

Entendendo bem a importância de continuar estudando, seis meses depois 

de ter entrado na UFMA (2007) como professor substituto, iniciei na própria 

Universidade um Curso de Especialização em Metodologia do Ensino Superior 

(CEMES). Durante essa formação, a partir de cada nova disciplina ministrada, eu, 

agora na posição de aluno, me perguntava que tipo de professor eu queria ser, que 

tipo de aula queria desenvolver e de como deveria estimular os alunos a aprender 

mais. 

Nesta época, exatamente pelo que estava vivendo, comecei a notar mais a 

prática de outros docentes, a fim de aprender com eles. Ficava atento a forma como 

as aulas eram realizadas na pós-graduação, como se dava a relação entre 

professores e alunos, e refletia sobre as práticas que deveria evitar para valorizar as 
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diferenças e individualidades dos estudantes, bem como suas motivações para 

estarem ali, afinal estávamos em um curso de formação de professores. 

Durante este período, fui fazendo muitas coisas afins. No âmbito dos 

programas educacionais, trabalhei com a formação de professores alfabetizadores do 

Programa Brasil Alfabetizado12 da SEDUC-MA e, a partir dos princípios freireanos, 

construí junto com a equipe da Secretaria, metodologias que auxiliassem no resgate 

da cidadania de milhares de brasileiros em situação de analfabetismo no estado do 

Maranhão. Foi uma experiência rica de significados, pois pela primeira vez realizei um 

trabalho com os chamados professores leigos, uma realidade muito presente no 

território maranhense à epoca. 

Segundo dados do Censo Escolar de 2008, 60% dos professores no estado 

não tinham formação inicial em nível superior, sendo que destes apenas 38% tinham 

formação em magistério no nível médio e considerando a escassez de trabalho 

remunerado nos municípios do Maranhão, muitas pessoas se canditavam à essas 

vagas mesmo sem nenhuma formação para o exercício da função o que tornava mais 

complexo e significativo o processo de formação incial ofertado pela Seduc como ente 

executor do Programa. 

Não poderia deixar de narrar outras experiências dentro do meu processo 

formativo pela participação em eventos, congressos e seminários que foram muitos 

desde então, tendo iniciado-as em 2003, ano de conclusão da graduação. As 

vivências em eventos científicos e de formação profissional permitiu a importante troca 

de informações e a constítuição de conhecimentos a partir da interação com outros 

profissionais e suas realidades, algumas vezes bem distantes e diferenciadas. 

Enquanto professor substituto na Universidade, criei um forte desejo de me 

tornar um docente do quadro efetivo daquela IES, mas isso representava avançar 

mais na minha formação acadêmica por meio da pós-graduação Strictu Sensu. É 

importante destacar que devido aos processos de avaliação contínua dos cursos e 

universidades iniciados em 1993, os concursos públicos neste período exigiam a 

                                                                         

12 Este programa tinha por objetivo despertar o interesse pela elevação da escolaridade, visando 
garantir a alfabetização e a possibilidade de estudos àquelas pessoas que tiveram dificuldades em 
acompanhar as aulas na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ele foi desenvolvido em 
todo o território nacional, atendendo prioritariamente os municípios que apresentavam altas taxas de 
analfabetismo. O Nordeste foi a região que mais (90%) foi atendida pelo Programa. 
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formação minima à nivel de doutorado, sendo flexibilizado para Mestrado em caso de 

ausência de inscritos com o nivel inical exigido. 

Desta feita, em 2009 fiz meu projeto para a seleção do Mestrado no 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da UFMA com o título inicial ‘A 

PRÁTICA EDUCATIVA E AS METODOLOGIAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: 

concepções e práticas nos cursos de licenciatura da UFMA’. Sendo aprovado, iniciei 

uma importante e decisiva etapa da formação profissional que me aproximaria do 

sonho de ser um professor do quadro efetivo da Universidade Federal do Maranhão. 

Foram dois anos de estudos, lutas, angústias, sacrifícios e noites sem 

dormir, mas que foram muito valiosas nesta trajetória. Em 2011, defendi a dissertação, 

com o título final ‘A PRÁTICA EDUCATIVA NO ENSINO SUPERIOR DA UFMA: 

concepções teóricas e implicações metodológicas no Curso de Licenciatura em 

Pedagogia’ a qual anos depois foi publicada como livro13 pela editora Appris. 

Mas almejava agora era entrar na universidade como docente. Então, 

precisava aguardar um concurso para alcançar este objetivo. No entanto, devido a 

adesão da UFMA ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), que expandiu a universidade por várias cidades do 

interior do estado, isso me foi possibilitado. 

Este acordo aconteceu na gestão do Reitor, Prof. Dr. Natalino Salgado 

Filho, implicando na criação de seis novos campi, cuja ideia básica era expandir o raio 

de atuação e inserção da Universidade no âmbito do Estado do Maranhão, 

constituindo projetos inovadores de formação de professores com o objetivo de 

contribuir para a elevação da qualidade do ensino da educação básica. 

Assim, em 2012, agora como professor mestre, participei de um concurso 

da Universidade Federal do Maranhão tenso sido aprovado com mais quatro colegas. 

Passados dois meses da divulgação do resultado final, recebi uma carta da 

Universidade convocando-me para assumir uma vaga no campi da cidade de São 

Bernardo – MA, notícia celebrada por toda minha família, pois havia alcançado meu 

sonho de entrar na Universidade Pública como docente efetivo. Mas, o fato de 

trabalhar em uma cidade a 376 km de casa, me incomodou um pouco. Fiquei 

pensando como a família reagiria às duas notícias – a convocação e às viagens que 

                                                                         

13 UTTA, Bergson Pereira. Prática Educativa no Ensino Superior da UFMA: implicações 
metodológicas no Curso de Pedagogia. 1. ed. Curitiba: Appris, 2018. 
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teria de fazer. Na época, minha bebê, a primeira filha, Adny Flora (minha pequena 

florzinha, linda, planejada, aguardada e muito amada), que nascera em 2010, estava 

com quase três anos de vida e, ao compartilhar com minha esposa a carta de 

convocação, ela ficou muito feliz, mas também tensa, pelo fato de ter de trabalhar 

longe delas. 

Neste momento, não cabia uma mudança de toda a família para tal cidade, 

pois Ádria era concursada da SEDUC-MA desde 2008, e estava com suas atividades 

profissionais muito bem definidas, inclusive trabalhando em uma outra instituição de 

Educação Básica privada – a Fundação Bradesco, e tal mudança, representaria deixar 

nossa casa e a rede de apoio que tínhamos pela proximidade com nossas famílias. 

Assim, iniciei meu trabalho na UFMA, exatamente no dia cinco de fevereiro 

de 2013, com entusiasmo e grandes expectativas. Cheguei ali muito apetecido por 

realizar um bom trabalho como professor universitário naquele novo lugar. Isso 

representava passar alguns dias longe de casa, da esposa e de Adny Flora, mas 

tratava-se da realização de um sonho para o qual pude contar com a força da minha 

esposa que manteve-se firme e, na medida do possível, fomos nos acostumando com 

as viagens e a distância de casa. 

Após quatro anos ali, assumi a coordenação do Curso, tornando-se outro 

grande desafio profissional, que foi realizar mudanças necessárias no CLLC-LP que 

pudessem favorecer os discentes daquela cidade. Para isso, precisaria abrir mão de 

alguns sonhos, entre eles, realizar a seleção para programas de pós-graduação 

Strictu Sensu (agora em nível de doutorado), pois tinha plena consciência de que essa 

era uma atividade que demandaria tempo, dedicação e organização. 

Entre as metas que pretendia alcançar, estavam aproximar mais os 

docentes, favorecendo as relações de todos no curso e nas reuniões, solucionar com 

a maior rapidez possível as necessidades dos alunos – sempre que estas surgissem 

– e reformular o projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Linguagens e 

Códigos, já que na matriz da época existiam incompreensões que concerniam na 

dificuldade dos alunos, dos professores e das instâncias, em entender que formação 

realmente teriam esses alunos desta licenciatura, já que seu currículo contemplava 

cinco diferentes áreas (Português, Inglês, Espanhol, Arte e Música). 

Foram quatro anos dedicados ao curso, tendo conseguido cumprir de 

maneira satisfatória as metas estabelecidas. As conquistas com a reformulção do 
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projeto pedagógico do curso, representaram os anseios dos docentes por um curso 

que desse aos discentes maior autonomia, credibilidade e conhecimento prático, mais 

próximo da realidade deles, por meio de uma formação sólida e segura. Foram duas 

formulações realizadas em um período de cinco anos. 

O primeiro processo de reformulação do projeto, com vistas a sua 

consolidação, foi iniciado por uma Comissão de Organização Curricular instituída pela 

Portaria GR Nº 134- MR, em março de 2012 e complementada em agosto de 2012. 

Esse projeto foi construído no âmbito dos seminários das licenciaturas 

interdisciplinares realizados pela Pró-Reitoria de Ensino nos campus de Codó 

(março/2012), Bacabal (maio/2012), São Luís (junho/2012), Imperatriz (agosto/2012) 

e Pinheiro (outubro/2012), refinado pelos trabalhos técnicos encetados no âmbito da 

Comissão de Reformulação dos Projetos político-pedagógicos, instituída pela Portaria 

GR 50-MR/2013. 

O segundo processo de reformulação teve seu início no ano de 2016, a 

partir do mês de abril, agora já balizado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do 

Curso de CLLC, da qual eu também fazia parte segundo, nomeados por Ordens de 

Serviço (011/2014 e 024/2016). Nesta segunda, tivemos o cuidado em deixar bem 

delimitado qual a formação do curso, que era em Língua Portuguesa – balizada por 

outras linguagens (Arte, Língua Inglesa e Língua Espanhola). Antes, no antigo projeto, 

as áreas de formação lhes possibilitavam ensinar no Ensino Fundamental em todas 

estas áreas, mas, agora, estas áreas se interligavam interdisciplinarmente, a fim de 

conjuntamente preparar melhor os alunos para o trabalho pedagógico na escola.  

Desde 2010, com o REUNI, as licenciaturas interdisciplinares estavam em 

processo de expansão e consolidação em inúmeras instituições públicas de ensino 

superior, constituindo uma nova perspectiva para a formação de professores da 

Educação Básica, tanto que muitas universidades federais14 estavam oferecendo 

cursos de licenciaturas nessa nova arquitetura curricular. 

Retomando minhas atribuições como coordenador do curso, costumava 

sempre ouvir os discentes, pois entendia ser o caminho para organizar melhorias. Em 

                                                                         

14 Além da UFMA, outras universidades também aderiram a esta expansão: Universidade Federal de 
Roraima, Universidade Federal do Mato Grosso, Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e 
Mucuri, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal do ABC, Universidade Federal do 
Oeste do Pará, UNILAB, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Pampa, 
Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal da Integração Latino‐americana, Universidade 
Federal da Fronteira Sul, entre outras. 
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muitas dessas conversas com eles, sempre traziam suas dificuldades e inquietações, 

por meio das quais pude identificar práticas pedagógicas de professores e professoras 

que não entusiasmavam os alunos a continuar estudando e nem favoreciam a sua 

aprendizagem, ao mesmo tempo que também recebia relatos de práticas e 

experiências que faziam todo o sentido para eles/elas e os estusiasmavam. Muitas 

vezes, fazia questão de perguntar sobre as vivências diárias com todos os docentes 

do curso, tornando-me um ouvinte e conselheiro das questões pedagógicas. 

No exercício profissional como professor e coordenador de curso, por tudo 

o que consegui, ficou evidenciado o meu compromisso como educador e o latente 

interesse pelo bem-estar dos discentes e dos colegas de profissão, fruto do trabalho 

que se revelou pelas relações com todos e, pelas especifidades do meu fazer, que 

criaram em mim o forte desejo de dar sempre o meu melhor como educador. Como 

bem destacado por Franco (2016, p. 541), o docente cuja prática é pedagogicamente 

guiada é “[...] atormentado por essa vigilância. Esse professor não consegue 

simplesmente dar a lição e não pensar mais. Ele está lá, testando e refletindo, 

insistindo”. 

Diante disso, ao longo dos dez anos e meio na UFMA, tenho tido a alegria 

de ser citado pelos alunos como alguém que ouve e prima pelo crescimento deles por 

meio do planejamento do trabalho pedagógico em busca dos melhores resultados em 

seus processos de aprendizagem, associados ao ensino por meio de aulas 

dialogadas, dinâmicas e criativas que visam estimular a criticidade e reflexão do 

mundo à sua volta. Com o passar do tempo, essas metodologias foram reconhecidas 

e evidenciadas positivamente quando realizava as avaliações ao final de cada 

disciplina ministrada. 

É importante destacar que as avalições com os discentes me permitiram 

superar a premissa de centralidade do aspecto metodológico no trabalho docente. A 

partir de então, fui entendendo que apesar de necessário, precisava somar com 

atitudes mais sensíveis, aliadas com a ética, o respeito, o compromisso e a 

organização e, junto destas, refletir sobre a prática, a vida e os valores. À vista disso, 

por meio dessa prática pedagógica vivaz, pude vivenciar as delícias e agruras de um 

professor universitário e sentir em meu afã a veracidade das palavras de Freire 

(2019a, p. 27), quando afirma que “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 
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possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. 

É exatamente por isso, que a prática pedagógica, o trabalho do professor 

em sala de aula, é algo muito atrativo, fazendo-me debruçar sobre leituras diversas, 

conduzindo-me a produções e, agora, levando-me à um novo recorte epistemológico 

no doutorado. 

Em 2018, três anos e meio depois de assumir a coordenação do CLLC-LP, 

participei de seleções para ingresso em um programa de pós-graduação à nível de 

Doutorado. Dessa forma, elaborei um projeto com o título ‘A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: a tênue relação entre os saberes 

docentes e a prática educativa’. Acerca deste, o problema pensado foi: Como os 

professores da educação superior, enquanto formadores, mobilizam seus saberes 

docentes para formar os futuros profissionais, a partir dos saberes da formação 

profissional e da experiência? Para tanto, tinha como objetivo geral, analisar as 

concepções dos professores sobre como os saberes da formação profissional e da 

experiência fundamentam e modificam a prática educativa dos professores 

formadores. 

À época, me inscrevi em três Programas de Pós-Graduação de 

universidades públicas, sendo uma da Região Norte e duas da Região Nordeste, 

respectivamente a Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Estadual do 

Ceará (UECE) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O processo 

seletivo para as três universidades ocorreram entre os meses de agosto e dezembro 

de 2018. A primeira seleção a ser iniciada foi a da UFRN onde tive a alegria de ser 

aprovado para o ano de 2019 na linha de pesquisa ‘Educação, Construção das 

Ciências e Práticas educativas’. 

Saliento que a maratona dos processos seletivos com os quais me envolvi, 

apesar de evidenciar meu interesse em entrar para a pós-graduação em uma IES 

pública, ao mesmo tempo que me oportunizava alcançar este objetivo mais rápido – 

pois, acreditava que poderia passar em uma das seleções – também me enchia de 

outros sentimentos, como medo, ansiedade e angústia – pois também poderia não dar 

certo. Mas, felizmente deu tudo certo. 

Assim, no ano de 2019, dei início a outra importante etapa de meu processo 

formativo como docente e o tema pensando inicialmente como recorte teórico para 
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esta pesquisa não foi aleatório e, todas as experiências como professor, as 

inquietudes no que diz respeito à prática, à docência e à Pedagogia ao longo de todo 

esse tempo, são indicativos do que inicialmente pensei para a primeira versão do 

projeto para o doutorado. Logo que as aulas iniciaram tive os primeiros contatos com 

a orientadora, a professora Dra. Maria Estela. Infelizmente não pudemos continuar a 

parceria orientando/orientador, papel que passou a ser exercido com maestria pelo 

professor Dr. Fredy González. 

As primeiras impressões que tive do professor Fredy, foram as melhores 

possíveis. Este evidenciou ser um professor dinâmico, com uma pedagogia criativa, 

envolvente e humana, sem deixar de lado o saber científico, teórico e metodológico 

que permeou nossos encontros de aprendizagens, tornando-os aprazíveis e 

produtivos. 

Mas, para além disso, enalteço a forma e criatividade do professor Fredy 

González, pessoa atenciosa, bom ouvinte, que estimula a produção acadêmica dos 

discentes avaliando criteriosamente seus escritos, incentivando a participação em 

eventos e ensinando com amor, com cuidado terno, demonstrando grande alegria ao 

reencontrar todos, abraçando afetuosamente cada um e estendendo sua mão para 

ajudar sob quaisquer circunstâncias. Além disso, um pesquisador exemplar, com 

dezenas de estudos sobre educação matemática, narrativas e subjetividades, 

pesquisa qualitativa e escrita acadêmica – currículo digno de ser praticado por muitos 

pesquisadores. 

Por tudo isso, foi muito animador passar a contar com ele para me orientar, 

pois sabia que sua experiência acadêmica seria valiosa nesta trajetória como 

pesquisador na UFRN, dando-me a atenção e denotando cuidado que me deram a 

segurança para continuar. Em suas aulas, denotou uma ampla percepção sobre 

pesquisa, deixando-me seguro, dando orientações resolutas, que se evidenciavam 

importantes para o todo pesquisador iniciante ou em processo formativo. 

E foi exatamente por meio dessas conversas, especialmente as que 

estavam relacionadas com o meu assunto de interesse, associadas com todas as 

outras disciplinas que cursei no período 2019.1 (Educação Brasileira, Metodologia do 

Ensino Superior e Tópicos Especiais em Educação II), que entendi que pesquisar 

sobre a prática docente, o ensino e aquilo que mobiliza os alunos a continuar 
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aprendendo deveria ser a temática de meu estudo. Portanto, refletir sobre a identidade 

profissional de docentes encantadores foi o título que esboçamos para esta tese. 

Todo o meu percurso de vida socializado nestas linhas, transparecem 

àquelas que foram as principais inquietudes e também meu modo de fazer a docência: 

tornar a prática de sala de aula um momento rico, inovador, dinâmico, interativo e que 

possibilitasse a construção de conhecimentos por meio da vivência com docentes 

encantadores. 

As muitas experiências vividas com docentes ao longo da minha vida, 

tiveram um impacto expressivo nesta história de vida e formação. Meus dilemas 

familiares, construíram um novo homem, comprometido com a família, com o sustento 

e bem estar das pessoas que amo. Depois como docente, pude deixar que as marcas 

impressas pelos meus professores evidenciassem e denotassem quão valiosas são 

em meu existir e que agora também imprimo na história de meus alunos, em nossos 

encontros de ensino e aprendizagem. 

Acredito que as vivências descritas e rememoradas, pela atenção aos atos 

da consciência, expressas por meio de narrativa autobiográfica, conforme esclarece 

Bicudo e Afonso da Silva (2018, p. 155), “[...] se entrelaçam na carnalidade do corpo 

vivente que, mediante atos da consciência e de suas manifestações, avança com o 

movimento de constituição do conhecimento”. O termo (constituição) expresso pelos 

autores surge no título desta tese, exatamente por acreditar que o conhecimento vai 

sendo acumulado a partir de tudo que faz parte de nossa vida, mas que precisa ser 

refletido, por atos de consciência, e que vai se entrelaçando na carnalidade de um 

corpo vivente, neste caso, dos docentes encantadores. Acredito que os docentes, ao 

longo de sua trajetória, vão constituindo uma identidade profissional e que esta vai se 

amalgamando, tornando-os quem são e fortalecendo o sentido do que fazem. 

A partir daqui, visando favorecer importantes compreensões desta 

pesquisa, tenciono aprofundar e esclarecer, dois subtemas que se conectam, que são: 

o encantamento na perspectiva do trabalho docente e como o conhecimento vai se 

constituindo, estando este relacionado ou não com a identidade profissional. Os 

capítulos que se seguem terão este necessário esquadrinhamento. 
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3 E NA CORRIDA, EIS QUE SURGE O ENCANTAMENTO 

 
Sem parar de aprender, aproveite cada flor, 
cada cheiro no cangote, cada gesto de 
amor, cada música dançada e também cada 
risada, silenciando o rancor. 

Braúlio Bessa 

 

Este capítulo visa refletir sobre uma expressão pouco trabalhada por 

pesquisadores de maneira tão direcionada, mas que é apresentada geralmente pelas 

pessoas de maneira básica sob as mais diversificadas perspectivas (quando se refere 

a alguém que é educado, alegre, feliz e que realiza algo que atrai os outros de alguma 

maneira). Essa reflexão se evidencia importante nesta pesquisa, pois seria incoerente 

falar de uma classe (docentes) que acreditamos, poderia oferecer um algo a mais (o 

encantamento), indo além dos conhecimentos refletidos e apreendidos nos momentos 

de ensino e aprendizagem e pela forma como isso poderia ser feito, e que ao meu ver, 

seria uma vantagem para as trocas, as interações e a motivação do ser/estar docente 

e ser/estar discente. 

Os vocábulos encantar/encantamento são usados por muitas pessoas em 

seu dia a dia, visando declarar que alguém ou algo atrai, extasia, seduz e fascina. A 

palavra encantar, conforme referida no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 

(2001) significa “submeter (algo, alguém ou a si mesmo) à ação de encanto, feitiço ou 

magia, enfeitiçar, envolver ou ser envolvido por algo sedutor, maravilhar(-se), causar 

grande prazer”. Já o termo encantamento é descrito como uma condição de estar 

encantado, é o 

 
[...] ato ou efeito de encantar(-se): sensação de deslumbramento, 
admiração, grande prazer que se tem como reação a alguma boa 
qualidade do que se vê, ouve, percebe, estado de quem assim se 
deslumbrou, sensação ou estado de quem é tomado por uma grande 
admiração por algo ou por alguém. 
 

Quando estamos encantados, momentaneamente ou de maneira mais 

prolongada, sentimos a sensação de satisfação e felicidade. De modo geral, sua 

siginificação relaciona-se com algo positivo que acontece com os indivíduos, 

maravilhando-se, deslumbrando-se, admirando e vivendo emoções que lhe enchem 

de contentamento. 
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Assim, o encantamento se caracteriza pela riqueza na diversidade das 

ações, que marcadamente também está relacionado com o cotidiano da vida humana. 

Morin (2017) acredita que quanto maiores as riquezas das experiências humanas em 

uma sociedade, maiores também serão as possibilidades de criação dos sujeitos, o 

que requer a aquisição de conhecimentos oriundos das várias áreas, a fim de nos 

tornarmos dinâmicos e ecléticos. 

 
[...] é necessário promover grande remembramento dos 
conhecimentos oriundos das ciências naturais, a fim de situar a 
condição humana no mundo, dos conhecimentos derivados das 
ciências humanas para colocar em evidência a multidimensionalidade 
e a complexidade humanas, bem como integrar a contribuição 
inestimável das humanidades, não somente a filosofia e a história, 
mas também a literatura, a poesia, as artes [...] (MORIN, 2003b, p. 48). 
 

Morin entende que é urgente que se promova uma educação que passe 

por três importantes reformas interconectadas e dependentes: a reforma do modo de 

conhecimento, a reforma do pensamento e a reforma do ensino (MORIN, 2003ab, 

2017). Todas essas reformas poderão conduzir para uma reformulação do 

pensamento, devendo repousar em uma perspectiva da complexidade, considerando 

todos os aspectos que lhe integram, com vistas ao desenvolvimento do sujeito, sua 

organização e transformação (PETRAGLIA, 1995). 

Muitos acreditam que o sentido das experiências está intimamente 

conectado com a informação que nos chega. A palavra experiência tem origem no 

latim experiri que significa provar (experimentar) e, que diretamente relaciona-se com 

algo que se experimenta, se prova. Larrosa Bondía (2002) diz que a experiência é o 

que passa, nos acontece, nos toca, mas que permeadas por alguns aspectos, tais 

como o excesso de informação, excesso de opinião, falta de tempo e excesso de 

trabalho, tornam comprometidas tais experiências. Para além disso, 

 
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 
tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar 
para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais 
devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos 
detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a 
vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a 
delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 
acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do 
encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. 
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Esse pensamento está de acordo com o que pensava Heidegger (1987), 

acreditando que a experiência tem significação como algo que nos acontece, que nos 

apodera, tombando-nos e transformando-nos, representando a condição de 

participação integral na vivência, significando que devemos “[...] sofrer, padecer, tomar 

o que nos alcança respectivamente, aceitar, à medida que nos submetemos a algo. 

‘Podemos ser assim transformados por tais experiências, de um dia para o outro ou 

no transcurso do tempo’ (op. cit., p. 143)”. 

No entanto, a atenção dada ao(s) gesto(s) como destacado por Bondía 

(2002), além de incluir o parar para pensar, olhar, escutar, sentir, demorar-se nos 

detalhes, cultivar a atenção, impacta ainda mais pela delicadeza, pela sensibilidade 

que o outro tem para com outros. Quando pensamos as relações que se estabelecem 

no ambiente educativo, especialmente aquelas que ocorrem entre docentes e 

discentes, espera-se que estas favoreçam toda a dinâmica da ação pedagógica, 

envolvendo a didática, a construção e desconstrução de saberes, mas que não podem 

estar alheia a importância do afeto, do humano, por meio de ações empreendidas com 

seriedade e respeito, com liberdade, favorecendo as trocas de experiências e 

conhecimentos. 

Inclusive, é mister que eu sempre lembre que sou humano e a quem me 

dirijo (as pessoas com quem me relaciono nos mais variados espaços), também o 

são. Todos nós, por via de regra, gostamos de ser bem tratados, e nos entusiasmamos 

ainda mais com o que nos é oferecido, quando a gentiliza, o afeto, o respeito e a 

empatia são uma primordialidade. O Educador que manifesta afetividade nas relações 

com os discentes, nas trocas em sala de aula, que respeita sua autonomia, que aguça 

sua criatividade, sua criticidade e reflexividade, além de auxiliar no desenvolvimento 

de habilidades e competências, encanta e os aproxima dele. 

Quando Heidegger (1987) aponta que podemos ser assim transformados 

pelas experiências, sinaliza que isso só se torna possível se o sujeito da experiência 

estiver aberto a isso, ampliando sua capacidade de formação ou transformação. 

Neste sentido, para Bondía (2002), “Se a experiência é o que nos acontece, 

e se o sujeito da experiência é um território de passagem, então a experiência é uma 

paixão”. Essa paixão pode referir-se à um sofrimento ou padecimento, a certa 

responsabilidade em relação com o outro, como também pode referir-se a uma 
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experiência do amor, daquelas em que perde a posse de si, seu autodomínio, estando 

mesmo fora de si, dominado pelo outro, alienado, alucinado. 

Entretanto, dentro da perspectiva que aqui reflito, essas experiências 

educativas, aquelas que ocorrem nos ambientes de ensino, pela interação dos sujeitos 

ensinantes com os sujeitos ensinados, sem esbarrar exclusivamente no desempenho 

profissional, vêm representar a perspectiva do encantamento docente que objetivo 

fortalecer e imprimir na prática educativa, podendo oportunizar experiências 

significativas e transformadoras nos sujeito(s). 

Mas, para além da experiência, o que dá sentido ao que se experimenta, 

se vive, se toca, é o saber da experiência, significando dizer que a experiência é um 

saber particular, pois o que faz sentido para um, pode não fazer sentido algum para o 

outro, não fazendo assim a mesma experiência. Apesar do acontecimento ser comum, 

a “[...] experiência é para cada qual sua, singular e de alguma maneira impossível de 

ser repetida” (BONDÍA, 2002, p. 8). 

Neste sentido, Assmann (2012, p. 29) propõe que as experiências 

vivenciadas com os docentes encantadores, dêem “[…] ênfase numa visão da ação 

educativa como ensinamento e produção de experiências de aprendizagem”, estando 

intimamente conectados à sensibilidade, aos gestos mais humanos e a competência 

pedagógica, imersos por um compromisso ético-político. Pois 

 
[...] pedagogia é encantar-se e seduzir-se reciprocamente com 
experiências de aprendizagem. Nos docentes deve tornar-se visível o 
gozo de estar colaborando com essa coisa estupenda que é 
possibilitar e incrementar - na esfera sociocultural, que se reflete 
diretamente na esfera biológica – a união profunda entre processos 
vitais e processos de conhecimento (ASSMANN, 2012, p. 34). 
 

As palavras de Assmann são inspiradoras e reforçam o quanto o ambiente 

educativo deve ser um lugar de fascinação e inventividade, um espaço de desinibição, 

que propicia aquela dose de alucinação consensual entusiástica requerida para que o 

processo de aprender aconteça como mixagem de todos os tecidos, “Porque a 

aprendizagem é, antes de mais nada, um processo corporal. Todo conhecimento tem 

uma inscrição corporal. Que ela venha acompanhada de sensação de prazer não é, 

de modo algum, um aspecto secundário” (ASSMANN. 2012, p. 29). 

Até aqui, pôde-se ver que as experiências que temos, podem sensibilizar 

nossas ações, nossas buscas, interesses, motivações e perspectivas futuras. É claro 
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que vamos viver sempre experiências positivas e negativas, mas acredito que as 

negativas, apesar de nos afetarem, não deveriam se sobrepor as positivas, as quais 

ambiciono na prática educativa dos docentes encantadores. 

Desa forma, quando penso sobre a docência (o processo de ensinar, as 

interações, as trocas de experiências, a relação que estabeleço com os conteúdos e 

o dia a dia de todos, etc.), considero que algumas pedagogias poderão inspirar suas 

práticas ou minimamente, fazê-los refletir sobre as possibilidades para viver uma 

docência encantadora. Vou dialogar a partir daqui com algumas delas. 

 

3.1 PEDAGOGIAS INSPIRADORAS PARA UMA DOCÊNCIA ENCANTADORA 

 

Existem dezenas de pedagogias nomeadas pelos mais variados 

pesquisadores espalhados pelo Brasil. Interessado e curioso quanto a nomemclatura 

destas, realizei um processo de busca em duas das principais bases de dados de 

pesquisa do país – a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e o Catálogo de Teses 

e Dissertações da CAPES – e encontrei algumas que citarei por nome: Pedagogia 

Waldorf, Pedagogia Social, Pedagogia Histórico Crítica, Pedagogia do Oprimido, 

Pedagogia do Afeto, Pedagogia do Engajamento, Pedagogia da Razão, Pedagogia 

da Dialogicidade, Pedagogia Libertadora, Pedagogia da Identidade, Pedagogia da 

Presença, Pedagogia do Exemplo e Pedagogia do Encantamento. 

Além dessas, outras que não aparecem nessas bases de dados, mas que 

prenunciam particularidades acerca de uma docência encantadora, as quais também 

tenciono correlacioná-las para complementar ações que devem estar na base de uma 

docência encantadora e que podem ser facilmente encontradas, são:  Pedagogia 

afetiva (ROSSINI, 2008), Pedagogia do Amor (CHALITA, 2005) e Pedagogia da 

Autonomia (FREIRE, 2019). Destas, tenciono. 

De todas as pedagogias que aqui cito por nome, entre aquelas encontradas 

nas bases de dados, não tenho a pretenção de abranger exaustivamente todas elas, 

mas vou dar primazia àquelas que trazem o nome associado a docência que aqui 

defendo nesta tese, que é a Pedagogia do Encantamento. Não que as outras 

desmereçam minha atenção, mas confesso que fiquei curioso quanto ao enfoque 

dado nestas pedagogias. 
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Interessante foi que dois pesquisadores deram esse mesmo nome as suas 

pedagogias: Encantamento. Nenhuma das duas pesquisas era de domínio público. 

Foram publicados em livros, os quais adquiri, visando fazer essa reflexão acerca da 

Pedagogia do Encantamento e apreender as possibilidades que essas poderiam 

trazer para a prática dos docentes encantadores. Um deles foi Gonçalves (2008) 

publicado pelo Instituto Brasileiro de Educação e Cultura (Rio de Janeiro – RJ) e o 

outro Simka (2020) publicado pelo Mercado das Letras (São Paulo – SP). 

 

3.1.1 Pedagogia do Encantamento de Elias Gonçalves 

 

Gonçalves (2008), o primeiro por ordem de publicação, vem em defesa da 

escola, entendendo-a como um espaço que precisa desenvolver ações que se 

aproximem das realidades próximas dos alunos, de suas famílias e do ambiente socio-

cultural. Ele a vê como um ambiente que deve oferecer respostas educativas 

coerentes com as necessidades dos alunos que dela fazem parte, adotando contornos 

organizativos flexíveis, propicioadores de mudanças. 

O autror acredita que sua pedagogia estaria firmando as bases da escola 

de inclusão, que vai além da consecução de objetivos puramente acadêmicos, agindo 

como um ambiente que media e forma os futuros cidadãos e membros ativos da 

comunidade, usando para isso o nome “Pedagogia do Encantamento”. 

No efetivo exercício da prática educativa, ele salienta que tanto docentes 

quanto discentes precisam ver-se como agentes ativos da mudança, conscientes e 

capazes de enfrentar e desafiar os esteriótipos próprios da escola homogeneizadora, 

já que esta são como uma espécie de obstáculo para a desenvolvimento de uma 

escola promotora de mudança social e colaboradora, com vistas ao alcance da 

melhoria da educação. 

 
O que estamos querendo dizer é que se trata de transformar a escola 
em uma instituição que desenvolva atividades de tal modo que permita 
aos alunos desenvolverem competências necessárias para enfrentear 
o porvir, porém, de um modo adequado à etapa de vida que os 
adolescentes atravessam. […] trata-se de criar condições para que 
eles possam desenvolver competências e apreender valores que lhes 
permitam viver sua adolescência em melhores condições e adquirirem 
as ferramentas necessárias para que possam apropriar-se do 
conhecimento socialmente construído, recriando-os frente as mais 
diversas situações (GONÇALVES, 2008, p. 142 e 143). 
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Quando leio esta perpectiva apontada por Gonçalves, vejo aqui uma ação 

bem pontual envolvendo não somente um, mais muitos agentes (professores, 

gestores, família e o próprio aluno), que precisam trabalhar conjuntamente, visando 

dar as condições para que os discentes possam superar as circunstâncias (boas ou 

ruins) de sua existência. Ele entende que isso é possível quando o conhecimento 

socialmente constituído é apreendido e recriado nas mais diversas situações. 

A Pedagogia do Encantamento de Gonçalves (2008), vista por ele como 

um novo paradigma da educação para o nosso século, tem três principais frentes que 

ele arrazoa, que são: (1) Transformar-se; (2) Envolver-se, e; (3) Encantar-se. 

Essas três ações são direcionadas aos dois principais sujeitos do ato 

educativo apontados por ele, que são o professor e o aluno. Antes de tratar dessas 

ações e de suas possibilidades, reflete sobre cada uma delas, mas direciona o olhar 

quase que exclusivamete aos docentes, pois ao discutir o que é ser professor, reforça 

sua importância, qual deve ser seu compromisso, que qualidades precisam sobresair 

e encerra dizendo que ser professor é dedicação, é abrir o coração, é amar e não 

apenas estar professor. Quando fala do aluno, reforça novamente esse compromisso 

docente, acentuando sua missão de prepará-los para a vida, para o desenvolvimento 

de competências (leitora, comunicativa, criativa e valorativa), negociando critérios e 

tempos de trabalho, o alcance de autonomia e valores democráticos (sensibilidade, 

solidariedade e compromisso). 

Na sequência, trata de cada uma das ações que podem favorecer a 

Pedagogia do Encantamento. (1) Para que um docente possa transformar-se, seria 

necessário que ele usasse sua força pessoal com pensamentos positivos, o que 

poderia impulsioná-lo para importantes transformações. Incentiva que este deixe 

irradiar o amor e a serenidade. Vê que a atitude de se condiderar um eterno aprendiz, 

com constante vontade de aprender, evidencia humildade e favorecem as trocas com 

os sujeitos aprendentes, mas que nessas interações também se tornam ensinantes.  

O autor faz um apelo, evidenciando ser uma pessoa de fé, destacando 

haver dois segredos para quem deseja viver bem: o primeiro seria aceitando que Deus 

está no controle de tudo, cabendo a nós aceitar sua vontade; o segundo seria, já tendo 

aceitado ser controlado pelo que Deus quer, usar o nosso livre arbitrio de maneira 
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sensata e equilibrada, sendo conscientes de que o sucesso ou fracasso do que 

escolhemos fazer, é nossa responsabildiade. 

Diante disso, cabe a nós a decisão em assumir uma postura de atividade e 

responsabilidade sobre tudo o que fazemos. Acredita que a fé em Deus deve servir 

como uma mola impulsionadora das ações de todo sujeito, sempre visando o bem, 

cuidando dos outros e agindo com respeito e comprometimento. 

Sobre a ação de transformar-se, compartilho da compreensão e motivação 

aqui descritas pelo autor. Sei que a vida não é fácil, que as dificuldades e intempéries 

acometem a todos nós, inclusive as que ocorrem nas instituições educativas, mas 

fizemos a escolha de sermos educadores, ser docentes. Podemos e devemos tornar 

as nossas vivências neste exercício profissional as mais agradáveis, alegres e 

entusiásticas, o que me renova, bem como os outros. 

Os discentes (sejam crianças, jovens ou adultos) almejam viver 

experiências que os vivifiquem, entusiasmem e valorizem o que estes podem oferecer. 

Então, transformar-se é uma necessidade de todos nós, mas especialmente daqueles 

que têm maturidade, uma compreensão de vida, que tem clareza quanto ao que 

buscam e o que querem. Assim como o autor, também amo minha profissão e tenho 

orgulho de ser docente, o que só aumenta em mim o desejo de tornar cada vez melhor 

a minha relação com os discentes a quem ensino e convivo. 

(2) Gonçalves traz a ação de envolver-se como um ato de amor, mas 

usando Mário Quintana, faz-nos lembrar que ninguém é perfeito e que devemos 

encarar as pessoas de maneira sincera e real, exaltando suas qualidades, mas 

estando cientes de seus defeitos. Para que consigamos agir assim, o autor reforça 

que nossas atitudes precisam ser humanitárias. Isto está na ordem da sensibilidade, 

da empatia, colocando-nos no lugar do outro, vendo-o como uma pessoa importante, 

a quem devo dar valor. Isso pode ser possível, quando escuto o outro, quando me 

envolvo, quando sou tocado por cada história, por cada gesto, por cada ato criativo 

ou mesmo por uma dificuldade que se apresente, isso porque cada história é única, 

podendo ser entendida a partir das próprias razões. 

E se alguém porventura perguntasse sobre as vantagens de realizarmos 

atitudes mais humanas, Gonçalves responde que seríamos enriquecidos com 

emoções inspiradoras e aprendizagens das experiências compartilhadas. Ele ainda 

acentua que considera um desperdicio de tempo quando agimos com dureza, sendo 
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inflexíveis, talvez mudando essa postura, apenas quando fossémos acometidos de 

uma doença. Para ele, ninguém deveria negligenciar a beleza que existe na 

sensibilidade humana, pois as pessoas costumam afastar-se de indivíduos assim, 

desconsiderando suas opiniões e menosprezando suas atitudes. 

Gonçalves também acredita que é possível dar um pouco de si, sendo 

altruista, e ainda ter em vista suas próprias necessidades, ação que nos impulsionaria 

na direção da sensibilidade e da criatividade. 

Por certo, envolver-se na perspectiva da Pedagogia do Encantamento de 

Gonçalves seria amar e se permitir ser amado, ser solidário com o outro, evidenciando 

empatia, deixando sua sensibilidade aflorar, ouvindo, refletindo sobre as ações, as 

interações, as buscas e as possibilidades que as trocas poderiam inspirar. A 

humanidade se inspira com ações mais humanas, a sensibilidade com ações mais 

sensíveis, e nesse conjunto, a educação vem coadjuvar para a mobilização de 

aptidões humanas, bem superior ao simples foco nos conteúdos curriculares. 

(3) Sob a perpectiva do encantar-se, Gonçalves traz algumas palavras que 

acredita serem determinantes para este alcance: afetividade, ternura, firmeza, diálogo 

e limites. Lamenta que alguns docentes encontram-se desiludidos por não 

conseguirem resultados satisfatórios no seu trabalho de sala de aula, já que se 

encontram céticos quanto a qualquer possibilidade de mudança no comportamento 

discente, o que não os motiva mais. 

No entanto, o autor acredita que ainda temos muitos educadores 

renovados, mesmo com anos de experiência, que agem com paciência e são 

esperançosos, pois mesmo que desistam de algumas lutas, recomeçam, renovando-

se, pouco se abalando diante dos reveses. 

Estes útimos, parecem entender o valor de cada olhar, de cada gesto 

carinhoso, da atenção, especialmente para aqueles que mais precisam, o que não é 

dificil de identificar entre os que convivemos. Com simples atitudes como um sorriso, 

um aperto de mão, um abraço, usando frases ou reflexões que inspirem, esses 

educadores conseguem criar uma sintonia com os discentes. Apesar de tudo isso, 

reconhecem que não vão ter sempre os melhores resultados em tudo, mas continuam 

fazendo acontecer, porque são sensíveis, mais humanos, gostam de aprender junto e 

discernem que atitudes assim podem “[…] deixar marcas na lembrança, no coração e 

na história de seus alunos” (GONÇALVES, 2008, p. 168). 
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Apesar dessa compreensão, Gonçalves sabe que os docentes lidam com 

dificuldades, impossibilidades, também precisando de apoio, estímulo, credibilidade e 

valorização. Contudo, os docentes sensíveis, discernem que na dinâmica da vida, a 

maneira com que interagimos com todos, poderá nos distinguir, fazer sermos 

lembrados, elogiados e admirados. Uma docência encantadora, está bem distante de 

atitudes mecânicas e rispidas, estando associadas mesmo com atitudes amáveis, 

alegres, criativas, bem humoradas, gentis e respeitosas. 

Gonçalves (2008, p. 178) finaliza dizendo que “Estudar é encantar-se com 

o conhecimento e querer encantar-se cada vez mais”. Essa perspectiva foi canalizada 

especialmente aos discentes, realizando uma reflexão pontual sobre os estudantes. 

Esse encantar-se não é exclusivo da prática educativa dos docentes, mas passa pelo 

seu trabalho, pois este, ao socializar toda a gama de informações necessárias para 

que o aluno adquira conhecimento, a forma como isso é feito, poderá ter efeitos bem 

determinados na vida do estudante. 

 

3.1.2 Pedagogia do Encantamento de Sérgio Simka 

 

A obra de Sérgio Simka (2020) foi apresentada originalmente como tese de 

doutorado no Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa da 

Pontifìcia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

Apesar da pedagogia defendida por ele, direcionar-se para o aluno, ator 

que deveria constituir-se como protagonista de seu próprio discurso, desenvolvendo 

uma competência linguístico-textual, também envolve o docente que deveria realizar 

uma prática diferenciada em suas aulas, neste caso em específico, para a produção 

textual. 

Após uma reflexão sobre algumas perspectivas línguístico-textuais, 

trazendo especialistas que discutem a conjunturalidade da produção do texto escrito, 

Simka (2020) inicia sua reflexão pontual sobre a Pedagogia do Encantamento. 

Logo no começo, fica evidente que, apesar do aluno precisar ser o principal 

protagionista de suas transformações, não seria possível uma dissociação com 

diálogos pedagógicos e com temas associados a dimensão humana, sensibilidade e 

afetividade. 
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Neste bojo, ele traz onze pedagogias (Pedagogia da delicadeza, Pedagogia 

do silenciamento, Pedagogia do compromisso, Pedagogia do afeto, Pedagogia do ser, 

Pedagogia da humanização, Pedagogia da autonomia, Pedagogia do oprimido, 

Pedagogia do amor, Pedagogia da razão e Pedagogia do conclito) e estabelece as 

relações existentes entre estas e a sua Pedagogia do encantamento. A fim de não me 

delongar excessivamente, trarei apenas o que ele extrai de relacional com o 

encantamento que ele propõe. 

A respeito da Pedagogia da delicadeza, diz que a preocupação com a 

singularidde do ser humano, na figura do aluno, tem muito em comum com a sua 

Pedagogia, pois propugna a formação do professor como transformador, buscando 

realizar uma didática do assombro, momento em que o docente dá liberdade ao 

discente para que ele aprenda a ver o mundo à sua própria maneira. O reforço a 

autoestima, ao autoconhecimento, a valorização de expressões afetivas e o incentivo 

a criatividade e ao desenvolvimento de competências são particularidades que devem 

estar na base do encantamento docente. 

Da Pedagogia da delicadeza (ALMEIDA, 2014), reflete e extrai sobre o 

silêncio discente, momento que parece que ninguém o percebe e muito menos dá 

atenção às suas necessidades, o que irá impactar na sua história por muito tempo. 

Nesse sentido, os docentes envolvidos por uma pedagogia do encantamento, 

trabalhando em uma instituição inteligente e reforçados em seu processo formativo, 

deveriam ter maiores investimentos em uma formação intelectual, consistente, 

madura, idônea e libertadora. No exercício de sua prática educativa, acredita que deve 

preponderar a ressignificação da sala de aula como um espaço de contentamento 

entre todos, com relações que priorizem a humanização. 

Da pedagogia do compromisso (SANCHES, 2009), diz haver a 

aproximação com o interesse no sucesso dos alunos, que devem ser estimulados a 

produzir conhecimento e promover a cultura, enxergando na motivação o motor para 

o seu desenvolvimento. 

Extrai da Pedagogia do afeto (PADUA, 2010) o (1) valor que é aproximar a 

vida do aluno com o que deve ser ensinado nas instituições educativas, que (2) as 

influências (podendo ser positivas e negativas) que os docentes exercem sobre os 

discentes e os acompanham ao longo de sua vida, devem voltar-se para aquelas que 

os favoreçam a fim de torná-los indivíduos mais sensíveis, conscientes, solidários, 
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preocupados com o social e bem estruturados emocionalmente e, (3) que essas 

mesmas instituições educativas, apesar de terem se tornado um espaço de 

sofrimento, temor, violência, castigo, submissão e humilhação para alguns, deveria 

ser um lugar sagrado, pois diante de seus objetivos e possibilidades, prepara os 

indivíduos para alcançar coisas maiores, como o desafio da entrada nas 

universidades, para o mundo do trabalho e para a vida na sociedade, especialmente 

se tiverem recebido de suas famílias e da escola tanto a cultura quanto a afetividade, 

a atenção e o respeito, entendidos como fundamentos básicos para as mudanças 

precípuas da sociedade. 

Na Pedagogia do ser (SAMPAIO, 2004), se apropia dos valores humanos 

e da educação dos sentimentos, sobretudo na relação entre docentes e discentes, 

sempre querendo bem aos sujeitos ensinantes, com o propósito sincero de ajudá-los. 

Simka (2020) diz haver uma ponte dialógica com a Pedagogia da 

humanização (MENDONÇA, 2008), que considera como fundamental as boas 

relações entre docentes e discentes, reforçando que esta permeia toda a sua 

Pedagogia. 

Freire (2019ab), em Pedagogia da autonomia e Pedagogia do oprimido, 

também aparece entre os autores que fundamentam a sua Pedagogia. Das ideias 

expressas nas duas obras, destaca sua aproximação com o interesse docente na 

aquisição de saberes que possam resultar na transformação discente, especialmente 

no que tange a um ensino crítico-reflexivo, pelo respeito por sua autonomia, pela 

preocupação com a existência do ser humano no mundo, devendo ser evitada a 

prática da educação bancária, substituindo-a por uma educação problematizadora. 

As bases da Pedagogia da razão e Pedagogia da imaginação (BARBOSA 

& BULCÃO, 2004) também são refletidas e associadas com a Pedagogia do 

encantamento (SIMKA, 2020). Destas, se apropria das ideias de razão e imaginação 

propostas por Bachelard que, embora sejam opostas na sua visão, tem características 

comuns, já que ambas, são fundamentalmente criadoras, ativas, abertas e realizantes. 

Entendendo que o ato criador é o objetivo essencial da vida, a imaginação poderá 

conduzir a liberdade, novas formas de viver e de pensar, compreensões que também 

embasam a sua Pedagogia. 

Por fim, Simka (2020) avoca a Pedagogia do conflito (GADOTTI, 1980) que 

reflete sobre as relações de poder que permeiam as relações educacionais, 
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salientando a ação docente no que compete ao reforço do sentido político do ato de 

educar, emergindo um novo educador que enfrenta os velhos problemas com um olhar 

reflexivo com vistas a uma educação transformadora e com maior engajamento dos 

sujeitos envolvidos neste processo, docentes e discentes. 

A interação que o autor estabelece com todas essas pedagogias, evidencia 

seu diálogo e pluralidade com essas matrizes conceituais, compartilhando significados 

e potencializando possibilidades, especialmente quanto ao ser humano, 

considerando-o como um vir a ser, o epicentro de todo processo de ensino-

aprendizagem. No entanto, reforço o sentido para que Simka se volta em sua 

Pedagogia, que é o […] desenvolvimento da competência linguístico-textual-

discursiva do aluno, transformado em eu-linguístico, constituindo-se em um eu-

linguístico-escritor” (SIMKA, 2020, p. 66), mas que ao meu ver, apesar de seu foco, 

traz a sensibilidade e a humanidade como caracteristicas que permeiam uma 

pedagogia que transforma. 

Isso me fez lembrar da Pedagogia da Sedução de González, uma 

metodologia ativa de ensino que visa animar os discentes para a criação de textos, o 

que no caso da obra em questão, resultou na criação de um livro (GONZÁLEZ, 2021). 

O autor faz uso de Práticas de Aula Sedutoras (PAS), a fim de mobilizar o coletivo 

para a produção de um livro, mas com significação individual, já que os capítulos foram 

escritos pelos discentes, constituindo-se uma comunidade de prática da escrita. 

As aulas com traços de sedução, evidenciavam uma sensibilidade, uma 

preocupação com cada sujeito, envolvendo-os no processo, demonstrando um 

cuidado com as suas histórias, seus temores e angústias, bem como impetrando o 

compromisso com sua emancipação, sua criatividade e autonomia e, concernente às 

escritas, em cada caso particular, voltava seu olhar para cada vivência formativa 

singular, favorecendo a escrita acadêmica e uma imersão arqueológica nas 

lembranças, possibilitando a ressignificação da experiência docente pessoal e como 

uma estratégia de autoformação, na mesma direção da Pedagogia do encantamento 

de Simka (2020). 

Como frisado anteriormente, além das pedagogias claramente nominadas 

por “encantamento”, trago agora outras três pedagogias que também congregam 

elementos da prática educativa e que instigam uma docência encantadora. 
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3.1.3 Pedagogia afetiva de Maria Augusta Rossini 

 

Rossini (2008) inicia o capitulo 2 de seu livro Pedagogia afetiva, dizendo 

que “Se a criança está feliz, ela aprende, ela faz”, e porque não dizer que, de modo 

geral, toda pessoa que está feliz, vive essa mesma sensação. 

Sua proposta pedagógica é oportunizar que as pessoas desenvolvam a sua 

afetividade, dando-lhes condições para florescer seu lado emocional, já que o 

contrário disso, pode levar a muitas rejeições, inclusive a carência de motivação para 

estudar e aprender, sendo uma de suas máximas, o fato de que “Aprender deve estar 

ligado ao ato afetivo, deve ser gostoso, prazeroso” (ROSSINI, 2008, p. 16). 

Por ser a base da vida, ela acredita na afetividade como um propulsor para 

o ser humano. Entende que quando alguém não está bem afetivamente, sua ação 

como ser social se compromete, tornando-o pouco expressivo e sem vitalidade. Dessa 

forma, para o desenvolvimento da afetividade nos ambientes institucionais de 

educação, tendo a ação docente como referência para essa conquista, ela pressupõe 

o trabalho educativo baseado em três alicerces, que são: limites, mitos do cotidiano e 

os ritmos. 

A ideia de limites trazida por Rossini (2008), sai da completa atitude de 

autoritarismo para a liberdade, contudo, sem a permissividade abusiva e desgastante. 

Sua proposta é de iniciarmos um trabalho com limites desde cedo –  quando iniciamos 

o trabalho com um novo grupo, em um novo ano ou semestre – o que poderá 

possibilitar termos maiores chances de sucesso para uma formação equilibrada e feliz. 

Nessa empreitada, deixar claro que os limites não são castigos, mas oportunidades 

de evidenciar respeito, compromisso e desenvolvimento pessoal. 

Os mitos do cotidiano15 recaem sobre todos aqueles que de alguma 

maneira tem pensamentos particulares sobre as pessoas. A autora cita alguns mitos, 

fazendo menção a pais, avós, professores, namoro, etc., o que neste caso em 

particular, direcionarei especificamente aos docentes. Neste momento, cabe a cada 

um refletir sobre as aproximações com a sua prática, buscando entender os impactos 

disso nas relações com os discentes. Vejamos o quadro abaixo: 

                                                                         

15 Rossini (2008) chama de mitos do cotidiano, as tradições ou os modos de pensar, aproximados ao 
modo de agir de algumas pessoas ou grupos, que explicam ou ilustram os principais acontecimentos 
da vida. 
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Quadro 1 – Mitos do cotidiano 

MITO COMO ME VEEM 

O chantagista 
Usa toda estratágia possível para amedrontar os discentes e 

impor o ritmo que acredita  

O sofredor 
Implora pela colaboração em sala de aula, às vezes se 

vitimizando diante das dificuldades da vida 

O negociador Tenta ganhar os discentes com trocas de favores 

O vaidoso Só ele está certo o tempo todo 

O cruel 
Nunca dá ouvidos ao discente e desconsidera qualquer situação 

que tenha lhe ocorrido 

O desiquilibrado 
Vou mostrar quem manda aqui nesta sala. Tenham cuidado 

comigo. Vocês não sabem com quem estão se metendo 

O conservador Foi assim que eu aprendi é assim que tem de ser 

O impaciente Não suporto essa turma, queria logo terminar esta disciplina 

O alienado 
Quem é esse aluno? Não me lembro dele, nem de como está na 

minha disciplina 

Fonte: Rossini (2008, p. 45 a 47). 
 

Independente do fato de que em algum momento das relações que 

estabelecemos com os discentes, deixemos que alguns desses mitos surjam, 

precisamos entender o quanto eles podem comprometer a afetividade que precisa ser 

estabelecida nas interações docência-discência. 

O terceiro alicerce entendido por Rossini que pode favorecer a Pedagogia 

afetiva que ela defende, são os ritmos. Enquanto docente, não posso esquecer que 

cada discente tem seu próprio ritmo, evidenciando uma complexidade bem maior, 

quando pensamos a passagem do tempo com suas horas, dias, semanas, meses e 

anos ou o movimento gravitacional da Terra, ou ainda os animais com seus impulsos 

instintivos. O ser humano sempre vai estabelecer novos ritmos, sofrendo influências 

internas e externas para viver bem e estabelecer objetivos que façam sentido e os 

inspirem. 

A autora nos faz lembrar sobre a importância dos ritmos, citando alguns 

exemplos que aqui vou retomar, mas que intento fazer-nos lembrar para o exercício 

de nossa prática educativa, visando favorecer uma docência encantadora: (1) sempre 

iremos apresentar comportamentos variados, de acordo com o ambiente em que 

estamos; (2) cada um tem uma forma diferente de ver, receber, aceitar e fazer uso 
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daquilo que vê, ouve e aprende; (3) o clima (quente ou frio) muda nossa forma de 

receber o que chega até nós; (4) as artes (música, dança, pintura, etc.) faz com que 

nossas expressões e motivações sejam diferentes. Esses exemplos de ritmos 

externos são evidências de que nosso comportamento varia de acordo com as nossas 

interações, os nossos interesses, de acordo com o ambiente e com as metodologias 

empregadas. 

É claro que quando estamos acostumados a um ritmo, torna-se cômodo e 

conveniente sua permanência. Mas quando este é rompido, acaba gerando 

insegurança, desequilibrio e desconforto. No entanto, nossa preocupação deve ser a 

de negociarmos possibilidades com os discentes, que impetrem ritmos que favoreçam 

a afetividade, o desenvolvimento, a criatividade e motivação deles. Aprender com 

entusiasmo e sensibilidade, são mudanças, quebras de paradigma, que acredito, na 

mesma perspectiva apontada por Rossini. 

Apesar da reflexão trazida no livro Pedagogfia afetiva direcionar-se 

grandemente para as crianças e jovens (10 aos 14 anos), é possível identificar 

interesses comuns com os adolescentes (a partir dos 18 anos) e com os adultos. Este 

é o público da educação superior, sendo possível que estes três alicerces também se 

ajustem a estes com certa condescendência. 

O que quero aqui reforçar com a Pedagogia afetiva de Rossini, é que é 

necessário despontarmos para atitudes cotidianas que favoreçam a afetividade, 

especialmente a partir do trabalho docente, sim, da docência encantadora. Entendo 

que a educação é transformação, e qualquer transformação que faça sentido pra mim, 

precisa estar conectada com um ato de educar mais afetuoso e harmonioso. Como 

bem disse Chalita (2004, p. 256), seria incoerente que retirássemos “[…] do humano 

seu potencial e transformá-lo em um ser sem vida, sem perspectiva, sem luz própria, 

o que seria um desperdicio”. Assim, a Pedagogia afetiva é apenas um reforço a mais 

para fortalecer o reconhecimento do significado da pessoa humana e da educação, 

pois no fim das contas se educa visando a alguma coisa para alguém. Então, 

pergunte-se: O que você realmente deseja dar aos seus alunos? Uma resposta 

positiva a esse respeito, pode significar muita mudança. 
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3.1.4 Pedagogia do Amor de Gabriel Chalita 

 

O nome dado a essa pedagogia é bem sugestiva e já anuncia a que ela se 

propõe. Logo nas primeiras palavras (Era uma vez…), Chalita (2005) usa a expressão 

encantamento ao referir-se ao tempo da infância, destacando-o como 

 
[…] tempo marcado pelo encantamento da atmosfera onírica que rege 
a primeira e mais importante fase de nossas vidas. Uma época 
singular, rica, pessoal e intransferível. Período que [representado] […] 
pela fértil imaginação […]. Imaginação livre de preconceitos, de 
negativismos e de limitações. A pureza, a ousadia e o espírito quase 
selvagem dos primeiros anos nos marcam de forma indelével por toda 
a existência (CHALITA, 2005, p. 9 – grifo nosso). 
 

Que tempo bom é esse! Além da imaginação viajante, somos mais 

humanos – livres de preconceitos, negativismos e limitações – mais ousados, 

verdadeiros e carinhosos. É claro que nessa fase também já se iniciam as influências 

do meio em cada um de nós, mas de modo geral, encantamos outros. É essa pureza 

e sensibilidade que deve nos influenciar por toda a nossa vida. Uma docência 

encantadora com essas características humanas, podem impactar muitissimo na vida 

dos discentes, e é exatamente isso que busco e almejo a todos os docentes ou ao 

maior número possível deles. 

De maneira criativa, Chalita (2005) faz uso de histórias antigas (Sherazade; 

Damão e Pítias; Dom Quixote; Davi e Golias; Hércules; Cinderela; Salomão; O patinho 

feio) e de cada uma busca resgatar valores, que assim como ele, acredito serem 

importantes em qualquer época de nossas vidas e que devem ser estimuladas nos 

mais diversos ambientes: o valor do amor, o valor da amizade, o valor do idealismo, o 

valor da coragem, o valor da esperança, o valor do trabalho, o valor da humildade, o 

valor da sabedoria, o valor do respeito e o valor da solidariedade. 

Todos os seres humanos são capazes de amar e precisam amar e ser 

amados, pois a expressão desse sentimento e a ação de acolhê-lo, torna a vida mais 

leve e agradável. O Apostolo Paulo, na primeira carta que escreveu a uma cogregação 

na cidade de Corinto fala do amor e enumera as várias qualidades deste (é bondoso, 

não se alegra com a injustiça, não é grosseiro, é humilde, evita irritar-se, evita guardar 

mágoas e faz o que é certo) e destaca que “[…] se não tivesse amor, eu não seria 
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nada” (1 Coríntios 13:2). A palavra amor é cheia de significados, entre eles amizade, 

dedicação, afeição, ternura, consideração, gentileza, assim como desejo e paixão. 

A fim de não me estender demasiadamente, escolhi duas histórias com 

seus respectivos valores, os quais usarei para exemplificar como a docência pode 

deixar-se influenciar e tornar-se encantadora. 

Assim, a primeira narrativa é a de Sherazade e o valor do amor (p. 15-26). 

Depois de contar a sua história, faz menção a ela como uma mulher Inteligente, 

perspicaz, confiante e criativa, assim como solidária, altruísta e corajosa, evidenciado 

por seu proceder – um ato de amor – acaba salvando a si mesma e as mulheres de 

Bagdá, já que morreriam após casarem-se com o sultão. A atitude de Sherazade 

mostra-se digna de ser imitada. 

Sua história é um exemplo da habilidade, competência, amorosidade e 

espírito de doação por outros, tendo usado as histórias que contava ao poderoso 

sultão Shariman, para iluminar os caminhos de nossas vidas. Ensina-nos que ódio 

não deve ser combatido com ódio, que a agresssividade não se combate com 

agresssividade e que a violência não se combate com violência, mas que os 

instrumentos mais adequados para a luta da vida são ternura, afeto e inteligência. 

Essa inteligência deve nos fazer pensar e agir diariamente com os mesmos 

instrumentos usados por Sherazade. Imagino um docente encantador, munido destes 

instrumentos, ensinando com prazer, ouvindo os discentes, oferecendo estratégias 

para favorecer aprendizagens. Quão animadora pode tornar-se uma aula assim. Quão 

aconchegante pode tornar-se uma sala de aula! Quão agradável pode ser estar com 

um docente assim. 

Sherazade também nos ensina, que somos múltiplos – indivíduos que 

pensam e vivem – tornando-nos um misto de todas as experiências que acumulamos, 

(re)elaborando-as, sendo tocados(as) pelas mesmas, desde muito antes de nossa 

memória consciente, combinando ações dos personagens que conhecemos e 

admiramos, os quais vão nos constituindo. 

A outra história que elegi para correferir com a docência encantadora, é a 

do patinho feio e o valor do respeito (p. 127-141). A ação de respeitar as pessoas 

denota consideração, atenção, reverência, obediência, estima que se demonstra por 

alguém ou algo. Quando respeitamos alguém, a tratamos com grande atenção, 

conduzindo-nos a práticas do bem de maneira coletiva, visando a manutenção da paz, 
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da união e da boa vontade entre todos, conectando-a com virtudes, tais como a 

sabedoria, a humildade e a simplicidade, empregnados do valor do respeito, podemos, 

inclusive, adotar a seguinte premissa: “Não faça ao outro o que não gostaria que 

fizessem com você”. 

A história do Patinho Feio é conhecida de todos nós, e nela se destaca a 

aparência da ave, que serviu de bode expiatório para seus familiares e os outros 

animais do lugar de suas vivências. Por fim, ele vence este infortúnio, provando sua 

superioridade, já que era uma das mais belas aves que existem, um cisne. 

Esta bela história tem a intenção de nos tocar profundamente, despertando 

o sentimento de amor ao próximo, solidariedade e respeito às diferenças. Como bem 

destaca Chalita (2004, p. 135), “[…] Quando tomamos conhecimento dos infortúnios 

do patinho, é como se acordássemos para a necessidade de cuidar, de amar, de 

dedicar atenção a quem precisa, a quem está desamparado, carente, […] fora do 

ninho”. Ações respeitosas podem servir como um passaporte para um mundo melhor. 

Neste conto, dá-se destaque as desventuras e os infortúnios que vive o 

patinho, já que é constantemente diminuído, elevando a sua baixa auto-estima, 

desanimando-o, especialmente por desconhecer sua verdade interior, sua essência, 

sua beleza própria e singular. O estímulo para se viver uma vida sem preconceitos 

precisa começar ainda cedo, especialmente no que concerne ao respeito as 

diferenças por meio de máximas morais e/ou narrativas que nos façam pensar e 

concluir que todo ser humano merece respeito, amor fraterno e tratamento digno. 

Também lembrar que eu, assim com qualquer outro, preciso de afeto, de amor, de 

aceitação e de compreensão para desenvolver um caráter que me transforme. 

Essa história do Patinho Feio é cheia de lições valiosas! Uma delas é a de 

que, mesmo que todos estejam contra nós, que o sofrimento e a dor nos persigam, 

deixando-nos expostos às más condições do tempo, fazendo-nos sentir sozinhos, 

desamparados, ainda assim precisamos ser fortes e nunca desistir de acreditar na 

felicidade, em ser aceito, de sentir-se parte de algo maior. Deste modo, mesmo 

vivendo experiências dolorosas, é importante que continuemos acreditando em nós 

mesmos e também nos outros. 

Inegavelmente, estar perto de pessoas que nos apoiem e nos percebam, é 

muito animador. Imaginem o educador que evidencie os muitos atributos citados 

acima, alinhados com a atitude de respeito, sinalizada pela história do patinho feio! 
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Penso serem atitudes de alguém que precisa ser sensivel, amoroso, atencioso e 

humilde, que se deixe tocar pelo que cada um é, percebendo-os durante as interações 

e deixando que o respeito impere em suas ações. 

Nesse conjunto, seria sublime que todo educador proporcionasse aos 

discentes um ambiente com trocas que priorizassem e estimulassem o respeito à 

diversidade, o que, além de tornar a sala de aula um lugar de convivência harmônica, 

poderia favorecer a formação de cidadãos mais educados, respeitosos e preocupados 

com os outros. 

 

3.1.5 Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire 

 

No seleto grupo de pedagogias, algumas já referenciadas acima, finalizo 

meu incurso com a Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. Esta não aparece por 

último por ser menos importante, mas porque acredito que sua pedagogia, por meio 

de um diálogo educativo e constitutivo, traz particularidades que todo docente 

encantador deveria se ancorar no exercício de sua prática e de suas atitudes 

humanas. 

Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa é uma 

das muitas obras de Freire, tendo sido publicada por ele ainda em vida (1996), vindo 

a falecer no ano seguinte (maio). É composto por três capítulos, com ideias discutidas 

por ele ao longo de sua trajetória como professor, escritor e ativista, o qual condensa 

suas ideias, com reflexões sobre a relação que deve haver entre professores e alunos, 

destacando algumas diretrizes acerca do conhecimento que deve ser disseminado 

dentro do ambiente educativo. 

No livro, Freire discorre sobre a atitude docente de ensinar os alunos a 

desenvolverem autonomia e, com isso, gerar neles uma ação transformadora, e que 

tal consecução pode ser lograda com a ética crítica, competência científica e 

amorosidade autêntica, conquistas que poderão favorecer o engajamento político. 

Seu conteúdo torna evidente como deve ser a formação de um educador e da 

importância de desenvolver uma boa relação com os educandos. Para ele, quando 

estes últimos são orientados por meio de um diálogo político-pedagógico, isso os 

aproximará do conhecimento crítico, que evoluirá com criatividade. 
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Logo no inicio da obra, Freire traz uma importante reflexão sobre a ética16, 

virtude que ele acredita que deve ser inerente a todo educador que se dispõe a 

arrostar a missão docente, devendo estar ciente de sua ação enquanto sujeito 

ensinante. Revestido de ética, o educador crítico e reflexivo desenvolverá um ensino 

que esteja desvinculado de interesses difusos. 

Ao discorrer sobre a ética, Freire quer destacar que a prática educativa 

deve estar em completa conexão com a ética e totalmente desvinculada dos 

interesses do mercado, que visam a formação do aluno exclusivamente para o 

trabalho. Sua proposta de virtude ética vem na direção de atitudes que promovam a 

liberdade de reflexão e estimule os diferentes tipos de opiniões, evitando a 

discriminação, seja ela de raça, classe e/ou gênero. 

O livro tem três capítulos, intitulados: (1) Não há docência sem discência; 

(2) Ensinar não é transferir conhecimento, e; (3) Ensinar é uma especificidade 

humana. Cada capítulo tem nove subseções, todas iniciando com a expressão 

‘Ensinar exige’, seguido dos saberes que Freire acreditava que poderiam contribuir 

grandemente com a prática educativa, os quais quero apresentar com brevidade, a 

fim de expor o foco dado por cada ação de ensinar. 

No capítulo I sob o título “Não há docência sem discência”, Freire vem 

destacar que o ato de ensinar, não consiste na transferência de conhecimento, mas 

na criação de possibilidades para que seja produzido ou construído e, nas subsessões 

traz os seguintes apontamentos: (1.1) Para ele é necessário haver a rigorosidade 

metódica, pois todo e qualquer professor deve ensinar os conteúdos necessários ao 

seu aluno, mas também mostrar-lhe como pensar certo, o que pode ir transformando-

os, a partir do pensamento crítico; (1.2) Vê a pesquisa como uma atitude fulcral, já 

que para ele não existe ensino sem pesquisa ou pesquisa sem ensino, e todo 

educador curioso deve se aprofundar em assuntos diferentes, a fim de educar a si e 

os outros; (1.3) Respeito aos saberes dos educandos é o reconhecimento feito aqui, 

atitude que todo professor deve ter sobre os conhecimentos dos alunos, conhecendo 

e aproveitando suas experiências, somando-as aos saberes curriculares 

fundamentais; (1.4) A criticidade em Freire é uma atitude que amplia a capacidade de 

                                                                         

16 Para Abbagnano (2007, p. 380), ética é, em geral, ciência da conduta. Em Platão, a ética é uma 
virtude, e as virtudes são funções da alma, que se determina pela natureza de cada alma, ou seja, ela 
decorre de acordo com a nateureza de cada sujeito. 
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aprender, o que, somada a curiosidade, deixa de ser ingênua e se torna 

epistemológica; (1.5) Pela estética e ética promove-se a aprendizagem, podendo ser 

ainda mais ampliada pelo conhecimento de recursos que venham estimular a 

criticidade e a curiosidade dos discentes; (1.6) Com a corporificação das palavras pelo 

exemplo, um educador consciente de sua prática como transformadora, precisa 

pensar certo e agir certo, já que o contrário disso, pode deixar uma má impressão nos 

alunos; (1.7) Ao destacar que ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a 

qualquer forma de discriminação, ele quer reforçar que deve-se considerar o novo e 

evitar práticas preconceituosas (raça, gênero e classe) ou qualquer outra de negação 

à democracia; (1.8) Pela reflexão crítica sobre a prática, num movimento dinâmico e 

dialético, pode-se desenvolver a criticidade, atitude altamente valorizada na 

pedagogia freireana; (1.9) Pelo reconhecimento e a assunção da identidade cultural, 

Freire vem reforçar a importância dos educadores se assumirem como seres sociais 

e históricos, comunicadores, transformadores e criadores, incluindo todos (docentes 

e discentes) nesse processo. 

No capítulo II sob o título “Ensinar não é transferir conhecimento”, Freire 

aponta a impossibilidade do educador de transferir seu conhecimento aos alunos. 

Percebo que ele abre novas possibilidades para que os discentes construam seu 

próprio conhecimento. Nessa direção, o professor precisa estar aberto a indagações, 

perguntas e críticas e, ao ensinar, apresentar as informações aos alunos, dando 

exemplos práticos, fazendo o possível para envolvê-los no processo. Para que isso 

seja alcançado, outros saberes se tornam essenciais; (2.1) Quando o educador tem 

consciência do inacabamento, ele se entende como um ser humano incompleto, 

inacabado. Quando essa compreensão de si acontece, evidencia-se que estamos em 

um tempo de possibilidades, em que todos saem ganhando; (2.2) Com o 

reconhecimento de ser condicionado, não estamos presos a uma condição. Ao 

contrário, devemos entender que a nossa consciência sobre o condicionamento nos 

faz ir além, pois somos sujeitos construídos pela genética, pelo meio o qual estamos 

inseridos e pela história; (2.3) Pelo respeito à autonomia do ser do educando, agimos 

com respeito e dignidade com o outro, atitude obrigatória a todo ser humano. Atitudes 

contrárias a essas, eliminam a liberdade de um aluno, rompendo com a decência; 

(2.4) Agir com bom senso deve ser uma atitude constante de todo educador. Quando 

agimos assim, respeitamos a autonomia, a dignidade e a identidade do outro; (2.5) 
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Com humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores, aprende-se 

a lidar com as diferenças, agir com amorosidade e cultiva-se a humildade e a 

tolerância; (2.6) Pela apreensão da realidade, ou seja, aprendendo dela, é possível 

transformá-la. Quando se ensina, também se aprende e esse processo é um ato 

político, por isso, o professor precisa ter uma competência geral e saberes especiais, 

que se conectem à sua atividade como docente; (2.7) Com alegria e esperança, todos 

podem aprender, ensinar e resistir a tudo que possa tirar sua alegria; (2.8) Com a 

convicção de que a mudança é possível, ou seja, pela construção do conhecimento, 

somos capazes de intervir na realidade de maneira inteligente; (2.9) Sem a 

curiosidade, um educador não pode aprender e nem ensinar, sendo necessário que 

ele estimule a pergunta e a reflexão crítica. Educadores e educandos devem ter uma 

postura aberta, curiosa e indagadora. 

O último capítulo intitula-se “Ensinar é uma especificidade humana”, e 

esbarra na necessidade de se expressar, de crescer. O ato de ensinar democrático, 

deve se revelar nas relações com as liberdades dos alunos, expressando-se na 

firmeza de sua atuação, agindo como alguém que compartilha, recebe e contempla 

junto. Dessa forma, ensinar exige: (3.1) A segurança, competência profissional e 

generosidade, pois é influente o professor que tem força moral para a coordenação 

de suas atividades profissionais. A generosidade caminha com a liberdade, e esta 

constrói o real clima de disciplina, estimulando a curiosidade e a aprendizagem; (3.2) 

O comprometimento pode criar nos alunos a afeição, o que é muito significativo no 

quefazer profissional; (3.3) Ao compreender que a educação é uma forma de 

intervenção no mundo, o educador como intectual, compreende seu papel no 

processo educativo, entendendo-se reprodutor da ideologia dominante, mas também 

servindo como interlocutor para o seu desmascaramento; (3.4) Usando sua liberdade 

e autoridade com limite, permitindo aos discentes que opinem e se abram com você 

de maneira confortável, o processo de ensino flui e proporciona a aquisição de 

saberes, tanto aos professores, quanto aos alunos; (3.5) Pela tomada consciente de 

decisões, o educador, compreendendo a educação como um ato político, e que 

também discute sobre política, pois é um tema presente no dia a dia de todos nós, 

age com respeito aos discentes, já que a neutralidade, evidencia desrespeito com o 

conhecimento e com a verdade; (3.6) saber escutar está entre os saberes necessários 

à prática educativa, pois somente quem escuta de maneira paciente e criticamente o 
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outro, dialoga com ele, o que inclui aprender a escutar para falar, e isso favorece à 

transformação do seu discurso; (3.7) Entendendo que ensinar exige reconhecer que 

a educação é uma ideologia, torna o educador alguém consciente de que precisa 

informar acerca dela, já que ela tem haver com a ocultação da verdade dos fatos, 

tornando-nos míopes, levando-nos a aceitar discursos fatalistas neoliberais como algo 

normal e passível de aceitação e subserviência; (3.8) Como um saber necessário à 

prática educativa, a disponibilidade para o diálogo, pelo testemunho aberto aos outros, 

pela disponibilidade curiosa à vida e aos seus desafios, pode se efetivar de maneira 

crítica e criativa a aprendizagem e, por fim; (3.9) Pelo querer bem aos educandos, de 

maneira ética e amorosa, o professor evidencia sua luta politica, para a conquista de 

direitos e respeito comum. 

Pela suscinta exposição feita de todos os saberes (27 ao todo), é possivel 

extrair muitas minúcias para a prática educativa e para as atitudes daqueles que 

envolvem-se com uma docência encantadora. No entanto, por se tratarem de muitas 

atitudes particulares e específicas, optei por apresentar minuciosamente apenas sete 

delas, a fim de não me estender demasiadamente, mas também conseguir exprimir o 

que me proponho sobre uma docência encantadora. Dessa forma, selecionei dois 

saberes dos dois primeiros capítulos e três do terceiro, estando entre eles: (1.1) 

Rigorosidade metódica; (1.3) Respeito aos saberes dos educandos; (2.2) respeito à 

autonomia do ser do educando; (2.3) bom senso; (3.2) comprometimento; (3.6) saber 

escutar e; (3.9) Querer bem aos educandos, pois entendo-os como indispensáveis à 

prática educativa dos docentes encantadores, os quais acredito, podem favorecer 

grandemente uma prática educativo-crítica, evidenciando posturas fundamentais a 

serem refletidas por todo educador que almeja rever sua prática e suas atitudes 

humanas, com a finalidade de encantar os educandos. 

 

3.1.5.1 Rigorosidade metódica 

 

O que Freire quer dizer com rigorosidade metódica? Tal rigosidade tem a 

ver com a ação do educador democrático, que em seus encontros de formação, busca 

estimular e acrescer a capacidade crítica do educando, sempre com curiosidade, 

evitando uma atitude de submissão. Freire (2019a, p. 13) entende que “[...] ensinar 
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não se esgota no “tratamento” do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas 

se alonga à produção das condições em que aprender criticamente é possível”. 

Para que um docente encantador consiga esse alcance com os alunos, ele 

mesmo precisa ser criativo, instigador, inquieto, rigorosamente curioso, humilde e 

persistente. São muitas atribuições singulares de um educador assim, mas todas elas 

implicam inicialmente, em suas mudanças pessoais, para depois, modificar a sua 

prática educativa. Os alunos confiam em seus professores, e esperam sempre o 

melhor deles. Conseguem identificar, inclusive, aqueles que se preocupam 

verdadeiramente com a aprendizagem deles. Acredito, assim como Freire, que esse 

conjunto de características humanas, quando se exprimem no ser de um educador 

humanizado, cria condições para que possa ocorrer a aprendizagem discente, 

transformando-os em sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado. 

Nesse sentido, uma preocupação docente deve ser a de ajudar os 

discentes a alcançar resultados que os favorecem ao longo de sua trajetória. A simples 

exposição de um conteúdo em si, não denota aprendizagem, mas quando dialogado, 

refletido e empregado ou pelo menos quando se analisa as possibilidades de seu 

emprego, podem causar um impacto nos aprendizes, englobando as ações que se 

dirigem no caminho par o alcance desses resultados. Diferentemente disso, Freire 

(op. cit, p. 14 – grifo nosso) sinaliza que um discente que apenas memoriza algo, é 

como um “[…] intelectual memorizador, que lê horas a fio, domesticando-se ao texto, 

temeroso de arriscar-se, [que] não percebe, [se existe alguma] relação entre o que leu 

e o que vem ocorrendo no seu país, na sua cidade, no seu bairro”. 

Ao contrário do intelectual memorizador, o intelectual em transformação 

acaba sendo atraído, comprometendo-se com o que lê, e com as possibilidades que 

essa informação pode trazer a ele, aos outros, com ganhos individuais e coletivos, 

entendendo-se como parte de tudo isso, como sujeito. Essa é uma atitude que deve 

ser estimulada e alcançada, e que também deve ser parte integrativa do docente 

encantador. 

Vê-se a rigorosidade metódica como um saber de transformações e 

oportunidades, as quais criam possibilidades para os docentes – pois também 

aprendem – como para quem por eles são ensinados – pois também ensinam. 
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3.1.5.2 Respeito aos saberes dos educandos 

 

Esse saber – como o próprio nome expressa – em si mesmo, já denota sua 

força, pois ouvir o outro é uma atitude respeitosa e ainda ajuda a conhecer o que o 

outro não sabe e precisa aprender. Freire acreditava que todo saber, especialmente 

os das classes populares, deviam ser respeitados. Mas porque respeitar 

especialmente estes últimos? Por serem saberes que a muito são esquecidos, por 

acreditarem que nada agregam aos processos de ensino e aprendizagem. Ao 

contrário disso, todo saber, de qualquer classe, tem razão de ser e serve como base 

para o ensino de conteúdos curriculares, já que tudo que se ensina, tem relação direta 

com a nossa vida. 

E, por que não aproveitar a vivência dos alunos? Porque não pensar sobre 

sua realidade, suas condições de vida, suas dificuldades? Seria possível transformar 

todas essas experiências em conhecimento, partindo delas e epistemogizá-las? Sim, 

é o que acreditava Freire. Pela discussão com os discentes sobre sua realidade 

concreta, associando-a com todo o conhecimento socializado em sala de aula, cria-

se uma necessária “intimidade” que pode ser primordial aos educandos e, mais ainda, 

quando se promove a discussão destes com implicações éticas, políticas e 

ideológicas. 

Acredito que um docente encantador que reconhece a grandeza de 

respeitar os saberes dos educandos, entendendo que por meio dele, torna-se possível 

relacionar, interpretar, criar e transformar o ensino, a aprendizagem e, por 

consequência, a vida, alcança melhores resultados com os discentes em sua pŕatica 

educativa. 

 

3.1.5.3 Respeito à autonomia do ser do educando 

 

Outro saber que entra no rol dos muitos saberes pontuados por Freire é o 

que busca respeitar a autonomia do ser do educando. Respeitá-lo é uma expressão 

da estima que tenho por mim mesmo, é uma atitude ética. Quando o faço, dignifico 

cada um. Quando desrespeito a curiosidade de um discente, o seu gosto estético, sua 

inquietude, sua linguagem e o ironizo, ajo minimizando-o e, com isso, transgrido os 

princípios fundamentalmente éticos da nossa existência. 
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Tal autonomia perpassa pelo saber discutido antes desse, o do saber que 

considera a experiência do outro, ouvindo-o. Quando respeito a autonomia, completo 

a dialogicidade verdadeira, momento em que os sujeitos dialógicos podem aprender 

e crescer na diferença, com respeito, coerência e ética. 

Atitudes de discriminação são imorais e os educadores devem ser 

defensores de uma educação que respeite as diferenças e que lute contra a 

discriminação. Dessa forma, é imperioso aos docentes encantadores que ajam com 

respeito à autonomia e à identidade do educando, pois tal prática condiz com o modelo 

de educação contemporânea que respeita e valoriza os discentes. Uma atitude 

respeitosa assim, pode ser evidenciada quanto um docente considera as diferenças 

que existem, ouve seus alunos, valoriza suas opiniões, instiga-os a falar, expondo 

suas dúvidas e conhecimentos aprendidos sobre todo tema que emerge no espaço 

dialógico da sala de aula. 

 

3.1.5.4 Bom senso 

 

O bom senso a que Freire se refere, tem relação direta com a avaliação 

que, a todo instante, todo educador deve fazer de sua prática. Ao repensar a minha 

prática, devo motivar-me a agir com benevolência, entendendo que a minha 

autoridade como professor em sala de aula, não pode ser autoritária, mas instigar a 

liberdade, já que ela estimula a criatividade. 

Quando ajo com bom senso, me comporto como alguém que deve respeito 

à autonomia, à dignidade e à identidade do educando, o que diferente disso, só serve 

para irritá-lo e desmoralizar meu discurso, já que viver apenas da falácia – como falar 

de democracia e da liberdade – mas agir com imposição ao educando, evidencia 

arrogância. Na contramão disso, pondo em prática de forma metódica a capacidade 

de indagar, comparar, duvidar e aferir, torno-me ainda mais curioso e crítico, 

evidenciando o bom senso no meu quefazer pedagógico. 

Meu bom senso exige uma rigorosidade científica, advertindo-me de que 

há algo a ser compreendido no comportamento de um ou mais discentes (muito 

silencioso, distante, displicente, pouco comprometido), não permitindo-me 

desconsiderar as condições de existência deles, desvalorizando suas experiências, 

ou até mesmo escarnecendo delas. 
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Neste conjunto de atitudes de bom senso, a minha prática educativa crítica, 

expressa-se com respeito pelo saber ingênuo, reconhecendo a importância de sua 

superação, pelo exercício da curiosidade epistemológica. Diante disso, em respeito 

ao educando, seria impossível agir com responsabilidade se não cumprir com o meu 

dever, se não me preparar ou me organizar para o exercício da minha prática 

educativa, se não luto por nossos direitos e não protesto contra as injustiças. Se 

reconhecermos a prática docente como especificamente humana e profundamente 

formadora, será possível evidenciar o bom senso, o que para Freire é um saber 

fundamental à experiência educativa. 

 

3.1.5.5 Comprometimento 

 

Apesar da impressão de que os saberes se repetem, vemos que eles 

apenas reforçam várias atitudes que se configuram como saberes necessários à uma 

prática educativa com rigores de encantamento, como é o caso do comprometimento. 

Freire via que a atividade docente seria impossível de ser realizada com eficácia, se 

a fizéssemos como se nada estivesse ocorrendo conosco, vendo-a apenas como um 

bico ou uma possibilidade de ganhar um dinheiro extra. Exemplifica isso como alguém 

que está na chuva, sendo impossível estar exposto a ela, sem defesas, e não se 

molhar. Dessa forma, seria impossivel ser professor sem se colocar diante dos alunos, 

sem revelar com facilidade ou relutância nossa maneira de ser, de pensar 

politicamente, ou seja, não é possível escapar à apreciação deles, sendo nosso 

exemplo um incentivo. 

Assim, meu comprometimento deve me deixar atento à leitura que realizo 

de minha atividade docente, já que “[…] o espaço pedagógico é um texto para ser 

constantemente “lido”, interpretado, “escrito" e “reescrito”” (FREIRE, 2019a, p. 38). 

Nesta perspectiva, quanto mais solidariedade existir entre eu e os discentes no “trato” 

deste espaço, maiores serão as possibilidades de uma aprendizagem democrática na 

realização de uma prática educativa encantadora. 

Com comprometimento, não me permito realizar uma prática neutra, como 

que treinando os alunos para práticas apolíticas. Acredito, assim como Freire, que é 

impossível estar no mundo e viver como se estivéssemos fora dele. Diante disso, 

minha presença como docente deve ser percebida pelos discentes, especialmente 

com uma presença política, revelando minha capacidade de analisar, de comparar, 
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de avaliar, de decidir, de optar, de romper, de fazer justiça, de não falhar à verdade, 

sendo ético. Esse seria o melhor testemunho de um docente encantador que se 

compromete com a verdade, com a justiça e com o conhecimento que liberta. 

 

3.1.5.6 Saber escutar 

 

A atitude de saber escutar, deve se fazer sempre presente no exercício 

profissional de todo docente encantador. Somente quem escuta de maneira paciente 

e crítica o outro, consegue falar com ele e aprende a difícil lição de transformar o seu 

discurso. 

No processo da fala e da escuta, o silêncio é uma condição essencial da 

comunicação dialógica a ser assumido com rigor pelos sujeitos que dele fazem parte, 

sendo um sinal evidente de um bom ouvinte, a predisposição para controlar sua 

vontade de se expressar, mas que também a expressa de maneira respeitável, 

entendendo não ser o único a ter o que dizer, nem que é uma verdade exclusiva. 

Cabe ao docente encantador usar este saber para motivar, para desafiar 

quem escuta, no sentido de que, quem escuta diga, fale, responda. Neste exercício, 

nos tornamos educadores melhores ao escutarmos e, escutando, é possível provocar 

os discentes, refinando sua curiosidade que, trabalhando com a nossa ajuda, vai 

desenvolvendo sua inteligência sobre o que falamos, pois nossa tarefa primeira como 

educadores é falar com clareza sobre o que ensinamos e incitá-los a fim de que 

produzam a compreensão do objeto ensinado, apropriando-se da inteligência do 

conteúdo para que a nossa relação de comunicação se estabeleça. É exatamente 

com este pensar, que Freire (2019a, p. 134) expõe que o ato de “[...] ensinar não é 

transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender não é memorizar o perfil do 

conteúdo transferido no discurso vertical do professor”. 

Ensinagem e aprendizagem caminham juntas por um esforço 

metodicamente crítico do docente – que busca elucidar a compreensão de algo – e 

do esforço igualmente crítico do discente – que precisa entrar como sujeito da 

aprendizagem. Nestes processos, os resultados ficam subordinados a escuta docente 

sobre as dúvidas, os receios e a incompetência provisória dos discentes, e que, ao 

escutá-lo, aprende a falar com eles. 

É necessário entender que, escutando bem, posso me preparar melhor 

para me posicionar ou melhor me situar do ponto de vista das ideias. Pela audição do 
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discurso do outro, sem preconceitos, enquanto docente encantador, posso me 

posicionar com desenvoltura. 

Vejo a escuta legítima como uma tarefa atingível na realização de uma 

docência encantadora, conjecturando-se como uma qualidade que deve ser parte 

constituinte da prática educativa democrática de todo bom ouvinte/todo bom 

educador. 

 

3.1.5.7 Querer bem aos educandos 

 

Freire inicia suas reflexões deste último saber que anuncio, dizendo que 

precisa “[...] estar aberto ao gosto de querer bem, às vezes, à coragem de querer bem 

aos educandos e à própria prática educativa” (FREIRE, 2019a, p. 141). Compartilho 

com ele desta premissa e acredito que um docente encantador precisa iniciar seus 

encontros pedagógicos sempre bem intencionado, visando torná-lo um momento 

agradável, prazeroso e dinâmico, evidenciando sua sensibilidade e humanidade nas 

interações que vai estabelecer. 

Isso deve significar que a afetividade não precisa me assustar, mas sendo 

autêntica, tem de selar meu compromisso com os discentes, em uma prática 

específica do ser humano. Neste contexto, é importante separar a minha seriedade 

como docente e a afetividade que pretendo evidenciar, mas em hipótese alguma, 

deixando que ela interfira no cumprimento ético de meu dever como docente. Pelo 

contrário, pela minha rigorosidade metódica, torno a minha busca e a minha docência, 

tanto mais alegre e esperançosa quanto ao que almejo alcançar com os discentes. 

Para que tudo isso faça ainda mais sentido, precisa estar intimamente 

ligado com a minha disponibilidade à alegria de viver que, como tal, me encanta e 

encanta outros. 

Sincrônico a isso, é necessário que eu, no cumprimento de minha 

incumbência docente, fixando-me em meus objetivos e amorosamente cumprindo-os, 

não me afaste do sentido político de minhas ações, concatenado com o respeito à 

dignidade de minha prática educativa e o zelo por meu labor e pelas vivências com os 

discentes. 

É necessário que um docente encantador entenda que a sua prática 

educativa é misto de elementos e sensações, entre eles: a afetividade, a alegria, 
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minha capacidade científica, o dominio técnico de minha área de ensino, a 

sensibilidade nas minhas relações, o saber escutar, meu comprometimento e bom 

senso, meu interesse em possibilitar que os discentes desenvolvam autonomia, sejam 

reflexivos e críticos, minha esperança e a convicção de que é possível transformar. 

Um docente encantador precisa estar convencido de que seu trabalho é 

uma especificidade humana (é com gente, pequena, jovem ou adulta, mas que está 

em permanente processo de busca, formando-se, mudando, crescendo, reorientando-

se, melhorando, bem como, por ser gente, permitindo que seus valores sejam 

negados e, com isso, distorcendo-se, recuando e transgredindo) e, para tanto, a fim 

de suscitar um maior desenvolvimento desse perfil, precisa se conectar com seu 

aperfeiçoamento físico e moral, ter sua inteligência sendo instituída e instigada, refletir 

sobre os aspectos que favoreçam a desfiguração e a boniteza do mundo, entender a 

dominação a que estamos sujeitos e sobre a liberdade pela qual devemos lutar e 

estimular outros a lutar. 

Devo entender que a minha prática educativa, a docência que exerço, 

especialmente com perspectivas encantadoras, longe de ser melhor do que qualquer 

outra, exige de mim um alto nível de responsabilidade ética de que minha própria 

capacitação científica faz parte e, se por um lado, não posso estimular os sonhos, as 

esperanças, as buscas e anseios, que eu me negue a arrancá-los dos outros, 

recusando dar minha atenção dedicada e amorosa, desconsiderando qualquer 

problemática pessoal deste ou daquele discente com o qual convivo e compartilho 

emoções. 

De maneira natural, preciso entender a prática educativa ou a docência 

encantadora, como um exercício constante em favor da produção e do 

desenvolvimento da autonomia de docentes e discentes e jamais “[…] como uma 

experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as emoções, os desejos, os 

sonhos devessem ser reprimidos” (FREIRE, 2019a, p. 145). 

Finalizo este capítulo, ainda mais consciencioso de que todo docente, 

especialmente um docente encantador, precisa viver suas experiências com 

entusiasmo, desenvoltura, comprometimento e preocupado com os sujeitos com 

quem as vive, evidenciando o respeito, o bom senso, o comprometimento, as 

emoções, o afeto, a sensibilidade e a humanidade, todos aparceirados com vistas às 
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mudanças que assistem aos educadores, alicerçadas na ética, no respeito à dignidade 

e a própria autonomia do educando. 

Assim, diante das elucubrações sobre essas pedagogias (encantamento, 

afetiva, do amor e da autonomia), levanto uma pergunta final: Para que exercer uma 

docência encantadora? Primeiro para distinguir o sentido político da minha prática 

educativa; segundo para envolver os discentes em experiências que poderão formá-

los, transformá-los e edificá-los, e; terceiro para evidenciar meu sincero desejo de 

querer bem aos discentes e a minha prática educativa, recheada de afetividade, amor, 

encantamento e sensibilidade. 

Morin (2017) usa a expressão “Pulsão cognitiva”, referindo-se à busca por 

um conhecimento pleno, pela dialogicidade entre o todo e as partes, mutuamente e 

interdisciplinarmente, derrubando marcos e os obstáculos entre as diferentes áreas 

do saber, caracterizando os momentos de criação do ser humano. A partir destes 

momentos, podem ser possibilitados que se desenvolva atitudes de satisfação pelo 

êxito daquilo que se objetivou fazer. 

Portanto, na busca por uma docência encantadora, vejo que esta esbarra 

na realização de ações verdadeiramente criativas, por vivências que encantam, por 

meio de atitudes de satisfação no fazer humano, assumida por docentes, que mesmo 

diante das possibilidades e das limitações das experiências da prática social, 

permitem criações, empregam a pulsão cognitiva e o entusiasmo em suas realizações, 

tornando-o feliz e satisfeito com o que faz e no que faz. 

Tornar-se um docente encantador parece algo bem animador, quando 

pensamos o todo, já que faz bem a quem encanta e a quem pode se encantar. Mas, 

como vai se constituindo o conhecimento de um indivíduo assim? No próximo capítulo, 

minha reflexão arrola-se para a compreensão sobre essa constituição do 

conhecimento. 
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4 CORRENDO EM DIREÇÃO À COMPREENSÃO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

Aprenda com cada dor […] 
Aprenda quando chorar [...] 
Aprender a desviar das pedras da ingratidão 
[...]  
Sem parar de aprender, aproveite cada flor [...]. 

Bráulio Bessa 

 

No início de algumas estrofes de Bessa (2018) em seu poema (A corrida 

da vida), ele usa a palavra aprender, denotando que este ato, a partir de nossas 

experiências, pode nos trazer valiosas contribuições.  

Consultando o dicionário, vi que aprender relaciona-se à aquisição de 

conhecimento, saber sobre algo, instruir-se. É claro que isso é fundamental para a 

nossa vida, já que podemos ficar sempre informados sobre tudo ou quase tudo. 

Este mesmo verbo, segundo Anastasiou & Alves (2006, p. 14) é “[...] 

apreender por síncope, [...] tomar conhecimento, reter na memória mediante estudo, 

receber a informação [...]”. 

A ação de aprender pode ocorrer por meio de diversas situações, 

mudanças de comportamento e com as experiências que vivenciamos nos mais 

diversos âmbitos de nossa vida, relacionando-se com fatores ambientais, relacionais 

e emocionais. 

Sob uma perspectiva ingênua para se aprender, basta apenas que um 

estímulo externo provoque uma resposta. No entanto, o ato de aprender tem relação 

com a minha própria história, constituindo-me como um ser social, levando a adaptar-

me às novas situações e desafios. 

Houve uma época em que se entendia o aprender como um processo 

linear, resumidamente como uma progressão que ocorria com o passar da idade e 

com os estágios da vida, bem diferente de hoje, já que se compreende a ação de 

aprender sob uma perspectiva mais dinâmica, exigindo do sujeito que pense, aja e 

participe do mundo. 

No entanto, meu objetivo neste capítulo, é dialogar sobre uma perspectiva 

mais crítica do aprender, a constituição do conhecimento. Para tanto, é fundamental 

partir da seguinte pergunta: Como ocorre a constituição do conhecimento? 
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Trarei aqui a visão de Husserl (2006) sobre a constituição do conhecimento, 

que acreditava que este é constituído e não construído. Essa ideia está atrelada ao 

método fenomenológico elaborado por ele mesmo. 

Este buscou superar a aporia do neokantismo17, que havia diluído o ser 

racionalmente no puro pensamento, vindo a fundar o ideal de uma lógica pura na 

empiria. Seu objetivo sempre foi superar a oposição que existia entre objetivismo e 

subjetivismo. Para tanto, afirmou que as proposições lógicas abrangem verdades 

fundamentais, tão-somente ideais, levando-o a pensar sobre a propriedade dos atos 

de refletir e apreender, que se alicerçam em seu conteúdo de significado, quer dizer, 

do refletido e compreendido. 

No transcorrer da organização de seu método fenomenológico, Husserl 

dedicou-se com mais vigor às seguintes questões: a) De que maneira o mundo real 

em sua transitoriedade, intersubjetividade e objetividade, constituem-se em nossa 

consciência? b) De que forma pode-se sair da atitude natural e transitar por uma 

atitude filosófica? 

No primeiro volume escrito por ele - intitulado Investigações Lógicas, sob o 

subtítulo Prolegomena para uma lógica pura - percebe-se seu empenho em ostentar 

a lógica como imperiosa para uma teoria da ciência, rejeitando os fundamentos da 

lógica e de uma teoria do conhecimento ajustadas na psicologia. 

Foi exatamente no segundo volume, intitulado Investigações sobre 

fenomenologia e teoria do conhecimento, que Husserl desenvolveu o método 

fenomenológico, mas produzindo-o com maior clareza no livro Ideias para uma 

fenomenologia pura e uma filosofia fenomenológica (2006). Foi ainda no segundo 

volume que ele apresentou de modo hesitante o aspecto do noemático, entendendo 

por noema o conteúdo temático do conhecimento que se opõe a noese, o que ele 

chama de ato próprio da vivência, sendo o noema seu objeto. 

Noese são para Husserl (2006), como os atos visados pela consciência até 

certo modo, sendo noema o conteúdo ou significado desses objetos visados. 

Nomeando as noeses como empíricas ou transcendentais, ele entende as primeiras 

como passivas, pois visam uma acepção preexistente, enquanto que as 

                                                                         

17 O Neokantismo, também chamado de Neocriticismo foi um movimento de "retorno a Kant", que se 
iniciou na Alemanha, lá pela metade do século passado, dando origem a algumas das mais importantes 
manifestações da filosofia contemporânea (ABBAGNANO, 2007). 
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transcendentais evidenciam-se ativas por constituir as próprias significações ideais, 

ou seja, poderia dizer que as noeses seriam os atos criados pelo sujeito constituinte 

como puras idealidades ou acepções. 

A fenomenologia é para Husserl o aperfeiçoamento do esforço de 

Descartes em fundamentar todo o conhecimento na indubitabilidade reflexiva do ego 

cogito e de suas cogitationes, e este em hipótese alguma apresenta-se como um 

objeto isolado, mas sim como objeto em seu mundo. Essa compreensão fez ele 

pronunciar nas Conferências de Paris que, tudo o que está no mundo, ou seja, tudo 

que é espaço-temporal era para ele, à medida que vivenciava, percebia, lembrava, 

pensava, julgava, valorizava, desejava, etc. 

No conjunto das compreensões husserlianas, é reconhecido que uma 

atitude irrefletida, a-fenomenológica, evidencia-se como uma forma simplória de ver o 

mundo, visto apenas como mundo dos objetos. No entanto, a fenomenologia vem 

apresentar uma fundamentação original, apoiada tanto pelas ciências distintas quanto 

pela filosofia, que consegue enxergar o sujeito (eu transcendental). Ela busca 

dispensar toda e qualquer atitude natural, pondo o mundo como que entre parênteses 

(epoqué), o que não significa negar sua existência, mas metodicamente declinar tais 

atitudes. Em contrapartida, com uma atitude analítica das vivências puras, pela 

redução fenomenológica, vai constatar que a consciência é consciência de algo, o que 

se pode chamar de fenômeno. 

Tal consciência deve ser entendida como compreensão de algo que é 

(sentido do ser), pela intencionalidade. Essa expressão “[...] significa apenas a 

característica geral da consciência de ser consciência de alguma coisa” (HUSSERL, 

2006, p. 94), ou seja, os fenômenos são analisados no âmbito da consciência, visando 

apreender as coisas em si mesmas, como elas realmente são, reforçando a 

intencionalidade como marca fundamental da consciência, já que a consciência volta-

se todo o tempo para fora de si. Porém, Husserl não considerava a consciência como 

uma caixa ou um elemento que, a partir dele, o mundo iria desabrochar, o que é 

reforçado por Dartigues (2005, p. 212 - grifo nosso): 

 
[...] O princípio de intencionalidade é que a consciência é sempre 
‘consciência de alguma coisa’, que ela só é consciência estando 
dirigida a um objeto (sentido de intentio). Por sua vez, o objeto só pode 
ser definido em sua relação à consciência, ele é sempre objeto-para-
um-sujeito. [...] Isto não quer dizer que o objeto está contido na 
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consciência como que dentro de uma caixa, mas que só tem seu 
sentido de objeto para uma consciência. 
 

A análise da consciência é tema fundamental na filosofia husserliana, vindo 

a fortalecer seu sentido em seu método investigativo, buscando compreendê-la de 

maneira pormenorizada e, constituindo os “objetos” da consciência (os cogitata do 

cogito). Essa compreensão pode ser alcançada pela intencionalidade, sem que esta 

se limite à síntese no juízo. 

Husserl entendia que, por meio da fenomenologia, era possível dissecar as 

singularidades de um fenômeno, também vendo-a como condição para que o 

conhecimento pudesse constituir-se, pois na qualidade de consciência 

transcendental, estabeleceria as significações. 

Isso reforça que, para que a fenomenologia cumpra ao que se propõe, é 

necessário que seja empregada a redução fenomenológica do método, para a 

compreensão das funções até as profundezas do conhecimento. Nesse caminho, 

reduzir significa delimitar temas para o alcance de uma consciência pura, colocando 

como que o mundo entre parênteses. 

Pela redução fenomenológica husserliana, é possível manifestar-se no Ser 

como uma condição para ele ter em vista o mundo (o fenômeno), já que toda 

significação e amplitude que lhe são dados, vão basear-se em funções intencionais, 

conduzindo-o à subjetividade – pela reflexividade – para a constituição do 

conhecimento, partindo dele mesmo, pois é também a fonte de toda a certeza e de 

todo o saber e ter do mundo.  

Essas primeiras ideias de Husserl fluíram na cabeça de tal forma, que 

possibilitaram-me os primeiros entendimentos sobre como o conhecimento vai se 

constituindo, o que antes não estava muito claro. 

Isso me ajudou a compreender a filosofia husserliana como uma filosofia 

transcendental, alcançada pela investigação da constituição da subjetividade 

transcendental. Metodologicamente, com a redução fenomenológica eu posso buscar 

uma reflexão intencional, a partir da descrição da vida da consciência. Com isso, 

posso instituir com o seu método, a introspecção, vindo a configurar um mundo de 

objetos ideais, e que por “[...] sua peculiaridade eidética, [posso estabelecer] a 

correlação entre a coisa determinada que aparece, como unidade, e as diversidades 
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infinitas determinadas das aparições (HUSSERL, 2006, p. 335 – grifo nosso)”, agora 

vista em toda a sua evidência e despida de todos os seus enigmas. 

É possível constatar na fenomenologia husserliana a visibilidade que é 

dada aos fatores empíricos, o que, no entanto, preliminarmente irá fundar-se na 

consciência teórica, passando depois à “[...] somatologia e estesiologia, de um lado, 

e a uma teoria da intersubjetividade, de outro (ZILLES, 2007, p. 219)”. Nesse caminho, 

o corpo (Leib) passa a ser visto como o último fundamento dos processos de vivência, 

mas que é ponto de partida para a compreensão do outro, através da leitura semiótica 

do corpo (Körper) que fala, carregado de sentido. 

Nessa direção, a partir de uma reflexão minuciosa (intencionalidade), eu 

posso chegar à intersubjetividade transcendental, atitude para além da erupção do 

ego do Eu, emitido ao outro. Assim, pela fenomenologia de Husserl (2006), por meio 

da análise constitutiva do outro, é possível que seja alcançada uma dimensão da 

transcendência do outro, manifestada na própria consciência, evidenciando-se como 

compreensão intersubjetiva de sentido. 

Nesse primeiro diálogo, é possível entender que o conhecimento vai se 

constituindo quando se elabora uma minuciosa análise das vivências, dando-se posse 

do conhecimento teórico, operando uma crítica argumentativa à concepção 

empiricista de subjetividade, bem como descritiva, apresentando uma descrição 

distinta e melhorada de suas estruturas essenciais, dando sentido aos fenômenos, 

interpretados pela consciência. 

Também de que é preciso tomar qualquer conhecimento como fenômeno, 

fazendo-o aparecer, por intermédio da generalização da epoché18 e redução 

fenomenológica, como informações efetivas e absolutas na imanência do campo 

fenomenal, arbítrio de conhecimento absoluto. 

Uma outra perspectiva sobre a constituição do conhecimento sob o olhar 

huserliano, foi apresentada por Bicudo & Afonso da Silva (2018), que me instigaram a 

ir ainda mais fundo nesse entendimento, motivando-me para a continuação desse 

diálogo, o que faço a seguir. 

 

  

                                                                         

18 Na fenomenologia, a epoché é entendida pela abstenção do pensamento diante da constância do 
“espetáculo do mundo”, distanciando-se de validações naturais ingênuas (HUSSERL, 2012, p. 154). 
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4.1 AMPLIANDO O OLHAR SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Em meu esforço para discutir e compreender como acontece a constituição 

do conhecimento, identifiquei vários estudos sobre fenomenologia escritos por Bicudo 

(2010, 2011ab, 2019) e um específico, em que ela escreve com Afonso da Silva (2018) 

que trata da constituição do conhecimento, o qual apresento nesta incursão. 

Bicudo (2010) diz que com um olhar intencional sobre aquilo que é dito 

pelos indivíduos, os grupos, sobre a cultura que vai sendo tecida, desenvolve-se um 

movimento que se dirige à constituição do conhecimento, promovendo a historicidade 

do mundo-vida, entrelaçado por camadas de sentido. Afirma também que por meio da 

fenomenologia, considerando a perspectiva de onde se olha, é possível viabilizar toda 

perspectiva materializada no corpo-próprio19 – aquele situado no mundo, e que 

carrega no olhar a figura e o fundo, dado pela intencionalidade que possibilitará uma 

visualização e o tempo-espaço vividos. 

Para ela, essa postura fenomenológica, pode dar-se em muitos campos e 

áreas do mundo-vida, o que no meu caso, entendo enquadrar-se pelos campos da 

educação, do ensino e da prática daqueles que formam outros professores, 

especialmente aqueles vistos pelos discentes como alguém que faz a diferença, que 

entusiasma, que motiva, que ouve, que dialoga e que encanta - os quais nomeio como 

docentes encantadores. 

Entendida sob essa perspectiva, vejo que o processo educativo em 

movimento abarca a formação humana, as possibilidades de renovação de estilos e 

modos de ser, pela compreensão do que é formar, atualizando as possibilidades das 

pessoas entenderem o que estão fazendo ali, englobando posturas, interações e 

procedimentos que promovam o ensino e a aprendizagem. Esses aspectos por serem 

específicos da pesquisa, tratarei com maior aprofundamento em outro capítulo. 

Em diálogo com Afonso da Silva & Bicudo (2018), estes destacam o 

significado da expressão constituir, destacando-a como ser ou ter como parte 

principal; formar(se); compor(se). Sob a perspectiva do construtivismo, passa a ideia 

                                                                         

19 O termo corpo-próprio é discutido por Merleau-Ponty (2011) em sua obra Fenomenologia da 
Percepção. Este é entendido como aquele que não apenas está no mundo, mas o habita, e dele faz 
um mundo vivido. Nesse processo, este pode atentar-se ao que está acontecendo, dando-se conta do 
movimento, constituindo o próprio ato de perceber e o percebido enlaçado na percepção. 
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de uma construção realizada pela junção de elementos ou de interações (históricos, 

sociais, linguagem, etc.), separando o sujeito que conhece do objeto que é conhecido. 

Visando esclarecer como se dá a constituição do conhecimento, Bicudo & 

Afonso da Silva (2018) assumem a filosofia fenomenológica de Husserl como caminho 

para essa compreensão. Entendem que o conhecimento pode ser constituído quando 

se entrelaçam os sentidos experienciados no corpo-próprio ou corpo-encarnado, 

absorvidos pelos sujeitos pelos diferentes órgãos dos sentidos (audição, tato, visão, 

paladar e olfato), mas que é traspassado por um sexto sentido que eles apontam como 

cinestesia (movimento sentido), os quais vão se entrelaçando, possibilitando ao 

sujeito perceber um objeto e sua forma de maneira consciente. Dessa forma, 

percebendo, comparando, gostando, rejeitando, expressando, comunicando, advém 

um movimento de articulação dos sentidos que  

 
[...] vivenciados pelo sujeito histórico-sócio-culturalmente situado junto 
ao mundo-vida [por meio de] uma reunião articulada do sentido-
percebido-compreendido-interpretado pela linguagem aos outros 
cossujeitos que junto a ele estão, [compartilham e materializam] as 
compreensões havidas (BICUDO, AFONSO DA SILVA, 2018, p. 157 
– grifo nosso). 
 

Nesse desenrolar, manifesta-se a dimensão da intersubjetividade, 

emergindo as compreensões por meio da linguagem, articuladas dialeticamente com 

os outros, produzindo um conhecimento histórico-sócio-cultural, o qual vai sendo 

aceito e mantido na repetição de atividades, realizadas por diferentes sujeitos. 

Para Bicudo (2016), a constituição do conhecimento em Husserl se dá no 

momento em que o objeto ou o fenômeno que se apresenta ao sujeito carnal de modo 

direto e intuitivo, caracteriza um ato intencional repleto de sentido vivenciado. Para 

eles, essa intuição “[...] ocorre no agora, no instante em que a vivência está dando, 

sem intermediação do signo que venha indicar e expressar o intuído” (BICUDO & 

AFONSO DA SILVA, 2018, p. 157). 

O momento em que a vivência se dá a conhecer, deve ser entendida pelo 

agora, como algo momentâneo, já que tem uma duração e que passa, mas que 

apresenta ao presente o que ainda não foi, entrelaçando “Passado e Futuro [...] à 

experiência, constituindo um horizonte que acolhe a interpretação” (BICUDO, 2011a, 

p. 34). Sobre isso, Derrida (1994, p. 63) comunica a evidência husserliana de que “[...] 

a própria certeza ideal e absoluta de que a forma universal de toda experiência 
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(Erlebinis), e logo toda a vida, sempre foi e será o presente. [...] O ser é presença ou 

modificação da presença”. 

Com isso, Bicudo, Afonso da Silva (2018) e agora eu, entendemos que 

Husserl elege a vivência como aspecto fundamental para a constituição do 

conhecimento que, ao se deparar com acontecimentos externos, vai dirigir certos atos 

de percepção, de cognição e outros semelhantes para estes acontecimentos. É pela 

percepção/cognição que as vivências passarão a evidenciar um sentido 

fenomenológico. 

Como já visto acima, os órgãos dos sentidos serão como receptáculos (por 

acolherem os sentidos), associando-se com os aspectos biológico-neurais do corpo-

encarnado, os quais, no movimento da própria vida do organismo, entrelaçam-se e 

configuram indícios do fenomenal que acolheram. Essas experiências concretas 

constituem as afetações sensórias, “[...] que se dão em um panorama harmonioso, 

acionando um comportamento que se manifesta por ações específicas e também 

gerais, expressando compreensões da vida como um todo (BICUDO, 2011b, p. 81). 

Mesmo diante dessa harmonia, dessa passividade, os sentidos vivenciados 

vão se dar no fluxo da consciência, não havendo uma separação, uma divisão entre 

as fases como se fosse possível que a fase anterior desaparecesse. Ales Bello (2015), 

também entra nesse diálogo, e diz que, pelo contrário, pode-se “[…] falar em fluxo 

porque no presente está conservado algo daquilo que passou, e o que está 

conservado no presente nos diz que haverá algo em seguida: há um fluir, um fluxo de 

consciência do que vivemos” (ALES BELLO, 2015, p. 25). 

Isso pode ser exemplificado com uma simples pergunta: é possível antever 

como estaremos amanhã, se bem ou mal, de bom ou mau humor? A autora destaca 

então que, nosso estado de humor no amanhã vincula-se com estados de humor que 

já tivemos, conectados com as nossas atividades diárias, com nosso estado físico, ou 

por outros fatores. No entanto, não é possível assegurar previsivelmente como 

estaremos amanhã. 

Dessa forma, Ales Bello (2015) acredita que as vivências são o próprio fluxo 

da consciência e que, apesar de ocorrer ininterruptamente, apresentará fases que irão 

pressupor as anteriores e algumas que ainda irão ocorrer. 

É importante frisar que as vivências não se constituem como conteúdo da 

experiência, mas que apenas ocorrem em sua imediaticidade - pois sabemos o que 
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está acontecendo, que estamos agindo (vivendo, comendo, bebendo, andando, etc.) 

- sem que haja imediata reflexão. No entanto, pode acontecer que a partir delas (as 

vivências) sejam originados atos reflexivos, objetivando compreender a experiência 

vivida, pois esta já fluiu e outra experiência já está em curso. 

No fluxo da consciência, a lembrança é o movimento que conecta os 

diferentes agora. Lembrando, é possível retomar o que já foi vivenciado e dele falar. 

No entanto, a expressão consciência não deve representar que eu esteja refletindo a 

todo tempo sobre estes atos, mas de que estou cônscio do que está ocorrendo 

(HUSSERL, 2006), dando-me conta deles, percebendo-os enquanto são realizados.  

Nesse caminho, terei os atos perceptivos e os atos articuladores de 

comunicação. Os perceptivos vão constituir um primeiro nível de consciência, mas 

somente se deles eu der conta, voltando a ele de modo reflexivo, na busca do sentido 

que estes fazem a mim, enquanto sujeito da experiência. Enquanto que os 

articuladores de comunicação surgirão pelo trançado no fluxo das vivências, sendo 

efetuados pela consciência, ocorrendo pela subjetividade, fazendo-me avançar em 

um movimento que poderá conduzir à constituição do conhecimento, imbricando 

várias dimensões nesse processo (psicológicas, cognitivas e espirituais). É importante 

destacar que os atos perceptivos não devem se configurar unicamente como 

subjetivos, pois a percepção envolve o constatado e suas cercanias, bem como as 

formas de se expressar (a linguagem), a cultura e outras formas de materialização, 

outros seres vivos e a natureza. 

Esse entendimento possibilitou que Bicudo (2011b, p. 32) chegasse à 

compreensão de que existe um  

 
[...] trabalho cognitivo julgador, de articulação e expressão efetuadas 
subjetivamente. Mas é uma subjetividade em que o mundo e sua 
estrutura já estão presentes, ainda que não de modo determinístico, o 
que significa que ao sujeito competem atos criadores, tomando o 
estruturante e indo além, inovando com formas, cores, vibrações etc., 
expressões possíveis do sentido percebido e articulado, lançando-os 
mediante materializações disponibilizadas pelos produtos culturais. 
 

Ortega y Gasset (1963 apud BICUDO, 2011b), também vêm sinalizar que 

a vivência tem uma estrutura hermenêutica, o que possibilita uma auto interpretação 

para que ocorra a interpretação, sinalizando a própria vida cerceada às suas 

manifestações irrisórias e, concorrentemente, às vivências e a realidade histórico-

social, constituindo uma realidade epistemológica. Sua origem tem uma vinculação 
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extra individual, já que dimensiona-se no terreno em que valores, significações, 

exteriorizações, concepções e ideais são ponderados em uma comunidade de 

sujeitos, abrindo-se à psicologia individual e a realidade histórico-social. 

Tudo isso se conecta com as vivências que vão se atualizando em seu fluxo 

natural, sensibilizando, envolvendo para atos conscientes que, por meio de conexões, 

podem ir traduzindo-se ao sujeito da experiência, apresentadas pela linguagem 

expressa pelo corpo-próprio, independente do modo como se apresenta, carregadas 

de simbologias, signos e nexos. 

Sabe-se que essa linguagem é complexa, propagadora da tradição, 

recheada de significações, manifestando a realidade histórico-social, bem como os 

sentidos do sujeito que as experimenta e as exterioriza. Colocando-se no lugar do 

outro – o que também envolve sua relação com o outro – ouvindo-o no imediato de 

sua experiência, buscando compreendê-la, introjetando o sentido que se apresenta, 

com vistas à significação de sua ação – evidencia-se como constituinte da 

intersubjetividade, vindo a entrelaçar-se ao premeditado, ou seja, aquilo que foi falado, 

que está coligado com a tradição, mas que possibilita uma logicidade, configurando 

uma intelectividade ideal que nela pode se gerar especificamente. 

Nessa corrida dialógica com Husserl, Bicudo, Afonso da Silva e Ales Bello, 

pude chegar ao entendimento que aqui buscava e obtive, mostrando-se fundamental 

para que eu possa desmistificar a pesquisa, e que se entrelaça com a profissão, a 

carreira e a identidade docente, tônica do próximo capítulo. 

  



109 

 

5 OUTROS NEXOS NA CORRIDA: A PROFISSÃO, A CARREIRA E A IDENTIDADE 

 
A vida é uma corrida que não se corre sozinho.  

Bráulio Bessa 

 
Inicio este capítulo com este pensamento, pois concordo com Bessa 

(2018). É exatamente por isso que busco uma compreensão epistemológica sobre o 

assunto de meu interesse nesta pesquisa, como inicialmente fiz no capítulo anterior, 

mas necessitando de maiores aprofundamentos, levando-me a correr junto com 

outros estudiosos. 

Na verdade, para falar da docência com propriedade, é necessário 

compreendê-la, sem desconsiderar subtemas como carreira, formação, identidade, 

saberes e tudo o mais que rodeia esse cenário, pois me oportuniza fortalecer esses 

sentidos e, com o olhar, experiências e histórias de docentes encantadores, chegar 

às dimensões que os constituíram.  

A intenção primeira é refletir sobre a docência na perspectiva da formação 

dos profissionais da educação, especialmente daqueles inquietos, que buscam 

ressignificar suas práticas com o objetivo de transformar a si mesmos e aos outros, 

incomodando-se inclusive com as políticas de formação docente desenvolvidas nos 

cursos de licenciatura, e que se preocupam em não formar profissionais que sejam 

meros ecos de vozes alienadas. 

Dessa forma, partindo da realidade de profissionais docentes que atuam 

nos cursos de licenciatura, incumbidos de formar professores, é que quero encontrar 

elementos que me ajudem a equacionar as inquietações: Que identidade constitui e 

quem eu quero ser? Sou sujeito-objeto, mero transmissor de informações, ou sou ator 

e autor de minha ação intelectual e prática na atividade docente? 

Essas perguntas me conduzem a uma reflexão introdutória, fazendo-me 

pensar sobre as particularizações do que é ser professor. Nessa via, exprimo que 

compartilho com a ideia de que o docente deve constituir sua identidade sob a 

perspectiva de um profissional competente, que domine os assuntos relativos à sua 

área de atuação, atualizando sua prática – fazendo uso das tecnologias, refine a 

dimensão humana em seu fazer educativo, desenvolva reflexões sobre essa mesma 

prática visando a reorganização de seus conhecimentos e atue com um ensino que 

promova a aprendizagem. Gimeno Sacristán (1995) chama essas dimensões do ato 
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educativo docente de ‘profissionalidade’, que nada mais é do que um conjunto de 

condutas, conhecimentos, habilidades, ações e princípios que o constituem. 

No campo da profissionalidade, dentre seus muitos elementos, a prática é 

parte importante, e está intimamente relacionada com a pedagogia que, enquanto 

área de conhecimento, pronuncia sobre o ato pedagógico, envolvendo discentes, 

saberes, docentes, situações institucionais, e abre caminho para estudos com uso de 

abordagens qualitativas e etnográficas na pesquisa em educação. 

Enquanto Ciência da Educação, a natureza do objeto da Pedagogia é a 

educação enquanto prática social, o que a configura também como uma ciência da 

prática, inquieta com a ação de educar, legitimada para intervir neste ato, com a 

intenção de conhecê-lo e transformá-lo. Sobre sua legitimidade, Suchodolski (1979) 

diz que o conhecimento da ciência pedagógica é muito importante, porque permite 

que seja realizada uma análise crítica da cultura pedagógica de maneira autêntica, 

possibilitando que o professor se debruce sobre as reais dificuldades encontradas em 

seu labor, e busque superá-las de maneira criativa. Ele também entende que a 

Pedagogia é quem vai sustentar as decisões e ações concretas de todo educador, 

fazendo-o refletir de maneira crítica sobre a cultura pedagógica e oportunizando uma 

transformação que é sempre mister na educação, seja ela formal, informal ou não-

formal20. Não é à toa que ele a considere como a ciência sobre a atividade 

transformadora da realidade educativa. 

A pedagogia também pode ser entendida como a ciência da prática e da 

práxis educacional (SCHMIED-KOWARZIK, 1983) que, na qualidade de fenômeno 

variável, histórico e inconcluso, somente poderá ser compreendido por sua 

dialogicidade com o real educativo, podendo sofrer mutação pelos sujeitos que a 

investigam, e que também se transformam por ela na sua prática social, já que uma 

de suas finalidades é a humanização do homem. Nesse processo metamórfico, a 

Pedagogia parte de um ponto e se ressignifica tornando a ação sua referência e, para 

onde ela volta visa apontar para novas possibilidades, com o intuito de mobilizar 

                                                                         

20 Libâneo (2001) esclarece que a educação formal é aquela estruturada, sistematicamente organizada 
e planejada, o que normalmente ocorre nos espaços escolares, mas podendo estender-se a outros 
tipos de educação não-convencional, diferentemente da não-formal que, apesar de sua 
intencionalidade, implica baixo grau de estruturação e sistematicidade, como é o caso dos movimentos 
sociais, trabalhos comunitários, etc. Diferentemente destas, a informal ocorre fora do contexto 
institucional, o que não deve diminuir sua importância, já que transpassa as outras duas, envolvendo o 
contexto de vida social com a família, nas instituições escolares, nas indústrias, na rua em muitas outras 
instituições sociais, formando um ambiente que produz valiosos efeitos educativos.  



111 

 

transformações. Essas particularidades sobre a pedagogia estão conectadas com as 

especificidades sobre aquelas pedagogias (Pedagogia do Encantamento, Pedagogia 

afetiva, Pedagogia do amor e Pedagogia da autonomia) já tratadas aqui no capítulo 3, 

o que fortalece ainda mais o sentido de práticas educativas mais humanas e sensíveis. 

Com isso, é possível constatar a pedagogia como um campo de 

conhecimento inteiramente ligado a natureza e as finalidades educativas, e também a 

fonte que propaga e instiga o lado humano dos indivíduos, intrometendo-se na prática 

destes. Uma pedagogia conscienciosa, explicita objetivos e propõe intervenções 

metodológicas e organizativas na atividade educativa, demarcando-a por 

conhecimentos científicos, filosóficos e técnicos-profissionais. Ademais, enquanto 

ciência ampla com muitas ramificações interligadas às variadas particularidades da 

prática educativa, conecta-se com as teorias das educação, a política educacional, o 

ensino, a organização escolar, a história da pedagogia, a psicologia da educação, a 

sociologia da educação, a filosofia da educação, etc. 

Intimamente relacionada com a prática educativa, é a Pedagogia que a 

orienta consciente, intencional e sistematicamente para intentos sociais e políticos 

forjados a partir de propensões no cenário da prática social, formulando e 

desenvolvendo condições metodológicas e organizativas a fim de viabilizá-la. É 

importante lembrar que a Pedagogia como ciência da e para a educação, é teoria e 

prática que esclarece racionalmente essa mesma prática educativa, investigando-a 

em situações reais. 

Para essa prática educativa, a prática pedagógica configura-se como suas 

finalidades, ao organizar-se em derredor de intencionalidades, demarcadas por 

práticas que lhe dão sentido, de processos reflexivos que favoreçam avaliar o alcance 

dessas intencionalidades e de constantes precisões do caminho e dos meios que 

incrementem alcançar os fins indicados por essas mesmas intencionalidades. Nesse 

decurso, vão se constituindo ações mais perspicazes e participativas. 

Sobre essa prática pedagógica, Franco (2015) diz que ela é permeada de 

princípios que a organizam, a saber: (a) aqueles que giram em torno de 

intencionalidades antes definidas e que serão alcançadas ao longo do processo 

didático, das mais variadas formas e meios; (b) os que caminham por entre 

resistências e desistências, em uma perspectiva dialética, pulsional, totalizante, e; (c) 

os que trabalham com e na historicidade. 
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A intencionalidade de que Franco discorre, é parte fundamental da práxis e 

é ela que vai reger os processos, permitindo aos agentes do contexto educacional, 

resignar-se de suas condições existenciais, a fim de transcendê-las, reorganizando-

as. Nesse movimento dialético, carregado de intencionalidades, todo docente deve 

estar atento a cada discente, insistindo com ele, ouvindo-o, levando-o a refazer, 

sempre acompanhando sua lógica, descobrindo e compreendendo como este 

estabelece relações com o saber; quando necessário, mudar o enfoque didático, as 

formas de interação e os caminhos do diálogo e, em hipótese alguma, desistir dele. 

Durante este quefazer, variáveis precisam ser valoradas, já que podem 

proporcionar uma nova dinâmica e dar um sentido diferente sob os muitos olhares de 

quem vive esses momentos. Eu e você enquanto docentes, vivemos de alguma 

maneira esses muitos momentos em nossa vida, o que incluem nossos desejos, a 

formação pelas quais passamos, os conhecimentos sobre os conteúdos de nossas 

disciplinas e de técnicas didáticas que usamos na ministração desses conteúdos, as 

práticas de gestão, o clima e a perspectiva da equipe pedagógica, a organização 

espaço-temporal de nossas atividades, a infraestrutura que nos é disponibilizada para 

a nossa prática pedagógica, os equipamentos que usamos com nossos muitos alunos 

que muitas vezes não se organizam e pouco ou nada se interessam pelo que fazemos, 

nossas vivências e experiências anteriores e tudo o mais que constitua o nosso ser 

professor (FRANCO, 2015). 

Quado eu e você consideramos essas muitas variáveis, podemos 

experimentar a dialeticidade da prática pedagógica, a qual pode induzir para boas 

interações, favorecendo o diálogo entre aluno-professor-saber. É claro que tudo isso 

não seria possível se o docente não tivesse um comportamento comprometido e 

atuante, sendo então uma condição para o desenvolvimento de boas práticas 

pedagógicas, com posicionamentos, atitudes, força e decisões preconcebidas. 

Isso tudo sinaliza para a íntima relação que deve haver entre Pedagogia, 

Prática Educativa e Prática Pedagógica. A Pedagogia enquanto ciência, detém-se à 

prática educativa, que vai sendo renovada, dinamizada e operacionalizada pela 

prática pedagógica. Nesse bojo, é impossível que a Pedagogia contribua na prática 

educativa, sem que a prática pedagógica conheça os mecanismos e movimentos da 

práxis, que devem estar sempre permeados de reflexão e diálogo, potencializando o 
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contexto em que está posto à prática. E o docente como agente, é sujeito valioso 

nesse conjunto, predispondo-se a ser dialogante, crítico e reflexivo. 

É importante destacar também que a prática pedagógica não se estrutura, 

ficando a mercê de “[...] mecanismos paralelos e divergentes de rupturas e 

conservação” (FRANCO, 2015, p. 608), ou seja, ela não é modificada por decretos ou 

por imposições, mas muda sempre que ocorrer a criticidade e a reflexividade dos 

sujeitos que a realizam. É por meio desse caráter dialético que a prática pedagógica 

vai se constituindo, considerando a subjetividade dos sujeitos e sendo modificada por 

meio da interpretação coletiva, representando-a como expressão do momento e das 

condições atuais. Com isso, sínteses provisórias vão se organizando no processo de 

ensino, mesmo diante das circunstâncias imprevistas do processo educativo, mas que 

culminam para um redirecionamento, o que reiteradamente reconfigura a situação 

educativa. 

E por que a prática pedagógica é tão importante? Porque ela promove a 

Pedagogia e a prática educativa. Nela estão imbricados os atos de planejar e 

sistematizar dinamicamente os processos de aprendizagem, caminhando no meio de 

processos que ocorrem para além dela, visando garantir o encontro de conhecimentos 

considerados fundamentais para a formação discente, criando neles mecanismos de 

mobilização de seus saberes adquiridos anteriormente em outros espaços educativos 

(FRANCO, 2015). 

Diante disso, é possível constatar que a prática pedagógica, quando bem 

estruturada, pode favorecer o próprio professor, o discente, o espaço, a categoria 

docente, tornando o ambiente mais acolhedor, entusiástico, reflexivo, crítico e 

dialógico. A ação pedagógica pode impulsionar novas práticas colaborativas, 

engajando todos em processos mútuos de aprender-ensinar. 

Isso me lembra um posicionamento de Veiga (2008, p. 16), de que a prática 

pedagógica, enquanto prática social, é “[…] orientada por objetivos, finalidades e 

conhecimentos”, e está inserida no contexto educativo entendido como prática social, 

sendo a prática pedagógica uma dimensão dessa mesma prática social, pressupondo 

a relação teoria-prática, acentuando ao lado prático o caráter real e objetivo, visando 

modificar a matéria-prima em que atua, apontando entre duas perspectivas, uma que 

chama de reflexiva e crítica, com a qual é possível criar e mudar, caracterizada pela 

interação entre docentes e discentes trabalhando por um objetivo comum, que é 
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conduzir estes últimos à descoberta do conhecimento crítico e profundo da realidade, 

habilitando-os a tornarem-se sujeitos autônomos e críticos e, com isso, gerar 

mudanças qualitativas. 

A enfâse ao processo crítico-reflexivo, evidencia-se como imprescindível, o 

que no meu caso como docente, evidencia-se como uma estratégia para análise de 

minha própria prática educativa, encorajando-me a mudar, rever, transformar, 

propiciando meu empoderamento e, como consequência, modificando a minha prática 

pedagógica, reforçada pelo sentido e significado que eu dou ao meu próprio trabalho 

para, assim, poder desenvolver uma prática pedagógica transformadora e 

significativa. 

Senti uma necessidade de falar da prática, esmiuçando-a, explicitando sua 

relação com a Pedagogia, pois como pode-se constatar, ela é complexa e está 

imbricada de muitos elementos que dela fazem parte, mas que precisam ser 

aprofundados. 

Desta maneira, a partir daqui, arrazoarei com autores (FREIRE, 2019a; 

SCHÖN, 1995; NÓVOA, 1995; PIMENTA, 2018ab; TARDIF, 2019; DUBAR, 2005, 

2006; BOLÍVAR, 2006) que discutem sobre esses outros elementos, incluindo a 

formação de professores com foco na identidade, os saberes, a reflexividade, todos 

com o objetivo de conhecer os distintos olhares teóricos sobre esta temática. 

Freire (2019a) entendia o ato de educar como um ato político, traspassado 

por princípios de verdade, inquietações, esperanças, decepções, utopias, pontos de 

vista e sonhos. Seguindo essa mesma perspectiva, acredito que o trabalho docente, 

de alguma maneira, deixa claro que tipo de ser humano eu quero formar. 

Diante disso, penso na importância dos docentes – especialmente os 

docentes encantadores, espalhados nos cursos de licenciatura – como coadjutores 

do desenvolvimento profissional dos futuros professores, inquietos por formar a partir 

da individualidade e da coletividade docentes, socializando sua história de vida e 

pensando criticamente sobre ela e sobre sua própria prática, indagando-se sobre que 

fins buscam. 

No exercício da prática docente, existem vários conhecimentos que o 

permeiam, a exemplo do conhecimento científico, sobre o currículo, sobre o aluno e 

seus saberes, sobre o contexto e o conhecimento dos fins da educação (ALARCÃO, 

1998; PÉREZ GOMES, 1995). 
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Quando estudamos os livros de história da educação, constatamos que a 

atividade docente era privilégio de educadores religiosos especializados 

(BRZEZINSKI, 2002), mas que ocorria como uma ocupação secundária, os quais 

tanto evangelizavam, quanto educavam. Depois, o trabalho docente passou a 

acontecer por meio do ensino laico21, regido sob as normativas do Estado. 

Isso ocorreu logo que os jesuítas foram expulsos do Brasil. Com a saída 

deles, a educação ficou desmantelada, pois não haviam homens capacitados para o 

ensino elementar e primário, evidenciando a carência de professores aptos ao 

exercício da função de ensinar. Nesse momento, o Estado homogeneizou e 

hierarquizou a profissão docente. Daí em diante, passou a intervir na educação 

nacional, determinando como esta deveria ocorrer, priorizando as necessidades, e 

regulamentou a formação para quem poderia exercer o magistério. No entanto, 

despreocupou-se com uma formação qualificada, em nada se importando com a 

organização da criação de planos de carreira. 

Naquela época, essa despreocupação estatal desestimulou as pessoas a 

tornarem-se professores, desencadeando um grande desinteresse pela carreira 

docente. É notório que esse desinteresse pela profissão perdura nos dias atuais, 

mesmo com os grandes avanços alcançados pelas lutas da classe, as quais 

estabelecem diálogos coletivos, visando sensibilizar para uma maior consciência 

profissional. 

Não obstante, muitos professores continuam desmotivados, sensação que 

é reforçada pelos ditames do sistema capitalista, que impõe políticas educacionais 

que defendem a capacitação de novos contingentes de profissionais, já que acreditam 

na educação como um meio de amenizar os problemas sociais e a expansão do 

emprego. Dessa forma, lançam na sociedade numerosos profissionais docentes, 

tornando a profissão secundarizada ou proletarizada. Brzezinski (2002) reforça isso, 

ao destacar a perversidade do sistema capitalista que, por sua ação governamental 

degradadora da profissão docente, enfatiza a relevância de políticas educacionais que 

se voltam para a capacitação de novos contingentes de novos profissionais. 

                                                                         

21 Para Baubérot e Milot (2011), a laicidade “[...] é um princípio que pressupõe uma ação estatal para 
a garantia da separação entre esfera pública e esfera política, da neutralidade de tratamento das 
diferentes religiões, da liberdade de crença e da igualdade dos homens”. 
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Pode-se chamar tal condição de proletarização docente, a qual 

desencadeia um distanciamento do profissionalismo dos professores, desqualificando 

o trabalho, mas que também provocou um despertar deste grupo profissional para 

esta situação, que coletivamente começaram a lutar por mudanças, visando contornar 

essa realidade, por meio de 

 
[...] uma tomada de consciência de sua categoria profissional, [...] 
buscando sua identidade com as seguintes características: ser 
professor dotado de conhecimento e competências específicas que o 
diferenciam de outros profissionais, isto é, ter a docência como base 
de formação (BRZEZINSKI, 2002, p. 10). 
 

Apesar disso, o que foi feito politicamente com a educação, em nada 

facilitou o alcance de conquistas para a classe, colaborando mesmo foi para 

desprestigiar a formação docente. Por exemplo, a Lei nº 5.540/68 – conhecida como 

lei da reforma universitária – instituiu um padrão impróprio de formação de 

professores, dividindo esse encargo entre a Faculdade de Educação (voltada para a 

formação pedagógica dos professores) e os institutos (focada na formação específica 

das áreas do saber do currículo da escola básica); a Lei nº 5.692/71 ampliou ainda 

mais a desvalorização da formação do professor do ensino fundamental; a Lei nº 

9.394/96, a vigente, também evidenciou alguns entraves, visto por críticos e 

pesquisadores como um retrocesso, por não ter contemplado as expectativas de 

formação docente, já que não garantiu em seu texto a articulação entre ensino e 

pesquisa. Valora-se essa importância, pois sem pesquisa, seria impossível a 

produção de saberes, o que torna os professores em formação, meros transmissores 

de conteúdos. 

E todo esse desprestígio não parou por aí. Além do enfraquecimento da 

formação docente, as condições de trabalho também evidenciam o descaso do Estado 

com a educação, especialmente pela degradação da infraestrutura e pelo 

descompromisso da gestão dessas políticas públicas. As Instituições de Ensino 

Superior (IES) também são questionadas sobre o processo de formação inicial 

docente que desenvolvem, envoltas de práticas tradicionais que comprometem a 

aprendizagem dos professores em formação. 

O aumento crescente das IES particulares, instituídas sob poucas 

exigências para que se legalizem, muitas vezes descomprometidas com a realização 

do trabalho de formação docente, apresenta-se com um dos fatores que acentua esse 
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contexto, aliado ao crescente número de cursos de licenciatura no mercado para 

professores, sinalizando para oportunidades de emprego. No entanto, isso não 

significa que todos os docentes que estão nestas instituições, desenvolvam um 

trabalho pró-forma, descomprometido e desmobilizante. Mas, para além destes, o que 

é possível constatar, é que há pouco investimento para essa formação, o que também 

aumenta as péssimas condições de trabalho para esses docentes mal formados, 

acentuando a proletarização do profissional de educação. 

Diante dessa reflexão, é importante entender que a profissão docente não 

se constitui prontamente, só porque o profissional formado entrou no mercado de 

trabalho, mas, é claro, seu ponto de partida é a formação inicial. Esse período deve 

servir para o postulante a docência, refletir, indagar, dar novos significados às suas 

práticas, interrogar sobre o que é ser professor, pensar sobre a valorização, a 

constituição da identidade docente, a construção de saberes, os desafios a enfrentar 

e o processos de ensino e aprendizagem com sujeitos singularmente diferentes. 

Todos esses aspectos sobre a formação e o exercício da profissão de 

professor, se relacionam diretamente com a identidade docente e precisam estar no 

centro das atenções daqueles que atuam nos cursos de licenciatura – espaço inicial 

de formação para a profissão. 

As pesquisas de Schön (1995), contribuem significativamente com 

discussões sobre a docência, especificamente sobre o professor reflexivo, aspecto 

vital para o desenvolvimento do trabalho educativo, especialmente em nossos dias, 

devido às crises de identidade vividas por professores. 

Na contramão da ideia de reflexividade, está a racionalidade técnica 

criticada por Schon, que acredita que nem sempre é possível utilizar regras 

anteriormente previstas para o alcance de resultados, haja vista que as situações se 

diferenciam, já que são permeadas de singularidades, dúvidas e conflitos de valor. 

Para tanto, como disse Schön (1995), torna-se significativa a reflexividade 

no ser professor, favorecendo-o diante de situações de incerteza, levando-o a fazer 

escolhas conscienciosas e, possivelmente, mais adequadas, aliadas às atitudes de 

atenção, curiosidade e saber ouvir. Juntas, tais posturas podem possibilitar um ensino 

diferenciado e instigante. 

No processo de ensinar, quando o professor encontra-se frequentemente 

reflexivo, irá descobrir as melhores maneiras de unir o saber e o pensar, reformulando, 
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transformando e aplicando o conhecimento prudentemente, o que para Schön (1995), 

evidencia o comprometimento do docente com o que faz e com a aquisição de saberes 

e competências que vão se constituindo no exercício de sua própria prática. 

É importante que os professores reflexivos entendam que não devem 

separar saber e agir, mas sim uni-los, já que tal atitude é uma oportunidade para que 

eles construam a profissionalização docente conectada ao processo investigativo, 

perspectiva nomeada por Schön (1995) de epistemologia da prática, a qual valoriza o 

exercício de ser professor como uma oportunidade para reconstruir o conhecimento, 

refletindo, analisando e problematizando. 

Apesar disso, o autor reconhece que as ações de conhecer, aprender e 

ensinar têm concepções diferentes. Por exemplo, ele fala sobre o ensino tradicional, 

respaldado na noção do saber escolar, que depreende que um professor deve 

transmitir seu conhecimento aos alunos, sob a convicção de oferecer apenas 

respostas exatas. 

Diversamente da visão tradicional, em que o conhecimento é apreendido 

como um saber pronto e acabado, o que Schön propõe é que o professor reflexivo vá 

se constituindo sob os seguintes princípios22: (1) reflexão na ação, (2) reflexão sobre 

a ação e (3) sobre a reflexão na ação. Para ele, esses princípios podem possibilitar-

lhes um contínuo refletir na/sobre a sua prática. 

Schön (1995) também defende um aprender fazendo, denominado por ele 

de practicum reflexivo, o qual consiste em expor um sujeito a vivenciar experiências 

junto de outros em situação idêntica, mesmo que ainda não as compreenda de 

maneira racional. Este practicum é um mundo virtual que representa o mundo da 

prática. Diante dele, os sujeitos praticam na frente de um tutor que busca envolvê-los 

em um diálogo de palavras (pela linguagem, complementarão as frases uns dos 

outros, proferindo uma língua desconhecida de difícil entendimento, distanciando-se 

da ambiência daquele grupo em que as pessoas aprendem juntas) e desempenho, 

que permitirá de forma gradual, que cheguem a uma confluência de significados. 

                                                                         

22 Schön (1995) entende a reflexão como uma imersão consciente de todos em suas próprias 
experiências. Dessa forma, vê a (1) reflexão na ação como um processo dialógico diante das situações 
problemáticas, conduzindo a uma interação exclusiva, exigindo uma intervenção concreta; (2) acerca 
da reflexão sobre a ação, a entende como um componente essencial do processo de aprendizagem 
permanente para a formação de um professor, e; (3) sobre a reflexão na ação, como um conhecimento 
prático que vai se fortalecendo, aplicando indiferentemente os mesmos esquemas a situações cada 
vez menos semelhantes. 
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Isso representa a importância de um trabalho conjunto, num practicum 

reflexivo envolvendo todos os sujeitos que fazem parte do processo educativo. No 

entanto, esse é ainda um caminho a ser construído e percorrido, que apresentará 

dificuldades para que ocorra a vivência da prática reflexiva, exatamente por desafiar 

o status quo. O que Schön quer com essa ideia é apregoar uma abertura para o 

externo, para a experiência dos pares, visando engrandecer a prática, bem diferente 

do olhar sobre a profissão docente sob uma perspectiva isolada. 

O que se constata com a prática reflexiva de Schön, é que os docentes vão 

constituindo sua identidade, ao passo que refletem sobre sua prática, percebendo-se 

e conhecendo os sujeitos envolvidos no processo, o que lhes possibilita realizarem 

uma prática consciente e consistente. 

Isso me fez lembrar de um posicionamento de Freire (2019a), feito no livro 

Pedagogia da Autonomia. Para que eu conheça alguém, eu preciso ouvi-lo, me 

aproximar dele, o que Freire chama de saber (escutar), entre os muitos saberes 

necessários à prática educativa. Ele usa este saber para motivar, para desafiar quem 

escuta, no sentido de que, quem escuta diga, fale, responda. 

Neste exercício, me torno um educador melhor, quando escuto e, 

escutando, provoco meu aluno, refinando sua curiosidade que, trabalhando e sendo 

apoiado por mim, produz sua inteligência sobre o que falo, pois a tarefa primeira como 

educador é falar com clareza sobre o que ensino e incitá-lo, a fim de que produza a 

compreensão do objeto ensinado, apropriando-se da inteligência do conteúdo para 

que a nossa relação de comunicação se estabeleça. É exatamente com este pensar, 

que Freire expõe que o ato de “[...] ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim 

como aprender não é memorizar o perfil do conteúdo transferido no discurso vertical 

do professor” (op. cit., p. 118). 

Ensinagem e aprendizagem caminham juntas por um esforço 

metodicamente crítico do professor – que busca elucidar a compreensão de algo – e 

do esforço igualmente crítico do aluno – que precisa entrar como sujeito da 

aprendizagem. Nestes processos, os resultados ficam subordinados à escuta do 

professor sobre as dúvidas, os receios e a incompetência provisória dos discentes, e 

que, ao escutá-lo, aprende a falar com eles. 

É essencial que se entenda que, escutando bem, poder-se-á preparar 

melhor para fazer posicionamentos, ou melhor situar-se do ponto de vista das ideias. 
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Pela audição do discurso do outro, sem preconceitos, enquanto educador 

democrático, posso me posicionar com desenvoltura. 

Acredito que a escuta legítima é uma tarefa atingível aos educadores, a 

qual deve conjecturar-se como uma postura que deve ser parte constituinte da 

identidade de todo bom ouvinte/todo bom docente. 

Nóvoa (1995) também entra nessa discussão, salientando que a profissão 

docente vai se constituindo no processo de formação, momento que vai para além da 

obtenção de técnicas e de conhecimentos, mas que envolve os momentos de 

socialização e do perfil profissional, aspectos relevantes na representação de uma 

nova profissionalidade docente, entendida como um conjunto de saberes e de 

capacidades de um professor ao desempenhar suas atividades e/ou conjunto do 

grupo profissional dos professores em um determinado momento histórico 

(SARMENTO, 1998). 

Uma das críticas feitas por Nóvoa (1995), assenta-se na desarticulação do 

trabalho do professor com o seu desenvolvimento pessoal, muitas vezes distinto 

daquele a ser realizado nas instituições de ensino da qual faz parte. Dessa forma, ele 

chama atenção para a distinção entre formar e formar-se, sendo importante mesmo é 

que o professor se forme, e valore os paradigmas de formação que o favoreçam no 

seu desenvolvimento enquanto professor reflexivo, com vistas ao crescimento 

profissional, o que também inclui participar na projeção das políticas públicas. No 

exercício de sua prática, precisa experimentar, inovar e mobilizar diversos saberes, 

entre eles os saberes de uma prática reflexiva, os saberes de teoria especializada e 

os saberes de uma militância pedagógica. 

Aliada ao pensamento de Nóvoa sobre a formação docente, temos Pimenta 

(2018a), que traz atenção a mais um aspecto que deve se constituir na identidade 

docente – a pesquisa. Defende que nos cursos de formação de professores, o 

estímulo à pesquisa precisa estar entre suas ações, conduzindo os formandos a 

investigação acerca das práticas já desenvolvidas por professores, o que vem 

favorecer o desenvolvimento de um profissional reflexivo, preparando-os para serem 

pesquisadores em suas próprias atividades docentes. Ela entende que a pesquisa é 

um forte princípio formativo na docência, já que implica em um contínuo processo de 

constituição da identidade docente, embasada pelos saberes da experiência, que vão 

sendo edificados durante o exercício da profissão. 
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No entanto, a autora acredita que conceber um processo mediador entre 

sujeitos singularmente diferentes (docentes e discentes) no confronto e na conquista 

do conhecimento, é demasiadamente desafiador no exercício da profissão docente. 

Por isso que, juntamente com Anastasiou (PIMENTA & ANASTASIOU, 2017) vêm 

enfatizar a formação para a docência, não como um processo mecânico – pelo uso 

exclusivo de técnicas – mas pela ênfase no compromisso com a humanização. 

Na mesma lógica dos autores trazidos até aqui, acredito que a constituição 

da identidade docente ocorre aliada a um conjunto de fatores (formação inicial, 

reflexividade, pesquisa, vivência de sala de aula, interações, etc.), os quais vão 

qualificando os profissionais da educação para o exercício de sua prática. Também 

sei quão desafiador é colocar tudo isso em prática, exatamente por ser complexo, 

requerendo uma preparação científica, social, psicológica e técnica. Mas, no desfecho 

de tudo isso, podemos ter profissionais mais motivados, dinâmicos, humanizados, que 

vivem, aprendem e podem levar tudo isso para o dia a dia do trabalho educativo, pois 

o conhecimento só se torna portentoso se pudermos fazer algo com ele. 

Mas, precisamos reconhecer que, para que todos os saberes e fazeres que 

fazem parte de nossa história pessoal e profissional possam intervir em nossa prática, 

precisamos aliá-la frequentemente ao processo de reflexão, conduzindo-nos ao 

entendimento de que somos profissionais que lidam com vidas humanas. Isso deve 

incutir-nos um compromisso com o social, como seres políticos, que valorizam a ética 

e a estética, caso contrário, estaremos realizando um processo de deseducação. 

Isso representa a necessidade de sempre lembrar que trabalhamos com 

vidas humanas, que são excluídas socialmente, que vivem o preconceito e que são 

desassistidas pelas políticas públicas. Essa compreensão da realidade deveria 

contagiar-nos, fazendo-nos sonhar com possibilidades de mudanças, mesmo que 

pareçam utópicas. 

Todo esse processo reflexivo sobre a profissionalização deve, inclusive, me 

fazer questionar sobre a atuação como professor universitário, para que eu me 

perceba enquanto formador de futuros professores, mobilizando-me para que eu 

possa rever/refazer minhas práticas. 

Ainda nesse processo, contribuindo para a constituição da identidade 

profissional, temos os saberes da docência. Optei tomar como referência para esta 

discussão, os estudos de Tardif (2019), que destaca a presença de quatro tipos de 
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diferentes saberes que influenciam a atividade docente. Ele acredita que no processo 

de formação docente, a constituição dos saberes se dá pela “[...] confluência entre 

várias fontes de saberes provenientes da história de vida individual, da sociedade, da 

instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de formação, etc” (op. 

cit, 2019, p. 64). Entende-se então que, para o docente evidenciar clareza quanto à 

carreira, precisará de um longo processo, o qual vai interiorizando valores e modos 

de vir a ser, sob a influência do contexto que o cerca, “[...] e está relacionado com a 

pessoa e a identidade deles, com sua experiência de vida e com sua história 

profissional, com as suas relações com os alunos, em sala de aula e com os outros 

atores [...] (op. cit, 2019, p. 11). 

A aquisição dos saberes docentes é uma consequência de aprendizagens 

acumulativas, interativas e contínuas. O início de tudo isso se dá com a formação 

inicial, servindo como um trampolim para a constituição de conhecimentos essenciais 

à carreira docente, pela aquisição de conhecimentos científicos e culturais que os 

dotem de uma formação especializada. 

A relação que cada docente vai estabelecendo com estes saberes não é 

reduzida a uma função de transmissão dos conhecimentos já constituídos, mas é 

integrada a sua prática, com os quais ele mantém diferentes relações. É por isso que 

Tardif (2019) vê o saber docente como um saber plural, formado pela fusão de saberes 

advindos da formação profissional, de saberes curriculares, disciplinares e 

experienciais. É interessante entender o que cada um representa nesse conjunto e 

como eles se integram na constituição da identidade docente. 

Por saberes profissionais, Tardif (2019) designa aqueles provenientes da 

relação que o docente obteve com as instituições de ensino pelas quais passou e 

destinam-se à formação científica ou douta do professor que, se incorporadas à 

prática docente, podem transformar-se em prática científica. Dessa forma, entende-

se desses saberes aqueles que acontecem na formação inicial ou continuada do 

professor. A estes, incorporam-se os saberes pedagógicos, que são como doutrinas 

ou concepções de reflexões sobre a prática educativa, que visam orientar a atividade 

de educar. Estes se articulam com as ciências da educação e visam integrar os 

resultados da pesquisa às concepções que propõem, legitimando-se cientificamente. 

Os saberes disciplinares são apresentados por Tardif (2019), como aqueles 

produzidos pelas ciências da educação e dos saberes pedagógicos, que vão se 
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incorporando na prática do professor, juntamente com os saberes sociais que são 

escolhidos pelas Instituições de Ensino Superior (IES). Estes emergem da tradição 

cultural e dos grupos sociais produtores de saberes e vão se integrar de igual forma a 

prática docente – com a formação inicial e continuada – nos conteúdos das disciplinas 

que as IES ministrarem em seus cursos. 

Para Franco (2008), estes saberes são produzidos na ação docente, 

realizada com a prática social de onde emergem os conteúdos, pelos contornos da 

gestão, pelo processo de aprendizagem, os valores e os projetos pedagógicos, 

aliados aos saberes de caráter pedagógico que são transmitidos pelas instituições de 

formação de professores, ou seja, aquilo que se quer ensinar na cotidianidade, para 

obter um resultado (a socialização e a instrução). 

Há também os saberes curriculares (TARDIF, 2019). Estes configuram as 

exposições, finalidades, assuntos e métodos, a partir dos quais toda IES categoriza e 

apresenta os saberes sociais que define e seleciona para ser disseminado como 

modelos de cultura douta. Estão relacionados com as diversas características que 

constituem a organização e apresentação de um currículo – projeto pedagógico de 

um curso, disciplina e conteúdos. Envolvem os objetivos, assuntos e métodos de 

ensino que os professores devem aprender a aplicar. Dessa forma, tais saberes vão 

comportar tanto os objetivos educacionais definidos nos planos de ensino até os 

procedimentos de avaliação, abarcando todas as etapas e elementos que devem 

integrar o processo educativo. 

Considerando a importância dos saberes curriculares no processo de 

formação e atuação docente, Mizukami (2008) sinaliza três eixos essenciais que 

podem constituir-se como base de conhecimentos indispensáveis para o exercício 

docente, a saber: conhecer os alunos – a fim de selecionar tudo o que possa ser usado 

com eficiência, de maneira compatível e alinhado com este público; conhecer sobre a 

matéria que vai ser ensinada – esta como parte do currículo, dos objetivos e propósitos 

a alcançar e das metodologias a utilizar, e; ter clareza do processo avaliativo a ser 

realizado, observando sua compatibilidade com a diversidade dos alunos e múltiplas 

interações. 

O quarto entre os saberes propostos por Tardif (2019) são os experienciais. 

Estes vão se constituindo no exercício de suas funções e na prática de sua profissão, 

baseando-se em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. Estes 
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saberes vão “[...] se incorporando à experiência individual e coletiva sob a forma de 

habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser” (op. cit, p. 39). 

Destes quatro saberes, Tardif (2019) acredita que os professores têm 

pouco domínio sobre os três primeiros (saberes da formação profissional, os 

disciplinares e os curriculares), mantendo uma relação apenas de transmissores ou 

objetos de saber, mas não de produtores, o que inviabiliza a legitimação de sua função 

social e a sala de aula como espaço de verdade de sua prática. 

No entanto, observou que quando eles não conseguem controlar estes 

saberes, ele “[...] produz ou tenta produzir saberes através dos quais ele compreende 

e domina sua prática [...]” (op. cit, p. 40), fazendo referência aos saberes experienciais. 

No entanto, os três saberes acima referidos, também são utilizados para fundamentar 

a sua competência e para o julgamento da formação anterior ou da sua formação ao 

longo da carreira. Geralmente os docentes fundamentam os saberes experienciais 

afirmando que a prática é composta por múltiplas interações, as quais permitem 

diversas atuações do professor e, portanto, se aprende a ser professor na prática. 

Dessa forma, diferentemente desses saberes (os três já mencionados), os 

experienciais ou práticos, originam-se da prática cotidiana da profissão e são nela 

validados, constituindo-se os fundamentos de sua competência. A partir deles, o 

docente julga a sua formação inicial e continuada, a pertinência das reformas inseridas 

nos programas ou métodos e concebem excelência profissional dentro de sua 

profissão. Estes saberes formam um conjunto de representações a partir das quais os 

professores interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua prática 

cotidiana em todas as suas dimensões, constituindo a cultura docente em ação. 

No dia a dia de seu trabalho educativo, os docentes vão vivendo situações 

concretas, em contato com sujeitos singulares, que lhes exige certas competências, 

conhecimentos, sensibilidades e capacidades que os ajudem a interpretar e 

improvisar de maneira segura, escolhendo as melhores estratégias diante do 

contexto. Apesar de diferentes, essas situações guardam entre si algumas 

proximidades, o que permite que o professor transforme certas estratégias que 

lograram êxito, como caminho na solução de situações análogas, desenvolvendo 

como um habitus23 específico à sua profissão. 

                                                                         

23 Habitus foi uma teoria sistematizada por Bourdieu, a partir de pesquisas desenvolvidas na Argélia 
com camponeses da região francesa de Béarn (BOURDIEU, 2004). Tal conceito surgiu da necessidade 



125 

 

À vista disso, mesmo Tardif (2019) especificando os saberes docentes 

como provenientes das ciências da educação e da ideologia pedagógica (os saberes 

da formação profissional), da compreensão do conhecimento específico que deve ser 

ensinado (os saberes disciplinares), da apreensão de um modelo “escolar” para o 

tratamento dos conhecimentos que deverão ser ensinados (saberes curriculares) ou 

da experiência diária sobre o ato de ensinar (saberes experienciais), também 

reconhece a existência de um saber específico, resultante da ligação de todos esses, 

fundamentando e legitimando o fazer cotidiano da profissão, o saber profissional dos 

professores. 

Este saber em sua interpretação, é uma combinação de diferentes saberes, 

oriundos de variadas fontes, edificados e instigados nos docentes, conforme as 

demandas de sua atividade profissional. Com isso, ele justifica como inútil qualquer 

tentativa de engendrar uma classificação para os saberes docentes, conforme critérios 

isolados de sua origem, emprego ou ainda as circunstâncias para apropriação e 

construção. Deve-se considerar em sua perspectiva, todos esses critérios em 

conjunto, problematizando especialmente suas relações, pois somente assim, é 

possível a produção de um modelo válido de intelecção e reconhecimento para os 

saberes dos professores. Para ajudar neste modelo de intelecção que Tardif (2019) 

propõe, pode-se verificar o quadro abaixo: 

 

Quadro 2 – Classificação dos saberes dos professores, atentando para as fontes 

sociais de aquisição e os modos de integração no trabalho docente 

SABERES DOS 
PROFESSORES  

FONTES SOCIAIS DE 
AQUISIÇÃO 

MODOS DE 
INTEGRAÇÃO NO 

TRABALHO DOCENTES 

Saberes pessoais dos 
professores 

A família, o ambiente de 
vida, a educação no 

sentido lato, etc.  

Pela história de vida e pela 
socialização primária 

 

Saberes provenientes da 
formação escolar anterior 

A escola primária e 
secundária, os estudos 

Pela formação e pela 
socialização pré-

                                                                         

empírica de apreensão das relações de compatibilidade entre o comportamento dos agentes e as 
estruturas e condicionamentos sociais. Dessa forma, por Habitus Bourdieu a compreende como “[...] 
um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, 
funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações - e torna 
possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de 
esquemas [...] (BOURDIEU, 2004, p. 65). 
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pré-secundários não 
especializados, etc.  

profissionais 

Saberes provenientes da 
formação profissional para 

o magistério 

Os estabelecimentos de 
formação de professores, 
os estágios, os cursos de 

reciclagem, etc.  

Pela formação e pela 
socialização profissionais 

nas instituições de 
formação de professores. 

Saberes provenientes dos 
programas e livros 

didáticos usados no 
trabalho 

A utilização das 
“ferramentas” dos 

professores: programas, 
livros didáticos, cadernos 
de exercícios, fichas, etc.  

Pela utilização das 
“ferramentas” de trabalho, 
sua adaptação às tarefas. 

Saberes provenientes de 
sua própria experiência na 
profissão, na sala de aula 

e na escola 

A prática do ofício na 
escola e na sala de aula, a 
experiência dos pares, etc. 

Pela prática do trabalho e 
pela socialização 

profissional. 

Fonte: (TARDIF, 2019, p. 63). 
 

O quadro mostra como o autor buscou contemplar todos os saberes que 

ele pressupõe serem utilizados de maneira efetiva pelos docentes em sua atividade 

profissional, interferindo na configuração das suas formas de fazer. Como ele mesmo 

destaca 

 
[...] pode-se constatar que os diversos saberes dos professores estão 
longe de serem produzidos diretamente por eles, que vários deles são 
de um certo modo “exteriores” ao ofício de ensinar, pois provêm de 
lugares sociais anteriores à carreira propriamente dita ou situados fora 
do trabalho cotidiano. [...] alguns provêm da família do professor, da 
escola que o formou e de sua cultura pessoal; outros procedem das 
universidades; outros são oriundos de instituições ou do 
estabelecimento de ensino (programas, regras, princípios 
pedagógicos, objetivos, finalidades, etc.); outros, ainda, provêm dos 
pares, dos cursos de reciclagem, etc (TARDIF, 2019, p. 64). 
 

É interessante notar que Tardif assevera que a constituição dos saberes 

profissionais dos professores não está limitada ao presente, mas que acontece a partir 

das experiências do passado e do presente, ocorrendo no contexto da sua vida 

pessoal e familiar e em sua passagem pela escola, sendo decisivos para a 

constituição de sua identidade profissional, o que vai justificar a característica 

temporal dos saberes docentes. 

Ainda um último aspecto a considerar no quadro de Tardif (2019), seria o 

vínculo dos saberes com os processos de socialização. Sem se importar com as 
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experiências de socialização que ocorrem com cada docente (anteriores à 

profissionalização ou àquelas que acontecem em sua trajetória profissional), os 

saberes docentes não se caracterizam por uma construção individual. Mesmo se 

considerarmos que hoje um professor aja sozinho, em hipótese alguma, poder-se-á 

desconsiderar interferências em suas ações, a partir das relações estabelecidas por 

ele no decorrer de sua vida, com sua família, com as pessoas por onde estudou e 

conviveu na escola, nos outros espaços de convivência social, por suas relações com 

alunos e colegas de trabalho e também nas instituições de formação. Isso apenas 

reforça que os saberes profissionais sob a perspectiva de Tardif, são originários de 

várias fontes, podendo ser entendidos apenas quando os apreciamos com todas as 

suas particularidades. 

Assim sendo, a profissionalidade docente é o resultado do fluxo contínuo 

das interações e das ocupações deste, mudando a sua trajetória, da mesma maneira 

que as suas ocupações, possibilitando-lhe a percepção da “[...] dimensão 

historicamente construída dos saberes, do saber-fazer e do saber-ser do professor, 

na medida em que estes são incorporados às atitudes e comportamentos dele por 

intermédio de sua socialização profissional (TARDIF, 2019, p. 81)”. Será na carreira 

docente que ocorrerá a fundamentação da sua prática (o que se tornou, o que faz e 

como faz) ao longo de sua trajetória profissional. 

Em síntese, os saberes docentes trazem marcas importantes para a 

constituição da identidade do professor, pois ocorrem por um longo processo, 

desenvolvidos durante toda a vida, constituindo-se intermitentemente pela 

interação/socialização. 

Uma outra perspectiva que favorece a compreensão sobre a identidade 

profissional é a que foi discutida por Dubar (2005), que a entende como algo que vai 

se constituindo com o sujeito ao longo de sua vida, pela interação com outros sujeitos, 

em suas socializações e trocas. Com essas socializações, o ser humano avança em 

suas interações e em seu modo de estar no mundo. Quanto mais dinâmicas forem 

essas interações, maiores serão as transformações, evidenciando um constante 

processo de construção e reconstrução ao longo da vida. Diante desse movimento, 

os sujeitos não possuem uma identificação única, mas em todas as relações que 

vivem no mundo, vão construindo e reconstruindo as suas relações com as pessoas 

em diferentes situações. 
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Dubar (2005) acredita que a constituição da identidade de um sujeito 

acontece mediante interações progressivas, diante de fatos positivos e negativos 

desenvolvido nas relações pessoais, sociais, culturais e/ou outras que ele vivencia no 

decorrer de sua trajetória de vida. Sua crença é de que a identidade seja produto da 

socialização/interação humana, o que não ocorre no vazio cultural. Essas interações 

garantem mudanças no sujeito, ajudando-o no desenvolvimento do seu eu, que 

progressivamente vai se ressignificando, o que contribui imensamente para a 

constituição de sua identidade. 

Alia-se a este processo, a frequente reflexão sobre a prática, o que o ajuda 

a apropriar-se de sua história pessoal que, quanto mais cedo acontece, mais cedo lhe 

possibilita constituir sua identidade. Tal constituição se dá inicialmente por meio das 

interações com os pais, a família e outros meios (sociedade, cultura, política e outros) 

em que ele se envolve ou é envolvido, dito por Dubar (2005, p. 105) como 

representações individuais e coletivas, subjetivas e objetivas, biográficas e estruturais, 

“[...] dos diversos processos de socialização que, em conjunto, constroem os 

indivíduos e definem as instituições”. 

Inclusive, ele acredita em uma divisão da identidade (dualidade), 

identificadas como uma (1) identidade para si (biográfica) e uma (2) identidade para o 

outro (relacional), revelando-se inseparáveis. A identidade para si é uma 

autocompreensão que o sujeito faz de si mesmo, ajudando-o a constituir-se durante 

uma trajetória e a identidade para os outros, são as representações imputadas por 

aqueles que estão ao seu redor (amigos e/ou colegas da escola, da igreja, do bairro, 

entre outros). Compreende-se com isso, que a identidade para si é correlativa do 

Outro e do seu reconhecimento, fazendo-me saber quem eu sou por meio do olhar do 

Outro.  

Interessante o posicionamento de Dubar (2005), assinalando que o olhar 

do outro, me impossibilita saber quem eu sou, mesmo que eu me coloque no lugar do 

outro, sendo impossível eu estar em sua pele, sentindo ou passando pelo mesmo que 

ele. Isso cria incertezas sobre a minha própria identidade, que coincidirá com a 

identidade para o Outro, já que nesse movimento a identidade nunca é dada, mas 

construída e reconstruída por imprecisões maiores ou menores e mais ou menos 

duráveis. Nesse âmbito, corroboro com o que pensa Laing (1961 apud DUBAR, 2005, 
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p. 105) afirmando que “[...] o sujeito se apoia nas suas comunicações para se informar 

da identidade do outro e para forjar uma identidade para si”. 

Existe uma articulação desses dois processos identitários – a identidade 

para si e a identidade para o outro – no qual o outro te identifica, mas você pode 

recusar essa identificação, identificando-se de outra forma (DUBAR, 2005), o que faz 

o autor propor algumas categorias que vão auxiliar nessa identificação, sendo estas: 

características éticas, regionais, profissionais, usadas pelo outro para me identificar. 

Com estas categorias, ele entende que as identidades são sociais, estando 

associadas com o prolongamento dos sujeitos em um grupo ou organização, sendo 

sua posição social, associada à um papel identitário. Tal identidade social é atribuída 

à outros, visando situá-los como objetos sociais, mesmo que cada sujeito tenha sua 

trajetória de vida processada de um determinado modo. À vista disso, a identidade 

pessoal pode ser caracterizada pelo outro, levando o sujeito a incorporá-la ou não, já 

que cada “[...] indivíduo tem uma trajetória particular e a processa de um determinado 

modo” (DUBAR, 2005, p. 28). Isso atesta a identidade como fruto da interação das 

trajetórias individuais e os sistemas de formação e trabalho. Pela socialização, a 

identidade docente vai se constituindo por meio das interações sociais estabelecidas 

por eles, bem como dos contextos de sua atuação ou do grupo a que pertencem. 

O quadro que se segue, apresenta as categorias de análise da identidade 

que Dubar (2005) sintetiza como configurações identitárias: o biográfico (identidade 

para si) e o relacional (identidade para o outro). 

 

Quadro 3 – Categorias de análise da identidade para Dubar 

PROCESSO RELACIONAL PROCESSO BIOGRÁFICO 

Identidade para o outro 
- 

Atos de atribuição 
“Que tipo de sujeito você é” = diz-se que 

você é 
- 

Identidade – numérica (nome atribuído) 
– genérica (gênero atribuído) 

- 

Identidade para si 
- 

Atos de pertença 
“Que tipo de sujeito você quer ser” = você 

é que diz que é 
- 

Identidade predicativa do Eu (pertença 
reivindicada) 

- 
 

Identidade social “real” 
- 

Identidade social “virtual” 
- 
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Transação objetiva entre 
- identidade atribuídas/propostas 

- identidades assumidas/incorporadas 
- 

Alternativa entre 
- cooperação - reconhecimentos 
- conflitos/não reconhecimentos 

- 
“Experiência relacional e social do 

PODER” 
- 

Identificação com instituições 
julgadas estruturantes ou legítimas 

- 

Transação subjetiva entre 
- identidades herdadas 
- identidades visadas 

- 
Alternativa entre 

- continuidades <-> reprodução 
- rupturas <-> produção 

- 
“Experiência das estratificações, 

discriminações e desigualdades sociais” 
- 

Identificação com categorias julgadas 
atrativas ou protetoras. 

- 

Identidade social marcada pela dualidade 

Fonte: Organizado pelo pesquisador conforme apresentado por Dubar (2005, p. 109). 

 

Como vemos no quadro, Dubar (2005) destaca que o processo relacional 

é alusivo à identidade para o outro, ao passo que o biográfico alude a identidade para 

si, o que ele entende como inseparáveis, pois sei quem sou por meio do olhar do 

outro. 

A respeito da identidade para o outro, o autor a define pelo “tipo de sujeito 

que você é”, particularizado por atos de atribuição. Já a identidade para si, pelo “tipo 

de sujeito que você quer ser”, particularizado por atos de pertença, associados, 

respectivamente por ato de atribuição e ato de pertença. Entende-se que essa divisão 

não estagna, pois ao meu ver, não desconsidero o que o outro me reserva, 

evidenciando ser um processo marcadamente dual, entendido por Dubar (2005) como 

contribuinte da identidade do sujeito. 

Ao destacar a articulação entre os dois processos identitários 

heterogêneos, Dubar (2005) atribui ao primeiro (identidade para o outro) a constituição 

de uma identidade pela interposição de instituições e agentes em interação direta com 

o sujeito e ao segundo (identidade para si) diz respeito a uma interiorização activa, a 

constituição da identidade pelo próprio sujeito. 

Quando ocorre o processo relacional, impõe-se categorias, constituindo 

uma identidade virtual aos sujeitos, como um empréstimo de algo que não é dele, 

enquanto que no biográfico vai ter em conta as trajetórias sociais, que ajudam os 

sujeitos a constituir uma identidade para si, o que Dubar (2005) também nomeia por 
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identidades sociais reais. Tais identidades são marcadas pela dualidade e são 

resultado da vinculação entre a identidade social “virtual” e a “real”, vistas pelo autor 

como estáveis, mas em constante evolução. 

O quadro também sinaliza para a transação objetiva dentro do processo 

relacional, associada às identidades atribuídas e incorporadas e no processo 

biográfico, para a transação subjetiva entre identidades herdadas e visadas, indicados 

por Dubar (2005, p. 110) como processos que “[...] coexistem e nenhum mecanismo 

macrossocial pode garantir, por exemplo, que as trajetórias socioescolares produzirão 

indivíduos providos de atitudes relacionais pré-adaptadas ao funcionamento óptimo 

dos sistemas sociais do futuro”. 

Daí, afirma quão desafiador é a articulação entre os dois processos, já que 

não é possível constituir “[...] a identidade das pessoas sem elas, [impossibilitando] 

dispensar os outros para forjar a sua própria identidade” (DUBAR, 2005, p. 110 – grifo 

nosso). Isso o faz crer na existência de um mecanismo comum nos dois processos 

heterogêneos, que são o relacional e o biográfico, chamado por ele de esquemas de 

tipificação, os quais compreendem modelos usados pela sociedade para a realização 

da identificação dos sujeitos, contribuindo para a criação de variados tipos identitários. 

Temos como exemplos aquelas categorias aplicadas no campo do estado civil 

(solteiro/casado/separado/etc.) e no campo religioso 

(católico/espírita/evangélico/atuante/não atuante, etc.). É claro que não existe uma 

hierarquização dessas categorias, muitas vezes impossibilitando se estabelecer uma 

relação entre elas e, mesmo uma categoria aplicada hoje, pode estar totalmente 

desvinculada do sujeito no futuro. 

O que é possível constatar nesta discussão identitária de Dubar (2005), é 

que essas categorias sociais podem auxiliar na constituição da identidade que ele 

chama de identidade social, influenciando na identidade para si, mas sem determinar, 

se os sujeitos as utilizaram. Porém, as gerações reconstroem suas identidades sociais 

baseando-se em elementos das identidades sociais que foram herdadas da geração 

antecedente, também das identidades virtuais provenientes do núcleo de socialização 

inicial e das identidades possíveis e acessíveis na socialização secundária. Com o 

tempo, essas categorias da identificação social evoluem e se conectam entre si, 

permitindo relações identitárias que auxiliam os sujeitos na constituição de sua 
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identidade, ou seja, a identidade social vai se constituindo pela articulação dos 

processos biográfico e relacional. 

No processo biográfico, estão imbricados processos vivenciados pelos 

sujeitos em suas vivências na família, na escola e com colegas de trabalho, o que 

justifica a constituição de vários elementos de sua identidade, o que evidencia a 

dualidade defendida por Dubar (2005), entre a nossa identidade conferida pelo outro 

e a que vamos constituindo, assim como a que se estabelece entre a identidade social 

que herdamos e aquela identidade escolar visada, formando um campo de 

possibilidades, desenroladas desde a infância e que perdura por toda a nossa vida  

com todas as nossas estratégias identitárias. 

Esse campo de possibilidades referido acima, surge na concordância das 

buscas de cada sujeito, iniciadas no seio da família, perpassando por toda a sua vida, 

e que vai sofrendo mudanças, a exemplo de quando o sujeito sai da escola e entra no 

mercado de trabalho, evidenciando-se um momento complexo, já que a realidade 

apresenta dificuldades, como a entrada no mercado de trabalho, as mudanças de 

cunho tecnológico e insegurança pela permanência no emprego. 

A consequência disso irá depender das modalidades de constituição de 

uma identidade profissional de base (aponto como exemplo a primeira identidade 

profissional), que constituirá, conforme Dubar (2005, p. 114) “[...] não só uma 

identidade no trabalho, mas também e, sobretudo uma projecção de si no futuro, a 

antecipação de uma trajetória de emprego e o desencadear de uma lógica de 

aprendizagem, ou melhor, de formação”. Desse modo, vê-se uma incerteza na 

constituição dessa identidade profissional de base. 

Quanto ao processo relacional, Dubar (2005) diz que este corresponde ao 

reconhecimento das identidades que se relacionam com os saberes, qualificações e  

representações de si, que são propostas e manifestadas pelos sujeitos nos sistemas 

de ação, em um determinado ambiente de legitimação, enquanto que na constituição 

biográfica de uma identidade profissional, os sujeitos necessitam envolver-se nas 

relações de trabalho, participando das atividades institucionais coletivas, 

influenciando as relações em desenvolvimento ou ainda a se desenvolver. 

Consoante com o que já foi acentuado, os processos (biográfico e 

relacional) necessitam relacionar-se, a fim de tornar possível uma análise sobre a 

constituição da identidade. É pelo diálogo entre eles, que são legitimadas as 
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identidades, assim como as identidades sociais e profissionais de uma dada geração, 

confrontando-se com as outras na sua trajetória biográfica e no seu desenvolvimento 

espacial. Com este entendimento, o autor vem demarcar identidade como espaço-

tempo geracional, afirmando que a identidade social 

 
[...] é ‘transmitida’ por uma geração à seguinte, cada geração a 
constrói, com base nas categorias e na posições herdadas de 
gerações precedentes, mas também através das estratégias 
identitárias desenvolvidas nas instituições pelas quais os indivíduos 
passam e que eles contribuem para transformar realmente (DUBAR, 
2005, p. 156). 
 

No final de sua afirmação, ele ainda acentua como o mundo do trabalho e 

da formação validam a constituição identitária, colaborando para que a identidade 

social e a atribuição do estatuto social sejam reconhecidos, evidenciando que as 

identidades se estruturam, desestruturam e se reestruturam novamente, podendo ser 

abaladas quando ocorrerem crises ou conflitos, sejam estas individuais ou coletivas, 

estabelecendo uma crise das identidades. 

Na verdade, Dubar (2005) acredita que o desenvolvimento do ser humano 

também acontece por meio de conflitos, desacordos e resoluções, e que mesmo 

sendo difícil e aflitivo, evidencia-se como algo favorável, possibilitando ao sujeito sair 

de sua zona de conforto, conduzindo-o a repensar a sua prática, tornando-a produtiva, 

e conduzindo-o para um melhor desenvolvimento. 

Por crise, Dubar (2006, p. 14) a interpreta como uma fase difícil que um 

grupo ou um indivíduo vive, como uma ruptura ou mudança repentina, 

desestabilizando quem está envolvido nela. Essas crises se apresentam e se 

multiplicam em variadas fases da vida humana e em muitos campos, a exemplo do 

profissional, das relações afetivas, como nas separações, divórcios e também na 

política. Diante delas, os sujeitos sentem a necessidade de mudar, seja de emprego, 

de casa, no casamento, de cidade, etc, mas todas elas provocam crises, sendo 

necessário novas aprendizagens e recomeços. No entanto, tais mudanças exigem 

adaptações que causam medo e apreensão, exatamente por serem novas para os 

sujeitos. Isso, para o autor, leva a uma convergência das crises para os conflitos 

biográficos oriundos de processos sociais, a exemplo das crises das profissões, 

afetando profissionais de variadas áreas, como docentes, administradores, médicos, 

advogados, dentre outros, provocando, como já citado acima, uma crise de identidade. 
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Essas crises de identidade são frequentemente produzidas pelo oposto, 

quando se está envolvido em algo novo, diferente, criando uma incompreensão de 

como sair daquele contexto, afetando as tradições, a cultura (social ou religiosa), a 

política, as famílias, impactando no comportamento humano com o mundo e com a 

natureza e, o que desencadeia tudo isso, é a imposição de uma identidade que não 

se deseja, evidenciando ideias projetadas sobre o outro e sobre si. 

Em vez de identidade, Dubar (2005) também utiliza a expressão “formas 

identitárias”, as quais definem a constituição da identidade profissional das relações 

de trabalho. Essas formas identitárias não são fechadas, nem definidas na vida do 

sujeito, mas sim dinâmicas, podendo alterar-se com o tempo e com as experiências 

de cada um (as experiências biográficas, a história de vida), revelando que a 

identidade não é única para os mesmos sujeitos, estando em constante movimento, 

favorecendo a constituição da identidade profissional. 

Essa reflexão que Dubar (2005, 2006) conduziu comigo, evidencia nesta 

pesquisa, a importância de se promover uma reflexão com os docentes, sobre os 

significados mais importantes de suas próprias histórias de vida e, com isso, favorecer 

a criação de uma nova política identitária. Como a profissionalidade docente 

apresenta-se como uma das dimensões do conhecimento, esta precisa estar 

associada ao pessoal, significando que a forma identitária profissional vincula-se com 

a sua identidade pelas relações sociais (por sua relação com o(s) outro/s) 

estabelecidas por ele/ela (docente) diante de suas experiências, estruturando seu 

repertório pessoal que vai constituindo sua identidade profissional. 

Ainda uma última reflexão sobre a identidade profissional que desejo trazer 

aqui, assenta-se sob o entendimento de Bolívar (2006). Ele afirma que a identidade 

não é uma essência pessoal, mas sim um amontoado das relações pessoais e 

interpessoais de cada sujeito, com vistas à sua realização pessoal e profissional. 

Entende também que somos o que empreendemos durante nossa trajetória de vida, 

afirmando que “[...] os indivíduos se veem obrigados a construir suas identidades por 

meio de um processo em que se intensifica a necessidade de individualização [...]” 

(BOLÍVAR, 2006, p. 22). É pelo processo de socialização que essa identidade vai se 

constituindo, sendo a prática profissional a identidade profissional do sujeito, 

conectada a uma aquisição de normas, regras, valores, dentre outros. Diante disso, 

entende-se a identidade como um dos elementos mais significativos e fundamentais 
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para a edificação diária no que diz respeito à natureza do trabalho do docente por 

meio da motivação, satisfação e competências. 

É por isso que Bolívar (2006) compreende a identidade profissional como 

uma construção dinâmica, matizada de elementos que fazem sentido ao sujeito em 

um determinado contexto (sócio-histórico, educativo e profissional) resultante do 

processo de socialização biográfico e relacional, conectado ao contexto do qual ele 

faz parte.  

Em seu livro, o autor cita certos posicionamentos de Cattonar24 (2006) 

sobre algumas hipóteses em que se apóia a identidade profissional: (1) assenta-se 

sobre uma identidade específica, arrolada em um contexto particular, apoiado em 

preceitos, regras e valores profissionais de um determinado grupo; (2) por ser única 

de cada sujeito, é singular e manifestada por sua trajetória de vida (escolar, familiar, 

social, profissional) em um processo biográfico, da identidade para si; (3) é igualmente 

constituída na relação com o outro (processo relacional) e decorrente da identidade 

assumida pelo sujeito que foi atribuída pelo outro (apud BOLÍVAR, 2006). 

A identidade profissional tem uma posição de destaque para o autor, já que 

“somos o que fazemos”, e estamos situados em um contexto estrito pelo 

conhecimento e competências singulares, pelo entusiasmo e identificação com o 

trabalho, pela socialização, pelo prestígio conferido, dentre outros. Entende a 

identidade profissional como produto das interações entre as experiências pessoais 

(biográficas) dos docentes e o contexto do qual fazem parte (social, cultural e 

institucional) em que são exercidas suas atividades diárias, que também pode ser 

constituída pelas muitas maneiras de ser e atuar, concebidas no decorrer da vida 

profissional, proporcionando uma imagem harmônica de si mesmo, composta pelas 

identidades sociais e pessoais – dimensões da identidade profissional. 

Bolívar (2006) enuncia que o sujeito elabora um sentido para si na 

pluralidade das relações sociais e de poder, buscando o reconhecimento dos seus 

pares (colegas de trabalho), afirmando que a identidade profissional é uma 

consequência transacional entre o sujeito e o grupo social. Nesse processo, destaca 

cinco modos de compreender a identidade: (1) pelas experiências negociadas, 

                                                                         

24 CATTONAR, B. Convergence et diversité de l'identité professionnelle des enseignants du secondaire 
en Communauté française de Belgique. Tensions entre le vrai travail et le sale boulot. Education et 
Francophonie, 2006. 
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constituindo conhecimentos pelo modo como participam e atuam com os outros; (2) 

como uma comunidade de membros; c) como uma trajetória de aprendizagem; d) 

como nexo entre múltiplos membros; e) como uma relação entre o local e o global 

(BOLÍVAR, 2006). 

Tal consequência transacional, correlaciona-se com as características e 

princípios externos que são assumidos ou atribuídos no íntimo do sujeito, 

diferenciando uns grupos profissionais de outros, com isso, é na prática profissional 

que vai se constituindo a identidade, conforme as experiências vividas no decurso da 

vida. 

Bolívar (2006) também estabelece que é por meio da interação entre as 

idealizações do meu eu e as representações sociais que são consentidas as 

representações do eu como docente. A ilustração que se segue, pode representar 

muito bem o que o autor quer destacar. 

 

Ilustração 1 – Constituição da identidade pela interação 

 

Fonte: Organizado pelo pesquisador conforme apresentado por Bolívar (2006, p. 148). 

 

A ilustração vem representar a constituição identitária pela interação, a 

partir de um estado identitário situado nos pólos pessoal e social. Ele reforça que a 

identidade profissional docente será estruturada pelo processo de socialização, 

perpassando pela interação biográfica, experiencial, o contexto, os saberes e as 
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competências necessárias à prática profissional, caracterizando-se por uma parte 

comum aos professores e outra específica, ligando-se aos contextos da atividade 

profissional. Como o próprio Bolívar (2006, p. 55) exprime, “[...] cada docente tem uma 

história de vida e uma trajetória profissional única e singular, profundamente 

condicionadas por fatores contextuais, que se cruzam nas vidas profissionais”, ou 

seja, todo sujeito é agente de suas buscas e constituições, em hipótese alguma 

afastando seu desenvolvimento profissional do pessoal, sendo sua trajetória definida 

pelo ciclo de vida, suas atitudes, o compromisso que estabelece com o que faz, as 

formações que busca, bem como pela representação de si mesmo, seus 

conhecimentos, suas habilidades, seus objetivos, dentre outros e tudo isso pode se 

ligar ou não ao contexto de trabalho, indo na direção da constituição de sua identidade 

profissional. 

Quando o sujeito completa sua passagem pela escola de educação básica, 

vai buscar inserir-se no campo profissional, podendo viver o que se conhece por 

choque de realidade, o que Bolívar (2006) também chama de crise de identidade. Isso 

pode acontecer devido ao despreparo profissional para a sua inclusão no mercado de 

trabalho, o que exigirá que o sujeito se prepare, já que a formação conjectura-se como 

um lugar que visa responder às necessidades externas e as demandas singulares, 

induzidas ou produzidas. No entanto, essa preparação precisa ir além do que é 

oferecido pelos espaços de formação, abrangendo recursos que possibilitem algumas 

particularidades conectadas com o contexto de trabalho e aos fundamentos 

imprescindíveis para a realização deste trabalho. 

No desenrolar de sua pesquisa, Bolívar (2006) estabeleceu algumas 

dimensões que possibilitam uma análise dos componentes da identidade profissional 

e da constituição da identidade profissional docente. 
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Quadro 4 – Dimensões propostas por Bolívar (2006) 

Componentes da identidade 
profissional 

Constituição da identidade 
profissional 

Autoimagem 
 

É a caracterização que o sujeito faz de si 
mesmo, podendo consubstanciar-se com 
as características do seu grupo 
profissional. É também caracterizada 
como identidade para si, pela 
representação que o ele faz de si mesmo 
e diferenciação com os demais. 

Trajetória de vida 
 

Relaciona-se à constituição subjetiva do 
sujeito quanto aos acontecimentos 
representativos de sua vida, mesmo que 
estes tenham sido interrompidos ou 
continuados. Narrando sua história, ele a 
reconstrói. 

Reconhecimento social 
 

É correspondente com o processo 
relacional, construídos a partir das 
identidades que outros reconhecem, 
envolvendo as aprendizagens culturais, o  
ambiente de trabalho, podendo estar 
envolta pela crise de identidade, tornando 
os professores indefesos quando não 
existe o reconhecimento social, pela 
desvalorização do status e de seu trabalho 
como docente. 

História profissional 
 

Entende que a identidade profissional vai 
se constituindo no decurso do processo de 
socialização específica, podendo se dar 
desde a formação inicial, bem como no 
grupo profissional do qual faz parte como 
docente. Sua identidade profissional 
relaciona-se à singularidade de sua 
história e sua associação com outros 
grupos sociais. 

Grau de satisfação 
 

Tem haver com a realização profissional 
diante de suas atividades. No entanto, 
essa satisfação não ocorre apenas pela 
execução do trabalho, mas deve ser 
conquistada, mesmo que haja o perigo 
dele fracassar. 

 

Formação recebida 
 

São as experiências formativas do 
docente - inicial e continuada - que 
durante sua carreira, vão determinando as 
concepções que estabelece quanto ao 
ensino, a prática, as relações, etc. Estas 
podem ser constituídas pelas experiências 
ocorridas na infância, pelo seu processo 
de ensino durante esta fase escolar, pelos 
exemplos de professor com os quais 
conviveu, pelas pessoas que marcaram a 
sua história e por outras vivências 
específicas ligadas à profissão. 

Relações sociais no 
Centro/Departamento 

 
São as relações que ele estabelece com 
seus pares, saindo de uma condição de 
isolamento e individualismo docente. 

 

Crise de identidade 
 

Ocorre quando a profissão sai da 
condição de estabilidade e 
reconhecimento, para uma condição de 
indefinição ou insegurança, sentindo-se 
desvalorizado, podendo provocar uma 
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crise vivencial ou emocional. 

Atitude ante à mudança 
 

Abertura ou relutância para as mudanças, 
dependente das crenças e percepções 
que os docentes dão para a  sua vida ou 
para o avanço da educação, afetando 
suas buscas, seus conhecimentos, suas 
capacidades ou suas competências, como 
também suas dimensões emocionais e 
atitudinais. 

 

Competências profissionais 
 

Relacionam-se com o conhecimento da 
profissão, pela mobilização de saberes 
que favoreçam suas escolhas e atuação 
profissional. 

 

Expectativas de futuro na profissão 
 

É fundamental que se considere os 
projetos e as perspectivas dos sujeitos 
para o futuro. Isso representa os desejos 
que os docentes têm, contribuindo para 
lhes dar vigor e desenvolver um 
compromisso com o que fazem e ainda 
virão a fazer. 

 

Fonte: Organizado pelo pesquisador, conforme descrito por Bolívar (2006, p. 129). 

 

Observa-se que a constituição da identidade profissional docente é um 

processo contínuo, iniciando no espaço familiar e perpassando pelo social – vivências 

na escola e na universidade, sendo essa última vivência, aquela que caracteriza a 

identidade profissional de base, já que é a primeira percepção e familiaridade com a 

prática profissional. 

Neste âmbito, tem-se as primeiras contribuições para a profissão com 

vistas a fixação e reformulação da identidade do sujeito dentro de um grupo social. 

Isso vai se constituindo por um conjunto de saberes e competências que 

fundamentam a prática profissional, sendo reconhecidos por outros sujeitos 

(docentes, discentes, família, etc.). No entanto, quando a identidade de base 

(conhecimentos necessários ao exercício da profissão) se choca com as exigências 

do trabalho do professor (que vai para além do ato de ensinar, o que envolve o 
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atendimento aos alunos, a ordem na sala de aula, o educar), ocorre a primeira crise 

de identidade. 

Para Bolívar (2006), tal crise pode desestruturar a vida do sujeito, 

desestabilizando-o, necessitando que ele a reorganize. No entanto, não é pertinente 

que a crise seja caracterizada apenas como algo ruim, já que ela pode favorecer o 

sujeito para as mudanças, proporcionando-lhe novos conhecimentos e novas 

vivências. Destaca também que a primeira crise de identidade docente evidencia-se 

pelo choque de realidade, momento em que o docente inicia seu contato com a 

profissão, vindo a perceber que o conhecimento de base não atende às necessidades 

dos alunos, favorecendo-o minimamente diante das exigências do mercado e de sua 

atuação profissional. Essa situação pode levar os docentes a desistir da profissão ou 

levá-los à compreensão de que devem seguir por caminhos de aprendizagem. Isso 

reforça que alguns deles viverão situações singulares, envoltas de fenômenos de 

resistência, sensações de culpa, estresse e, ainda outros, buscaram novas estratégias 

de trabalho, adaptando sua rotina. 

Bolívar (2006) inclusive, salienta que essa situação de crise é vivenciada 

na atualidade por professores, especialmente os que atuam em escolas públicas, 

afetando tanto docentes, quanto discentes, levando muitos professores a trocar seu 

trabalho, já que sentem-se desmotivados e frustrados a cada dia. Sentem que seus 

esforços não são mais reconhecidos, precarizando seu trabalho, associado à perda 

de autoridade diante dos alunos, menosprezo das autoridades educacionais, e ainda 

sendo responsabilizados pelos problemas educacionais. 

Com tudo isso acontecendo, fica fácil compreender os desalentos e o 

discurso defensivo dos professores no que concerne às suas condições de trabalho, 

já que mudanças educacionais e reformas afetam diretamente seus conhecimentos e 

habilidades no desenvolvimento de seu trabalho. 

Enfim, a identidade profissional, como se foi possível constatar em todo 

esse capítulo, está rodeada de elementos – interações, saberes, vivências, crises, 

representações e práticas – e todos eles somam-se para a constituição da identidade 

docente. 

Também que as relações sociais que experienciamos nos mais diversos 

campos no decorrer de nossa existência precisam modificar-se, uma vez que, como 

foi apontado pelos estudiosos que aqui dialogaram comigo, veem que a identidade 
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pessoal vai se constituindo nas inter-relações que vivenciamos nos muitos espaços 

sociais durante nossa trajetória de vida. Nesse percurso, traçamos objetivos 

planeados por formação de ideias – seja individual e/ou coletiva – que vão sendo 

repensadas com base nas experiências vividas. 

Em todo o percurso da corrida, por meio das trocas com todos esses 

estudiosos e pesquisadores, vi quão fundamental é que o sujeito, por meio das 

relações que vão transcorrendo com outros sujeitos singulares nos mais diferentes 

espaços, vá se motivando a emergir, repensando, re-elaborando, reinventando-se, 

sonhando e agindo, com o objetivo de defender-se dos contratempos, valendo-se dos 

acertos e erros decorrentes dos conhecimentos vivenciados em sua prática enquanto 

indivíduo social e profissional. 

No entanto, após tantos posicionamentos teóricos, senti falta de uma 

análise de toda essa pesquisa sócio-educativa. Diante disso, na sequência, farei uso 

de uma estratégia heurística conhecida como Pentadiomensionalidade, que irá me 

ajudar nesta tarefa. Mas, primeiro, deixem-me explicá-la a vocês. 

 

5.1 O ENFOQUE PENTADIMENSIONAL COMO RECURSO PARA A ANÁLISE NA 

PESQUISA SOCIOEDUCATIVA 

 

O Enfoque Pentadimensional – EP (GONZÁLEZ, 2008) constitui uma 

ferramenta analítica que visa compreender cognitivamente a tarefa investigativa, 

levando em consideração suas características axiológicas, ontológicas, 

epistemológicas, metodológicas e teleológicas. 

O autor do EP assume que nenhuma pesquisa é um ato inocente, portanto, 

o pesquisador, configurando-se a partir de uma posição valorizada de si e de seu 

ambiente social, assume uma perspectiva privilegiada para a sua realização, o que 

vai permitir gerar conhecimento. Nesse percurso, o investigador irá mobilizar variados 

recursos conceituais e procedimentais, “[...] tudo isso dentro da estrutura de uma 

estratégia de ação orientada para a realização de certos fins” (GONZÁLEZ, op. cit, p. 

45). 

As cinco dimensões por ele assinaladas, tem as seguintes representações: 

(1) Epistemológica: essa dimensão responde às relações 

entre quem e o quê, referindo-se aos vínculos do pesquisador 
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(sujeito) com o objeto estudado, que pode estar externo a ele ou 

associada às suas representações, mas que se dá de maneira 

intencional, relacional, profunda e abrangente entre pessoas, 

podendo ocorrer por meio da mediação instrumental (através 

das respostas fornecidas em um teste, a exemplo do 

questionário) ou de maneira direta (olho no olho, sem mediações 

instrumentais, podendo ser relativo, pelo fato de usar palavras 

orais ou escritas, o que já se efetiva um contato). 

(2) Ontológica: as respostas dessa dimensão relacionam-se 

com o que da pesquisa, referindo-se à natureza dos 

fenômenos sociais e seu grau de estruturação. Normalmente 

essa dimensão é expressa no problema de pesquisa e o 

pesquisador caminha visando interpretar os fatos, penetrando 

em sua malha de significados no contexto de uma situação 

social específica, concreta ou particular. 

(3) Axiológica: por meio da indagação sobre o porquê da 

investigação é que essa dimensão se efetiva, visando questionar 

o valor atribuído à atividade investigativa, sob os argumentos 

de sua importância, interesse e mérito. Aqui, três planos 

diferentes devem ser considerados: o indivíduo (o 

comprometimento com seu trabalho e a projeção disso na sua 

vida pessoal - obrigações e deveres) o próprio profissional 

(adequa-se como pesquisador às tarefas conforme a 

necessidade, tomando novas decisões, seja no campo 

metodológico ou outros) e o social (se expressa por meio das 

ações e atitudes do sujeito, que se torna indiferente ou se rende 

quanto à participar na vida sociopolítica de sua comunidade). 

(4) Metodológica: nessa dimensão, o modo como o trabalho 

investigativo é conduzido, é o que vai lhe dar sentido. Sua 

abrangência abarca os aspectos disciplinares, ou seja, os 

princípios, as regras ou normas para a sua realização, e irá 

ajudar na compreensão da realidade investigada. Produzir 

conhecimento científico é um processo que precisa ser crítico, 
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rigoroso e sistematicamente lógico, o que configura o método 

como uma questão de natureza intelectual que deve ser levada 

muito a sério. 

(5) Teleológica: o resultado da pesquisa é o que justifica o 

trabalho do pesquisador nessa dimensão, ou seja, parte do 

argumento geral válido de que o achado contribui para o 

aumento do estoque de conhecimentos da humanidade, 

imbrincando com as metas ou objetivos fundamentais do 

pesquisador, ou ainda, as diferentes ações sociais que este 

coloca em jogo durante seu trabalho investigativo. 

 

O EP, pode contribuir com pesquisadores, pois fornece critérios e opções 

metódicas apropriadas à análise de textos e discursos em uma pesquisa social e no 

campo profissional de quem está dedicado ao estudo e a interpretação de fenômenos 

sociais e humanos que ocorrem em contextos históricos e culturalmente mediados. 

As cinco dimensões que constituem o EP, estão imbricadas e podem ser 

distintamente identificadas nas produções científicas. O ato de fazer pesquisa 

científica requer todo um planejamento, incluindo a aplicação de um método 

especificado (GERHARDT & SILVEIRA, 2009), o que de imediato faz referência à 

dimensão metodológica; quando a intenção do pesquisador fica explícita, a 

dimensão teleológica se revela; quando o ato de conhecer é praticado sobre uma 

dada realidade, reporta-se à dimensão ontológica; ao apontar que a pessoa que faz 

ciência é um ser humano que também faz parte da mesma realidade, é que a 

dimensão epistemológica se evidencia, isto é, pela relação entre o sujeito e seu 

assunto de interesse, e; o valor que se atribui à atividade investigativa, validando sua 

importância e respeitando quem oferece informação para realizá-la, é o que 

caracteriza a dimensão axiológica da pesquisa científica. 

Diante disso, vejo o EP como uma estratégia heurística válida e instigadora 

de compromisso com o desenvolvimento de um trabalho social e com a pesquisa 

científica, e que vem cultivar o aperfeiçoamento cognitivo, ético, social e ecológico de 

todos aqueles que têm como tarefa a leitura crítica de escritos/pesquisas, como estes 

feitos neste capítulo. 
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5.1.1 As discussões sobre a constituição da identidade profissional ancoradas 

pelo EP 

 

Sabe-se que a produção de conhecimento científico é uma atividade que 

exige rigor, sendo necessário que sejam empregados princípios e/ou normas para a 

sua realização, os quais ajudarão na compreensão da realidade investigada. Para 

tanto, a rigorosidade e a criticidade vêm evidenciar-se como atitudes valiosas neste 

processo, aspecto de natureza intelectual que precisa ser levado muito a sério. Todos 

os pesquisadores (corredores) que se uniram a mim nesta missão pessoal e 

acadêmica, têm seus nomes e reputações como estudiosos/pesquisadores, sendo 

esta uma evidencia da seriedade destes, bem como desta pesquisa, enquadrando-

nos sob a dimensão metodológica da pentadimensionalidade. 

Apesar destes escritos não evidenciarem explicitamente uma metodologia, 

o rigor dos seus escritos denotam um compromisso pessoal com a transformação 

deles mesmos e de seus leitores, já que sentem-se politicamente comprometidos, 

realizando pesquisas sobre temas da educação e das experiências humanas, os quais 

acreditam e socializam, evidenciando seus anseios e/ou aspirações, valendo a pena 

serem refletidos/experimentados. A escrita destes autores se evidencia responsável, 

pois é possível constatar cientificidade que recusa qualquer escrita solta e desconexa 

com a realidade. 

Meu objeto e consequente busca nesta pesquisa, tem relação direta com 

os estudos destes pesquisadores acerca da identidade profissional docente, os quais  

possibilitam um processo reflexivo amplo, neste caso sobre os muitos aspectos que 

abrangem a constituição da identidade docente, reforçando-os na prática de todo 

educador, sob o prisma de uma ação mobilizante, concordante com a perspectiva de 

um docente encantador, exatamente como aponta a dimensão epistemológica da 

pentadimensionalidade.  

Reforço que a ideia de encantamento tem haver com a esperança da 

transformação pela educação, a satisfação em realizar a docência e o pensar 

constante sobre este fazer com vistas às mudanças que tragam beneficios tanto para 

os que a exercem, quanto para quem está sob seu exercício, e que vai na contramão 

dos aspectos sobre o desencanto escritos por Gentili e Alencar (2001), como a tristeza 

e a desilusão. 
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A pedagogia que deve ser constituída na prática educativa, deve caminhar 

paralelamente com a pedagogia apontada nos estudos destes pesquisadores, 

acolhendo o ato de pesquisar, as interações, os saberes, as vivências, reflexividade, 

representações e práticas, devendo evidenciar-se em nossas representações de 

maneira intencional e profunda. Nosso quefazer pedagógico se faz e refaz diante das 

interações e trocas de experiências com os pares, no dia a dia com os discentes, 

respeitando-os, agindo com bom senso, criticidade e boa escuta, exatamente como 

acreditava Freire (2019a). 

A dimensão ontológica da pentadimensionalidade me moveu a refletir 

sobre esssas dimensões do fazer docente, pois estas evidenciam elementos 

importantes da práxis de que falam os pesquisadores aqui trazidos, que também 

devem emergir na práxis de um docente encantador. 

No combo documental desta pesquisa, apesar dos pesquisadores não 

relatarem suas experiências, socializam compreensões de interações e estudos, 

dando importantes lições que tornam a prática educativa, uma pedagogia do sucesso, 

da transformação. Um deles (FREIRE, 2019a), inclusive sustenta que a história é 

“tempo de possibilidade”, inclusive de “possibilidade coletiva”, significando que 

qualquer mudança compete a nós de maneira individual, mas também coletiva. Sob a 

dimensão individual ou profissional de cada sujeito, o que é relatado nestas pesquisas, 

acentuam o valor da busca constante de “ser mais” e, sob a dimensão coletiva, 

buscarmos todo e qualquer espaço de luta que possibilite uma educação para a 

transformação e de valorização do educador. 

Uma constatação sobre o processo reflexivo feito nesta pesquisa, é a de 

que estes documentos me envolvem emocionalmente tanto por meio do que dizem os 

pesquisadores, mas também por acreditar sobre o que dizem e me inspirar com isso. 

Acerca disso, conforme explicitado por Bianchetti (2008, p. 262), “A escrita abre as 

portas para ser o caminho de contribuição com a solução de esclarecimentos 

individuais e coletivos e como suporte para a inclusão histórico-social no mundo 

investigativo”. 

Dessa forma, o que surge no diálogo que estabeleço com o que foi 

registrado nos documentos, dialoga clara e abertamente com a problemática da 

educação, particularmente com as questões da identidade profissional dos docentes 

à frente das fragilidades deste tempo. Dialogar, pensar, investigar e escrever sobre 



146 

 

isso, acabou sendo um compromisso deles e meu, evidenciados nesta escrita 

científica. 

Sei que são muitas pesquisas e pesquisadores envolvidos nessas 

discussões sobre identidade docente e formação de professores e, lê-los, 

aprofundando-me sobre seus achados, serve como recorte epistemológico deste 

estudo, evidenciando a dimensão axiológica da pentadimensionalidade. Além de 

robustecê-la, acredito que o ideario deles, por tudo o que representa para a educação, 

a pedagogia, a docência e a prática educativa, reforça a importância e o mérito de 

minha proposta. 

Diante disso, acredito que as inferências que já venho pontuando, 

associadas às destes corredores sagazes, representam possibilidades de mudanças 

e ressignificação para a constituição da identidade profissional dos docentes 

encantadores, pois sinalizam para lições práticas e circunspectas a todo educador 

que, apoderando-se disso, pode transformar sua prática educativa e a dos sujeitos 

ensinantes. 

Este mesmo educador em constante transformação, enquanto sujeito 

político, vai se evidenciando como um agente consciente de seu tempo, sua história, 

de sua identidade e de sua ação como ser humano, que luta contra as injustiças e se 

indigna diante da barbárie. Parte de seu legado, o incube da tarefa de desenvolver 

uma pedagogia da rebeldia, que liberta e contribue para o desenvolvimento de 

relações sociais e humanas mais fraternas e solidárias. 

Sob a dimensão teleológica, reforço esta pesquisa e todas as que foram 

produzidas por estes pesquisadores, que juntos comigo correram nesta corrida, o que 

acredito, posso chamá-los de atletas do conhecimento. No livro Pedagogia do 

Oprimido, Freire (2019b, p. 67) disse que a práxis, "[...] implica na ação e na reflexão 

dos homens sobre o mundo para transformá-lo". Aqui evidencio um aspecto 

inestimável, mas não exclusivo, que pode metamorfosear a prática educativa – ação-

reflexão-ação. No entanto, é importante destacar que a constituição da identidade de 

um docente nunca se encerra e nem se constitui da noite para o dia, sendo 

necessários muitos anos de experimentações, diálogos, escritas, reescritas, olhares 

atentos e humildade, que podem ir modificando seu ser, moldando um docente 

encantador. 
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A partir de todo esse diálogo que demarcamos, é possível uma 

transformação da sociedade por meio da educação, devendo “[...]  ser trabalhada 

intencionalmente para humanizar o mundo por meio de uma formação cultural e da 

práxis transformadora de todos os cidadãos sujeitos da sua história […]” (ZITKOSKI, 

2006, p. 28). 

Como apologista de uma educação para a consciência, tenciono fortalecer 

a pedagogia com vistas à constituição da identidade docente e de uma prática 

educativa tranformadora, válida e valiosa aos docentes encantadores. 

Isto posto, sob a perspectiva empírica da pesquisa, pelo ato de ouvir e 

conhecer as histórias de vida narradas pelos sujeitos significativos, é que volto a 

corrida, agora com novos corredores que, acredito, me ajudarão na identificação das 

dimensões que se entrelaçam para a constituição da identidade profissional dos 

docentes encantadores. 

No entanto, torna-se necessário, primeiro informar quais caminhos julguei 

serem mais adequados seguir para que os resultados desta pesquisa pudessem ser 

refletidos e ponderados de maneira científica e relacional, impactando no pensar e 

agir dos docentes encantadores. 
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6 ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CORRIDA 

 

Experimente o mundo, prove de todo sabor, 
sinta o mar, o céu e a terra, sinta o frio e o calor, 
sinta sua caminhada e dê sempre uma parada 
pelo caminho que for. 

Bráulio Bessa 

 

Bessa (2018) mais uma vez me inspira, salientando que na corrida, é 

necessário também uma parada no caminho, a fim de sentir a caminhada. A parada 

que faço agora, tem por objetivo retomar a interrogação com a qual parti no inicio 

dessa corrida (Quais dimensões se entrelaçam para a constituição da identidade 

profissional dos Docentes Encantadores?), bem como apresentar os procedimentos 

de pesquisa que selecionei. 

É fundamental que eu olhe neste processo investigativo, esta interrogação 

sob diferentes perspectivas, indo e retomando sempre que for necessário, em busca 

dos sentidos e significados que possam me conduzir a compreensões, servindo como 

pano de fundo – já que deu origem à pesquisa – e também como norte, a fim de 

direcionar os procedimentos mais adequados a serem seguidos. 

Sob este questionamento, eu interrogo aspectos específicos do mundo, 

como a constituição do conhecimento, o existir, o ser docente, o relacionar-se com 

outros, e nessa relação, entendo a necessidade de ser evidenciada a humanidade e 

a sensibilidade que devem ser inerentes a existência humana, e esses aspectos foram 

se mostrando a mim à medida que fui avançando na investigação. 

De igual modo, diante desta mesma interrogação, inquietações se 

manifestaram e se mantiveram ao longo do tempo em minhas vivências como 

pesquisador, não conformando-me com as respostas que foram se apresentando em 

outros estudos e investigações. 

Neste contexto, a partir da vivência que se deu no mundo-vida em que o 

ciberespaço está presente, fui à coisa mesma, com vistas à compreensão sobre a 

constituição da identidade profissional dos Docentes Encantadores. Em Husserl 

(2006), o movimento de Ir às-coisas-mesmas é o motor propulsor da investigação 

fenomenológica, significando que meu ponto de partida não foram as explicações 

teóricas prévias sobre o objeto investigado, tendo sido necessário que eu me 

colocasse no movimento de olhar para o fenômeno e buscar compreendê-lo. 
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É claro que isso não significa dizer que as teorias aqui perscrutadas, não 

devem ser consideradas, nem que sua familiaridade com o tema, não sejam 

importantes. Mas, diante da interrogação proposta, as teorias se evidenciam 

essenciais, devendo ser consideradas à medida em que são ponderadas e discutidas, 

mas que em hipótese alguma, enquanto pressuposto teórico, podem ser confirmadas 

ou rejeitadas. São as experiências preexistentes que favorecerão o olhar atento sobre 

aquilo que se destaca na realidade vivenciada e explicitada, tendo a interrogação 

proposta como força imperante. 

A conduta fenomenológica requer atenção, a fim de que se consiga 

destacar do “entorno”, a representação que se esbarra no olhar investigativo do 

pesquisador, que para Bicudo (2010) significa colocar em epoché, em outros termos, 

dar ênfase ou dar destaque. 

Dessa forma, na perspectiva de compreender que dimensões se 

entrelaçam para a constituição do conhecimento profissional dos docentes 

encantadores, fui para a universidade, mais especificamente a UFMA – campus de 

São Bernardo-MA, no curso de LLC-LP – instância de minha primeira atuação 

profissional como docente efetivo nesta universidade – especialmente por ter sido ali 

que, atuando como coordenador de curso – função que me acarretava o compromisso 

de ouvir ainda mais os discentes – tive a oportunidade de perscrutar narrativas 

favoráveis sobre a postura de docentes, fazendo-me querer saber deles, porque eram 

tomados com tamanho prestígio. As entrevistas narrativas realizadas com alguns 

desses docentes (cinco deles), mediante descrições, é que constituiu o material a ser 

trabalhado fenomenologicamente, além de registros que fiz durante o diálogo com 

esses educadores. 

O caminho que segui, me lembra um posicionamento de Coelho (2015, p. 

59), quando disse que “[...] a vivência se destaca como o ponto crucial a ser 

investigado, pois o corpo-encarnado sente e percebe o que o afeta ao estar no mundo-

vida, interligando as nuanças do sentido e do percebido, podendo dar-se conta deles”, 

sendo este o momento para que “o fluxo temporal dos atos da consciência” retorne ao 

descrevê-la. 
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Diante disso, assumo esta pesquisa como qualitativa fenomenológica, pois 

compreendo a importância de trabalhar com as descrições25 dos sujeitos que 

vivenciaram o fenômeno conforme mostrou-se a eles. 

E, por que acredito que esta pesquisa é qualitativa? Exatamente porque 

busco trabalhar com a qualidade dos dados que ainda serão analisados (BICUDO, 

2011), o que se pode chamar de fazer ciência. Esta atitude científica envolve um 

padrão em que os objetivos necessitam exteriorizar uma postura crítica, imparcial e 

prática dos objetos pesquisados pelos cientistas. Diante disso, o que se espera é uma 

(1) imersão nas atitudes arraigadas na mente humana, da mesma maneira que uma 

compreensão de ordem externa à consciência, impactando social, cultural, 

econômica, política e ideologicamente a vida desses sujeitos e dos que os rodeiam, 

tudo isso visando a (2) constituição do conhecimento, fatores amplamente analisados 

após a coleta de dados, exatamente para dar o caráter de fidúcia que os consumidores 

qualitativistas exigem. 

Quando penso sob o ponto de vista epistemológico, as pesquisas 

qualitativistas podem muito bem encaixar-se no ‘Perspectivismo’ de Nietzsche de que 

“não há fatos, apenas interpretações” (NIETZSCHE, 1991, p. 60). Essa ideia é uma 

afirmação de que existe uma multiplicidade de sentidos, uma polissemia que não se 

reduz, no limite, a uma definição dúbia e não evasiva. Com isso, tal compreensão, 

indica que a escolha do objeto de pesquisa do pesquisador fenomênico, baseia-se 

naquilo que faz sentido ao ser humano, já que não busco investigar aquilo que não 

me incomoda, mas sim, em buscar significados nas relações que ocorrem entre os 

sujeitos, suas impressões e suas experiências, aspectos amplamente definidores das 

investigações das Ciências Humanas, nascedouro daquilo que nos pede resposta. 

As pesquisas qualitativistas foram se constituindo historicamente, pois ao 

longo do tempo, foi-se entendendo que havia uma simbologia humana que precisava 

ser amplamente estudada e compreendida, e esse simbólico permite ganhos que 

podem servir de sustentáculo para a vida das pessoas e da sociedade, tornando 

imprescindível conhecer essas representações humanas, sejam elas mentais ou 

sociais. Tudo isso direciona para uma perceção de qualitativo, não singular, mas cheio 

de subdivisões e tipos, que podem dar maior sentido a essas experiências, 

                                                                         

25 Em Bicudo (2011), a descrição refere-se ao ocorrido como percebido, sem que sejam realizados 
julgamentos interpretativos. 
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exatamente como entende Bicudo (2019), já que acredita que o qualitativo 

compreende a ideia do subjetivo, suscetível de expor sensações e opiniões. 

Nesse sentido, quando se realiza uma pesquisa qualitativa, tem-se a ideia 

de que ao se ter ‘nas mãos’ uma matéria bruta, que ainda mantém sua forma original, 

posso proceder a ação de lapidá-la, o que vem acontecer após a organização dos 

dados coletados e a interpretação – caminho para tal lapidação. 

No processo de lapidação – com a posse das informações e a análise dos 

resultados – chego em um momento substancial da pesquisa qualitativa, que é a 

generalização dos resultados de pesquisa, o que significa poder aplicá-los a posteriori 

a outros cenários, ação que pode ser feita por mim mesmo ou outros leitores 

qualitativistas, iluminando os fenômenos humanos. 

Isso me faz compreender quão valiosa é a pesquisa qualitativa e quão 

válida e com equivalência científica ela é. Sob essa perspectiva, é o fenômeno 

humano que deve ser considerado, frenético em sua essência, de um sujeito que 

constrói História para si, estabelecendo uma estrada própria, dando sentido às ações 

individuais e/ou coletivas, a fim de transformar a humanidade, as instituições, os 

sujeitos e os grupos. 

À vista disso, é que as análises que pretendo empreender seguirão o rigor 

da pesquisa qualitativa de abordagem fenomenológica. A análise daquilo que foi 

coletado/ouvido/recebido foi imprescindível para que eu pudesse evidenciar as 

dimensões que se entrelaçam para a constituição da identidade dos docentes 

encantadores que estão na universidade – espaço de atuação dos colaboradores 

desta pesquisa. 

Entendo que a concepção fenomenológica desta pesquisa, deu-se na 

realidade constituída pela percepção do fenomenal, tendo sido partir dessa realidade, 

que conhecimentos de toda ordem foram produzidos – científico, filosófico, artístico, 

religioso, etc. No entanto, a percepção – ato entre o conhecer e o perceber – ocorreu 

no encontro com o visto, o fenômeno, doador de aspectos passíveis de serem vistos 

na perspectiva daquele que a ele se dirige atentamente, ou seja, conscientemente. 

Em Husserl (2012) a percepção acontece quando o vivido que chega a 

mim, chega de maneira consciente. É exatamente por ela que a verdade do existente 

se mostra, está presente, dificilmente duvidando do percebido na percepção. Isso foi 

reforçado por Merleau-Ponty (2015), ao dizer que o que se compreende como 
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ausência de dúvida sobre o percebido, é no agora, no momento que ocorre a 

percepção, que ele vai se dar. No curso dessas vivências, o enlaçado neste ato vem 

solicitar outros atos cognitivos que vão sendo efetuados pela consciência, avançando 

com o processo de constituição e de produção do conhecimento. 

O conhecimento fundamental e indubitável do sujeito não é o ponto de 

partida da fenomenologia husserliana, centrando-se mesmo no Cogitatum, ou o 

pensado, ao passo que este pode ser compreendido como uma descrição daquele 

Cogito. A partir daí, pela redução do fenômeno em sua pureza como um aparecimento 

em si mesmo, este em-si puro revela-se à consciência. Essa é a essência da 

fenomenologia de Husserl, um retorno às coisas mesmas, buscando descrever com 

fidelidade, de maneira profunda, os fenômenos – aquilo que é considerado como mero 

aparecimento na consciência. 

O retorno às coisas que aqui pretendo realizar, relacionam-se com a 

história de vida de docentes encantadores – dentre muitos, os que se tornaram meus 

colaboradores, achados na universidade, conforme descrito anteriormente. Sobre 

estes, ouvi muitos relatos dos discentes sobre suas práticas, seu entusiasmo e 

criatividade ao exercer sua profissão. 

O curso de LLC-LP fica no campus da UFMA da cidade de São Bernardo-

MA. Esta fica a 376 km da capital São Luís. Desde 2010 a UFMA vem desenvolvendo 

o ensino, a pesquisa e a extensão, destacando-se como um marco no 

desenvolvimento da cidade e um dos principais elementos do seu desenvolvimento. 

Este campus da UFMA foi instituído pela Resolução nº 139-CONSUN de 

25 de maio de 2010. À época, só haviam três cursos, todos Licenciaturas 

Interdisciplinares (LI): LI em Linguagens e Códigos - Língua Portuguesa e Música; LI 

em Ciências Humanas - Sociologia, e; LI em Ciências Naturais - Química. Hoje o 

campus tem cinco cursos, tendo sido acrescidos os cursos de LI em Linguagens e 

Códigos - Música e Turismo. 

A licenciatura que atuava como docente é a LI em Linguagens e Códigos – 

Língua Portuguesa. A partir de 2013, passei a compor o quadro de professores deste 

curso. Desde então, a licenciatura passou por uma reformulação de seu Projeto 

Político do Curso (PPC) que mudou completamente sua estrutura e objetivos. Sua 

proposta consiste em oferecer uma formação interdisciplinar para professores da área 

de Linguagens e Códigos (tendo a Língua Portuguesa como grande área e as áreas 
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de Língua Espanhola, Língua Inglesa e Artes Visuais como contribuintes em uma 

perspectiva interdisciplinar) para atuarem como professores de Língua Portuguesa no 

Ensino Fundamental (séries finais) e no Ensino Médio. Esta Licenciatura é ofertada 

regularmente, com uma entrada anual de 40 vagas. 

O cenário educacional de São Bernardo, conforme dados do último Censo 

Escolar (2019), aponta uma rede com razoável qualificação do corpo docente (79%) 

com formação em nível superior, porém com um baixo nível de aprendizagem dos 

alunos, conforme dados da Prova Brasil de 2019, tendo apontado que apenas 27% 

dos alunos aprendem o que deveriam quanto à língua portuguesa e a apenas 18% 

em matemática. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2019 é 

de 4,66 nas séries iniciais do Ensino Fundamental e de 4,0 nas séries finais do Ensino 

Fundamental, bem abaixo da média nacional e estadual. 

Nesta cidade, o desafio posto à Universidade/Campus São Bernardo e ao 

Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e Códigos/Língua Portuguesa 

em particular é, não só oferecer uma formação que possibilite aos egressos 

efetivamente contribuir para a aprendizagem dos alunos da educação básica, mas ao 

mesmo tempo,  implementar seu projeto político-pedagógico, com vistas a contribuir 

para a melhoria da qualidade do ensino oferecido pela rede pública. 

A partir de uma formação de professores que implica questões de múltiplas 

naturezas com enfoques políticos, epistemológicos, culturais e profissionais, 

constituindo‐se assim um processo multifacetado à formação de professores pelas 

licenciaturas interdisciplinares, mais especificamente no contexto da licenciatura 

interdisciplinar em LLC-LP é poder contribuir para uma mudança paradigmática nesta 

área, rompendo com limites disciplinares historicamente instituídos. 

E, neste quesito, pude ir constatando que os docentes que fazem parte 

deste curso, desenvolveram um trabalho relevante, formando mais de 300 discentes 

nos últimos 10 anos e, mais do que formar, deixaram marcas, impressas por seu 

exemplo, sua história, seu compromisso e sua competência profissional, por vezes 

destacada pelos discentes em nossas conversas informais. 

Foram estes relatos que me conduziram a nomear este docentes como 

encantadores e objetivar conhecer suas histórias de vida e sua prática docente, 

buscando entender as dimensões que se entrelaçam à constituição do conhecimento 

de sua identidade profissional. 
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Dentre os docentes (encantadores) ouvidos, quero destacar que cada deles 

tem formação em uma das cinco áreas de conhecimento que compõe o curso – língua 

portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, artes e fundamentos da educação – o 

que coincidentemente, são os mais citados pelos discentes em muitas oportunidades 

de conversa. 

As informações que os acadêmicos exprimiam, chegavam de maneira bem 

natural, espontânea, por uma conversa descomprometida, especialmente por ser o 

coordenador deles, pois também objetivavam ser ajudados na solução de problemas 

de relacionamento e de arbitrariedades que diziam sofrer de alguns docentes. 

Ao compartilhar suas histórias e experiências vividas com estes docentes 

do curso de LLC-LP, faziam isso tanto com aqueles que os atraia por suas boas 

práticas, alegria, disposição, organização e pela forma como ensinavam, quanto 

daqueles que os cerceavam, tirando-lhes a oportunidade de comunicarem suas 

dúvidas, dificuldades e angústias. 

Ouvindo-os, suponho que criam uma espécie de tipificação dos docentes 

como encantadores e não encantadores, diferenciando-os por intermédio das 

relações humanas que estes estabelecem com os outros, suas atuações em sala de 

aula ou no ambiente profissional onde atuam e pela dinamicidade de seu fazer 

docente. 

Dessa forma, foi exatamente com estes docentes mais citados (os 

encantadores) pelos discentes que estudam no Curso de LLC-LP, é que parti para 

olhar o contexto dessas experiências, indo ao encontro do tema que me enlaça, 

buscando pela perspectiva de onde olhar o fenômeno e o que mais possa vir ao 

encontro da pergunta problematizadora, tendo feito por meio das entrevistas 

narrativas – instrumento usado para reunir tais informações. 

A escolha pelas narrativas se deu, exatamente por entender que uma 

narrativa é uma representação de uma história contada ou recontada, descrevendo 

episódios verdadeiros ou imaginativos, oportunidade para que sejam explanados  

eventos interligados sequencialmente, incluindo eventos do passado ou do presente, 

independente de enquadrarem-se em uma sequência lógica e cronológica. 

E é com este entendimento, que compartilho da opinião de Ferraroti (2010), 

de que as narrativas, para além de uma simples descrição ou interpretação de 

acontecimentos pessoais, constituem-se uma ação social que permite ao indivíduo, 
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retotalizar sua trajetória de vida e sua interação com o social, por estar em um sistema 

social maior, e que, ao ser socializada para outros, poderá reconduzir a uma 

desestruturação, significando na verdade, uma reestruturação sintética de um ato ou 

de uma história individual. 

Diante disso, compreendo que uma narrativa autobiográfica vem 

conjecturar-se como um relato do que se acredita ter feito em um determinado cenário, 

de um certo modo, por uma dada razão, nem sempre percebida com clareza, cheia 

de coerência, vivacidade e adequação externa e interna. 

Com uso das narrativas orais dos sujeitos significativos/docentes 

encantadores – a entrevista narrativa oral foi gravada e associada com  anotações no 

momento em que estas procederam, as quais busquei produzir uma história 

explicativa (PASSEGGI, 2006). Escolho esta estrategia, pois a entendo como um 

braço da investigação interpretativa, amplamente influenciada por princípios 

metodológicos da investigação qualitativa, pois de maneira ampla é também narrativa, 

pelo fato de suas descrições estarem cheias de narrativas (BOLÍVAR, DOMINGO & 

FERNÁNDEZ, 2001). 

Além disso, por fundamentar-se em uma perspectiva construtiva-

interpretativa26, visando alcançar uma compreensão do que é dito pelos sujeitos 

significativos, é que a elejo como caminho para recepção dos fatos. É claro que, no 

momento do inquérito, outros aspectos também se somaram, visando favorecer essa 

recepção, a saber: a linguagem, pois mediou a ação; o próprio fato narrado, pois este 

foi a estrutura central na construção de sentidos; que os argumentos na narração, 

configuraram o próprio relato; que a passagem do tempo (este também tem 

significado) e a narração constituíram o todo, e; que existe relação entre as narrativas 

individuais e culturais (BOLÍVAR, DOMINGO & FERNÁNDEZ, 2001). 

No momento da entrevista narrativa com cada docente de maneira 

individual, tive a oportunidade de buscar os modos pelos quais podia extrair 

informações, especialmente das experiências vividas em seu cotidiano, associando-

as com textos e obras de autores importantes, que de maneira mediada, enunciem do 

perguntado. 

                                                                         

26 Sobre isso, González Rey (2015, p. 344) entende como um [...] processo complexo e dinâmico de 
produção do conhecimento que envolve ativamente os participantes, incluindo o pesquisador e, embora 
o caráter construtivo e o caráter interpretativo sejam parte de um mesmo processo, em que um orienta 
e complementa o outro, possuem particularidades que merecem atenção especial. 
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E agora, de posse dessas descrições, desses relatos, é chegado o 

momento de analisar as narrativas, removendo a cortina da realidade, tecendo 

comentários conscienciosos sobre elas, entendendo-as como ponto de partida e ponto 

de chegada da pesquisa fenomenológica (BICUDO, 2011a), revelando o dito em 

contextos culturais interrogados por mim, buscando compreendê-los e expressá-los, 

reduzidos em intuição pura, mostrando as estruturas em que a experiência relatada 

ocorre, deixando transparecer as suas estruturas universais. 

Este momento compreende um processo que, para Bicudo (2011a, p. 47) 

é uma  

 
[…] síntese unificadora da coisa percebida/percepção/elaboração do 
percebido na percepção/explicitação do percebido, embora aberta ao 
seu próprio movimento de compreensão/interpretação/comunicação 
do percebido e elaborado nos atos de consciência, trazendo, desse 
modo, a complexidade da relação signo/sentido/significado/contexto 
histórico-cultural. 

 
Esse entendimento que Bicudo nos apresenta, significa dizer que, através 

da linguagem, é possivel traduzir o solo e o ritmo de cada sujeito significante e, nesse 

caminho, poder usar o procedimento hermenêutico para entender o constructo de 

cada um. É exatamente a síntese unificadora destacada por Bicudo (2011a) que 

inviabiliza as críticas feitas a fenomenologia, usando como fundamento para isso a 

empiria pragmática, apenas pelo fato desse método assumir a experiência como 

fundamento do conhecimento. 

As trajetórias que foram percorridas no movimento de investigação tiveram 

a indicação da interrogação formulada (Quais dimensões se entrelaçam para a 

constituição da identidade de um docente encantador?) e pela perspectiva vista como 

significativa por mim enquanto pesquisador, assumindo procedimentos específicos. 

Um deles, sob a perspectiva da análise fenomenológica hermenêutica, foi 

focar em palavras e expressões que dizem e o modo de dizer no contexto interno e 

externo ao próprio texto. Essas palavras e/ou expessões são as unidades de 

significado, indicando sentenças que respondem significativamente à interrogação 

supracitada. Estes servem como ponto de partida das análises e visam estruturar o 

fenômeno27 dito nas entrevistas que se mostrem significativos. 

                                                                         

27 Fenômeno para Bicudo (2011a, p. 53), significa o que se mostra para quem olha intencionalmente, 
interrogando-o, não se evidenciando previamente e já definindo-o e explicando-o, mas que “[…] são 
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Na verdade, toda pesquisa fenomenológica precisa efetuar exaustivamente 

reduções28 sucessivas, trabalho próprio e necessário ao pesquisador fenomênico. 

Neste percurso, entra também a dimensão do ontológico, abrindo à compreensões de 

sentidos e significados intrincados na dialética ver-visto que deve dizer das ações, 

realizando uma intuição sensível doada à percepção, visando desnudar o real 

evidenciado na estrutura da experiência vivida de modo contextualizado no mundo-

vida. 

Ao proceder a análise das descrições dessas experiências vividas pelos 

sujeitos significativos, realizei cinco passos que objetivam contribuir para a 

compreensão dos leitores interessados neste assunto, sugeridos por Martins e Bicudo 

(1989): (1) Transcrição das entrevistas: momento de audição e escrita das 

experiências que serviram como ponto de partida; (2) Leitura atenta do descrito: estas 

descrições foram lidas várias vezes em sua totalidade, tendo ajudado-me na 

identificação dos sentidos nestas experiências vividas pelos sujeitos, intuindo, por 

insight29, o sentido do todo; (3) Colocar em evidência sentidos: tais sentidos foram 

aqueles que considerei importantes, partindo da interrogação proposta, os quais vou 

discriminando de maneira espontânea, evidenciados na descrição, sempre que eu 

percebia uma mudança sensível no significado da situação vivida e falada pelo sujeito, 

denominadas de Unidades de Sentido; (4) Estabelecer Unidades de Significado: estes 

surgiram das Unidades de Sentido colocadas em evidência, propostos em palavras 

e/ou expressões que se relacionem umas com as outras, indicando momentos 

explicitos na totalidade do texto das transcrições, articulados por mim, mediante um 

procedimento de análise dos significados das palavras, de reflexão sobre o dito e de 

variação imaginativa30, visando convergências que esclareçam a realidade vivida, e, 

por fim; (5) Efetuar síntese das Unidades de Significado: este visou estruturar o 

                                                                         

dadas pela posição ocupada por aquele que o visa, posição essa entendida na materialidade do corpo-
encarnado, que sempre é um ponto de convergência de tempo e espaço, não estático”. 
28 Husserl (2006) usa o termo redução eidética, referindo-se ao procedimento metódico que pode levar 
à visão da essência. Por meio dela é possível chegar à compreensão da essência, analisando os dados 
constituintes na consciência, pois “[...] todo domínio do ser, nós temos de juntar, para fins de ciência, 
certas esferas eidéticas, [...] como pontos de conhecimentos eidéticos em que o investigador do 
domínio em questão sempre poderá fazer incursões toda vez que isso lhe for sugerido por motivos 
teóricos ligados à peculiaridade de essência daquele domínio” (HUSSERL, 2006, p. 135). 
29 Segundo o dicionário Houaiss (2001), refere-se a uma clareza súbita. 
30 Por variação imaginativa, Bicudo (2011a) a entende como um recurso para proceder às variações 
possíveis de situações em que o fenômeno vai se evidenciando, tendo como alvo o insight da 
generalidade ouu da ideia essencial. 
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fenômeno, buscando por constitutivos relevantes assentados na descrição da 

experiência vivida. 

Todo o caminho que foi percorrido nesta corrida, visa identificar quais as 

dimensões que se entrelaçam para a constituição da identidade dos docentes, dito 

encantadores e, é claro que, para tal consecução, foi necessário que eu obtivesse 

outras compreensões, as quais já compartilhei na tese, a saber: (1) esclarecer porque 

este objeto tanto me atrai e me estimula, o qual esclareço na minha própria 

autobiografia; (2) percorrer por compreensões sobre a constituição do conhecimento, 

já que busco tratar dela a partir da própria história de vida dos docentes encantadores; 

(3) dialogar sobre a docência com maior propriedade, compreendendo subtemas 

como carreira, formação, identidade, saberes e tudo o mais que rodeia esse cenário, 

fortalecendo esses sentidos, e; (4) chegar à compreensão sobre as dimensões que 

entrelaçam para a constituição da identidade profissional dos docentes encantadores, 

a partir de suas experiências e histórias. 

O que busco com tudo isso? Busco perceber o encontro entre o ver/visto 

e, com isso, ter a oportunidade de possibilitar que eu mesmo, os colaboradores desta 

pesquisa e outros docentes e discentes em processo de formação, constituam 

conhecimentos que elevem a sua identidade profissional, que dêem novos 

significados e novos rumos ao seu fazer docente, impondo a cada um, o sentido que 

os faça ressignificar a sua prática docente e seu modo de ser, impactando 

iminentemnte a sua pŕopria vida. 

Considerando que meu objeto emerge no cotidiano da prática educativa 

dos docentes, os quais chamo de encantadores, apresentando-se como um fenômeno 

a ser elucidado e compreendido e que também busca dar conta da interrogação, 

retomo toda a pesquisa, indagando-me sobre o que dela compreendi, ou seja, como 

entendo a constituição da identidade profissional dos docentes encantadores. 

Procedo, desse modo, à meta-compreensão. 
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7 ENTRE HISTÓRIAS NA CORRIDA DA VIDA 

 
Por isso é que o caminho tem que ser 
aproveitado, deixando pela estrada algo bom 
pra ser lembrado, vivendo uma vida plena, 
fazendo valer a pena cada passo que foi dado.  

Bráulio Bessa 

 

Mais uma vez Bessa (2018) comunica um ato importante na corrida da vida, 

anunciando como devemos aproveitar o caminho, deixando algo de bom para ser 

lembrado e fazendo valer a pena cada passo que damos. Isso me traz à lembrança a 

importância de serem deixadas marcas, no entanto, marcas inspiradoras, humanas e 

sensíveis no trato com todo ser. No exercício da docência, atitudes assim importa às 

pessoas e, espera-se, as inspire também. 

Na pesquisa, é chegado o momento de experimentar o mundo vivido pelos 

sujeitos – suas histórias, trajetórias e práticas – rumo a compreensão sobre a 

constitução da identidade profissional dos docentes encantadores, sendo este o 

objetivo que viso alcançar neste capítulo. 

Esse movimento tão necessário, científico, é conhecido como imersão 

arqueológica, tendo como seu idealizador, Michel Foucault (2008). A arqueologia para 

para ele é “[…] uma descrição pura dos acontecimentos discursivos” (FOUCAULT, 

2008, p. 38), não tratando-se de um trabalho linguístico que operaria ao nível das 

formulações e do texto ou do dito (parole), mas sim ao nível do que foi declarado e do 

discurso. 

Em suas acepções, ele fez o seguinte questionamento fundamental: “como 

apareceu um determinado enunciado, e não outro em seu lugar?” (FOUCAULT, 2008, 

p. 39). É claro que o “sentido” ou a “produção de sentido” são importantes, mas a 

arqueologia não conduz sua análise nessa dimensão, preocupando-se mesmo com a 

compreensão do enunciado na estreiteza e singularidade de seu acontecimento, 

determinando suas condições de existência, fixando seus limites da maneira mais 

justa possível, correlacionando com outros enunciados com que se conecta, 

mostrando que formas de enunciação excluiu (FOUCAULT, 2008). 

Após os acontecimentos discursivos, a arqueologia tem como tarefa a 

apreensão de “[...] outras formas de regularidade, outros tipos de relações” 

(FOUCAULT, 2008, p. 41), estando desconetadas dos “[…] operadores de sínteses 
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que sejam puramente psicológicos” (FOUCUALT, 2008, p. 40). Dessa maneira, 

Foucault descreve algumas operações que a arqueologia deve possibilitar emergir, 

sendo estas: 

 
[1ª] Relações dos enunciados entre si [...]; [2ª] relações entre grupos 
de enunciados assim estabelecidos [...]; [3ª] relações entre 
enunciados ou grupos de enunciados e acontecimentos de uma ordem 
inteiramente diferente (técnica, econômica, social, política) 
(FOUCAULT, 2008, p. 41). 
 

As operações acima descritas, determinam que as relações entre os 

enunciados precisam ser analisadas, visando aparecer as condições que tornam 

esses enunciados possíveis, bem com a formação na qual e a partir da qual podem 

emergir.   Reconstituir esses discursos a partir do sistema de relações discursivas que 

verdadeiramente os delimitam e os tornam possíveis, é como a ação de desenhar as 

formações discursivas a partir dos discursos tomados para análise, individuando-as. 

Após breve consideração sobre os postulados foucaultianos e, visando 

reforçar ainda mais esta fase da pesquisa, lembrei de um estudo de González (2020) 

sobre pesquisa qualitativa, que traz um conceito que ele chama de imersão e 

contemplação hermenêutica. 

González (2020, p. 162) arrazoa que a pesquisa qualitativa é desafiadora 

aos pesquisadores qualitativistas, pois têm que “[…] lidar com uma dinâmica dupla de 

imersão e contemplação hermenêutica, para capturar, coletar e registrar informações 

que sirvam de base para a emissão de julgamentos, tomada de decisões, 

apresentação de argumentos [...]”, aspectos que devem estar sintonizados com os 

propósitos, objetivos ou metas da pesquisa. 

O autor entende que o processo investigativo é uma atividade humana que 

deve dotar-se de sensibilidade (esta é entendida por ele como a capacidade de captar 

a presença de elementos em seu ínfimo nível de existência), aspecto fundamental nas 

pesquisas qualitativas, pois: 

 
[…] (a) têm como assunto de interesse os aspectos subjetivos das 
ações humanas esociais; (b) propõe-se compreender e descrever em 
profundidade, através de conceitos teóricos, a dinâmica social de 
grupos, movimentos e sociedades, bem como compreender (capturar) 
os acontecimentos com base nos significados que eles têm para 
aqueles que são seus protagonistas; interpretar os fatos que ele vive 
e observa; criar uma imagem fiel e realista do assunto estudado e 
contribuir para a compreensão de grupos com características 
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semelhantes; (c) procura uma “descrição densa” (GEERTZ, 2008) do 
contexto e do significado dos fatos da vida social, usando múltiplas 
técnicas, como a realização de observação participativa (PERUZZO, 
2017) e entrevistas em profundidade (MARTINO; LOPES; SOUZA, 
2019; MORÉ, 2015; SANTOSet al., 2016) com informantes-chave ou 
sujeitos significativos (BISOL, 2012; RENOSTO;TRINDADE, 2007); 
(d) confia em uma troca múltipla de pontos de vista: o dele com os dos 
outros atores sociais com quem ele interage nas múltiplas situações 
sociais onde sua vida esteja acontecendo; e (e) enfatiza as inter-
relações holísticas (internas) e ecológicas (entre) que interligam os 
acontecimentosas pessoas que participam deles e o contexto em que 
eles têm lugar […] (GONZÁLEZ, 2020, p. 162). 

 
González enfatiza que pela imersão e contemplação hermenêutica, o 

pesquisador qualitativo poderá oferecer garantias quanto à robustez das informações 

que coleta e sobre as quais faz inferências, já que o grau de consciência deste, lhe 

permite captar as sutilezas de significado implícitas na informação, percebendo as 

conexões não explícitas entre as várias unidades constitutivas dessa informação, 

conferindo sentidos e significados a eventos ou situações que parecem não ter 

transcendência nenhuma, exigindo dele “[…] consciência, discernimento, imaginação, 

visão transdutiva (do particular para o particular) e não só indutiva (do particular para 

o geral) ou dedutiva (do geral para o particular), e agudeza […]” (GONZÁLEZ, 2020, 

p. 163). 

Os estudos de Foucault (2008) e de González (2020) vêm apenas reforçar 

quão importante é que o pesquisador abandone o estudo superficial das ideias de um 

sujeito significativo, de um autor que seria a fonte de todo sentido e significado de um 

discurso, em favor da análise das condições fundamentais da constituição de um 

discurso, questionando qual vontade de verdade está presente, e que define o que 

pode ser dito e pensado, mas acima de tudo como ser dito e pensado. 

Nesse movimento, vos apresento como se deu a constituição dos dados e 

o movimento de análise, bem como os sujeitos da pesquisa e os caminhos que trilhei 

para chegar a compreensão sobre como acontece a constituição da identidade 

profissional dos docentes encantadores. 
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7.1 APRESENTAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DOS DADOS E DO MOVIMENTO DE 

ANÁLISE 

 

Os textos que obtive pelas transcrições das entrevistas, feitas via google 

meet, me conduziram ao destaque dos trechos significativos do dito pelos 

entrevistados, especificamente sobre o que dizem da interrogação da pesquisa. 

Guiados pela pergunta norteadora da investigação, tais trechos foram separados e 

são denominados de Unidades de Sentido (US). Estas são exatamente as 

características significativas dadas pelos docentes (sujeitos significativos desta 

pesquisa) sobre o objeto de investigação, a saber, quais as dimensões que se 

entrelaçam para a constituição dos docentes encantadores. 

Essas US, no momento seguinte da análise, são reescritas, mas agora 

trazem a compreensão sobre o apresentado por esses sujeitos, iluminando nossa 

investigação central, constituindo-se como Unidades de Significados (Usg) e que são 

escritas na linguagem do pesquisador que, indagando o sentido dessas USg, busca 

alcançar a compreensão do dito (CD), possibilitada pela análise hermenêutica. Por 

meio desta atividade, passando pelas US, as USg, o enxerto hermenêutico e o CD, é 

possibilitada a compreensão da interrogação, entendendo como vai se constituindo a 

identidade profissional dos docentes encantadores. Todo esse movimento, 

denominado de redução fenomenológica, caracteriza-se como um movimento do 

pensar, que articula ideias, complexificando os sentidos e os significados, articulando 

as convergências de sentido e de significado (CSS) e as Ideias Nucleares (IN). 

Quando exponho as compreensões do fenômeno sob o qual me debruço, 

coloco o fenômeno em evidência ou epoché, exatamente na perspectiva dos estudos 

husserlianos. Ou seja, meus pré-conceitos sobre o tema de pesquisa também ficam 

suspensos e, assim, me ponho em atenção para que as minhas experiências não 

conduzam o movimento de pesquisa, de maneira determinística. Essa ação de ir às-

coisas-mesmas, pelo movimento de percepção, análise, reflexão e interpretação, 

acabam por me conduzir às compreensões do fenômeno de pesquisa. 

Para Husserl (2006), essa compreensão pode ser realmente alcançada 

pelo movimento de redução de maneira intencional, determinada pelos atos de 

consciência do pesquisador, sujeito aberto ao mundo e expressando sobre este 
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mesmo mundo à sua percepção em sua essencialidade, transcendendo-o, 

descrevendo-o e interpretando-o. 

Cabe aqui destacar um posicionamento de Bicudo (2011a) sobre a 

redução, que a entende não como uma simplificação ou um resumo daquilo que 

estava no texto, mas sim como um relevante movimento de pensamento articulado, 

em que os sentidos vão se enrolando em mais sentidos, atribuindo outros significados 

e que vão se configurando em ideias que os abrangem em uma totalidade 

compreensiva. 

Na pesquisa fenomenológica, articulando as ideias de maneira mais 

abrangente, é possível que se origine categorias abertas ou convergências, que para 

Martins e Bicudo (1989, p. 80, 81), “[...] são chamadas abertas em contraposição às 

categorias como concebidas aristotelicamente. Categorias são, segundo Husserl, 

grandes regiões, não apriorísticas, de generalizações”. 

No que concerne a esta investigação, visei articular as categorias abertas 

ou grandes convergências, pois acredito que estas constituiram uma rede de 

significados do fenômeno em foco, solicitando uma meta-compreensão sobre como 

compreendo o fenômeno, estabelendo o diálogo entre a interrogação posta, os 

autores estudados e os sujeitos significativos – os docentes. 

 

7.2 OS SUJEITOS SIGNIFICATIVOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos significativos que se destacam nesta pesquisa são aqueles que 

estão nas salas de aula na educação superior na UFMA, aqueles que foram ditos 

encantadores em suas ações e que estusiasmaram os discentes com suas práticas. 

Desse modo, coloco-me em busca de indícios dessa docência encantadora e por 

quem a realiza. 

Os dados constituídos nesta pesquisa se deram por meio das narrativas 

dos docentes da Licenciatura em Linguagens e Códigos – Língua Portuguesa (LLC-

LP) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) (todos de diferentes áreas de 

formação – Arte, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Pedagogia), 

curso interdisciplinar em que as áreas citadas se coadunam para formar os alunos em 

linguagens e códigos. A partir das visões acerca da práxis destes docentes, sob os 

olhares dos discentes, pude chegar até estes sujeitos, que me oportunizaram 
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conhecer suas histórias e as memórias de sua vida profissional, a fim de que, desse 

modo, pudesse analisar a constituição de sua identidade profissional. 

Meu ponto de partida para a identificação dos docentes que foram 

entrevistados, aconteceu um pouco antes do inicio de minhas atividades no 

doutorado, quando ainda era coordenador de curso (LLC-LP), até o início de 2019. À 

época, enquanto coordenador, chegavam a mim muitos relatos sobre os docentes e 

a maneira como intergiam com os alunos. Dessa forma, chegavam todo tipo de 

observações sobre os docentes do curso, entre elas, alusões favoráveis a posturas 

que estusiasmavam e estimulavam os alunos. Faziam questão de citar estes docentes 

por nome, o que ficou marcado em mim e me deram a certeza de que deveria 

entrevistá-los. 

Estes docentes eram oriundos de diferentes formações, sendo a Opala31 

formada em Letras com habilitação em Língua Portuguesa, a Ametista formada em 

Artes, o Quartzo formado em Letras com habilitação em Língua Inglesa, a Esmeralda 

formada em Pedagogia e a Turmalina formada em Letras com habilitação em Língua 

Espanhola. 

As entrevistas narrativas aconteceram entre os meses de outubro e 

dezembro do ano de 2021. A primeira aconteceu no final de outubro (28/10), três no 

mês de novembro (5, 8 e 10/11) e a última em dezembro (08/12). A distância de tempo 

entre as entrevistas se deu de acordo com o tempo disponibilizado pelos docentes, 

em nada comprometendo o desenvolvimento da pesquisa. 

Alguns modos foram imaginados para a realização da pesquisa visando 

para a constituição dos dados. Um deles foi realizar as entrevistas seguidamente, um 

dia após o outro, mas tudo dependeria do tempo dos docentes. Outro foi como iniciar 

as entrevistas. Optamos por pedir a todos que falassem inicialmente sobre sua 

trajetória (graduação, pós-graduação e experiências profissionais) e como chegaram 

até o atual local de sua atividade profisisonal na UFMA. Em seguida, salientando os 

motivos pelos quais foram selecionados para participar da entevista (mencionei que 

discentes os apontaram como docentes diferenciados, e eu os estava chamando de 

docentes encantadores), direcionei a pergunta problematizadora: Quais dimensões se 

                                                                         

31 Durante as entrevistas, indaguei os docentes sobre se desejavam ter seus nomes revelados. Como 
uma das entrevistadas optou por ocultar seu nome, decidi nomeá-los com nomes de pedras preciosas, 
pois acredito que estes se evidenciam jóias raras entre os muitos docentes espalhados nas instituições 
de ensino. 
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entrelaçam para a constituição da identidade profissional dos Docentes 

Encantadores? 

Como destacado acima, as experiências inicialmente trazidas pelos 

docentes nas entrevistas, foram sobre a sua trajetória até sua atividade profissional 

atual na universidade. Acredito que é importante situar o lugar epistemológico destes 

sujeitos significativos, para depois organizar suas vivências em direção às unidades 

de significado. 

 

Quadro 5 – Formação e experiência profisisonal dos sujeitos da pesquisa 

SUJEITO SIGNIFICATIVO TRAJETÓRIA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

OPALA - Tenho uma formação um pouco híbrida, pois sou 

oriunda do curso de Letras da UFMA; mestrado em 

cultura e sociedade pela mesma universidade que é um 

mestrado de caráter interdisciplinar, e; sou doutora em 

literaturas e práticas sociais pela Universidade de Brasília 

(UNB). 

- Trabalho basicamente pesquisando literaturas africanas 

e afro-brasileiras e isso faz parte da minha atuação 

profissional no campus de São Bernardo também. 

- Tenho interesse por literaturas africanas, literaturas 

afro-brasileiras, literaturas que não estão dentro daquilo 

que sempre é estudado comumente em literatura. 

- O trabalho que eu realizo no campus vem dar 

visibilidade a parcelas da população, às criações 

artísticas e literárias como de uma maneira geral são 

consideradas marginalizadas. 

- Fui professora no ensino médio no Estado do Maranhão 

com contrato e mais tarde comecei a atuar em faculdades 

particulares em São Luís. 

- Trabalhei no Instituto de Cultura e Educação, 

experiência diferente da atual com o ensino de língua 

portuguesa e literatura. 
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- Dei aulas de geopolítica, trabalhando com temas mais 

políticos, voltados para as políticas públicas. Então, essa 

formação híbrida também constitui um pouco do que é a 

minha atuação hoje em dia, já que, por exemplo, quando 

a gente vai pensar em literatura, eu sempre considero que 

a literatura está atrelada aos contextos sociopolíticos, o 

qual considero não pode ser algo apartado da nossa 

realidade, pelo contrário, faz parte da literatura a gente 

pensar os nossos contextos sociais também. 

AMETISTA 

- Tive a minha primeira experiência na escola como 

docente mesmo na educação infanti. Foi uma experiência 

rápida com crianças da alfabetização e também do 

maternal e séries iniciais. Foi uma experiência bem 

prazerosa. 

- Eu não sonhava que um dia ia ser professora; 

- Eu estudei inicialmente em Caxias, depois vim morar em 

São Luís e continuei os meus estudos aqui; 

- Minha segunda experiência como professora foi numa 

escola comunitária. Passei por um seletivo e fui ministrar 

aula para o ensino fundamental. 

- Eu me formei em educação artística na UFMA e saí com 

a habilitação em artes plásticas que depois foi ampliada, 

e passou a ser chamada de artes visuais. 

- Na mesma época eu passei para o mestrado e pedi pra 

sair para poder cursar o mestrado em educação na 

UFMA. Minha pesquisa foi numa escola comunitária na 

cidade olímpica, onde eu tive contato com um grupo de 

alunas, que também era um grupo artístico que 

trabalhava com artes visuais, com música, com teatro, e 

minha pesquisa foi justamente com esse grupo que era 

um grupo de crianças do ensino fundamental, e eu 

inclusive, depois, publiquei um livro sobre sobre essa 

pesquisa. 
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- Eu terminei o mestrado, e passei no seletivo para 

professora substituta na UFMA, no curso de artes visuais. 

Nessa época que eu entrei, o curso estava passando por 

uma reforma e eu trabalhei com o projeto daquilo que viria 

a se transformar depois o curso de artes visuais. 

- Nesse período tive uma outra experiência que foi nos 

cursos de licenciatura nos municípios, que era chamada 

interiorização. Eu fui chamada para fazer parte da 

comissão, que tinha reuniões periódicas, cursos, oficinas 

e palestras, tudo para entender o processo e de alguma 

forma contribuir. 

- Essa experiência foi muito interessante pra mim. 

Inclusive nesse período aconteceu o concurso para ir 

para São Bernardo e eu fiz, passei e fui chamada para 

São Bernardo em dois mil e onze como professora 

efetiva. 

- Minhas experiências no ensino superior já somam doze 

anos. Mas como comecei na década de 80, somando 

tudo, tenho mais 30 anos com a educação. 

QUARTZO 

- […] minha história com a educação começou em 

noventa e cinco quando eu passei no vestibular para 

Letras. Sou oriundo de escola pública. Achava que não 

fosse conseguir passar, pois a concorrência era bem alta 

para o vestibular, e em noventa e seis eu dei início na 

minha trajetória no curso de Letras. 

- […] consegui os objetivos que eu queria para aquele 

momento que era passar em um concurso público. 

Inicialmente passei no Estado e no Município onde eu 

comecei a atuar de forma efetiva, porque já trabalhava 

com contrato em outros lugares, no Estado e um curso de 

inglês que era um curso livre. 
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- Em dois mil e dez eu voltei a estudar, em dois mil e onze 

eu passei no Mestrado em Educação da Universidade de 

Brasília. 

- […] decidi fazer doutorado em análise do discurso, 

pesquisando religiosidades no discurso do Bumba Meu 

Boi. 

- […] o curso de Letras que me deu a oportunidade de ser 

professor da Universidade Federal do Maranhão e devo 

isso ao mestrado em educação porque sem o mestrado 

você não entra. 

ESMERALDA - […] entrei na pedagogia [...] na UFMA. 

- […] comecei a dar aula particular em casa. Fiz logo uma 

escolinha com algumas crianças e desse recurso eu 

conseguia comprar o passe escolar, ajudando-me a ir 

para o campus de ônibus; eu também conseguia tirar as 

xerox para os meus estudos, pois eram muitas cópias. 

- Quando o curso foi terminando, fiz um concurso público 

que teve para o município de São Luís. [...] eu consegui 

passar para supervisora, pois essa foi a área que escolhi 

no curso - Supervisão Escolar, já que tínhamos a opção 

de escolhar a área que queríamos nos formar. 

- Logo que eu terminei o curso, comecei a fazer parte de 

um grupo de pesquisa na UFMA; […] nesse momento eu 

me interessei pela educação infantil. Quando eu fui lotada 

no município, pois eu fui logo chamada, eu fui trabalhar 

na Superintendência de Educação Infantil,  tendo sido 

lotada numa escolinha de educação infantil no bairro do 

Anjo da Guarda. 

TURMALINA 

- […] minha primeira formação de ensino médio foi de 

Técnica de Contabilidade e eu fui para Roraima em 1997. 

- Ao chegar lá, eu tive a oportunidade de já vivenciar a 

docência mesmo sem ter magistério. Era uma situação 

no Estado de Roraima que não tinha professores e surgiu 
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uma vaga. Automaticamente eu já fui matriculada no 

curso de formação de professores. Então, eu comecei a 

atuar na Educação Básica […]. 

- […] já como professora, fiz o curso de Letras Espanhol. 

- Depois eu fiz o concurso, para professora efetiva, fiz 

também concurso para analista educacional; Então eu 

atuei em muitos campos, pois fui coordenadora 

pedagógica, diretora de escola, atuei em todos os níveis 

da Educação Infantil, Ensino Fundamental de primeiro ao 

quinto ano, Ensino Fundamental do sexto ao nono ano e 

Ensino Médio. Fui gestora de escola, coordenei núcleo 

nas escolas do município, e isso como analista 

educacional lá em Roraima. 

- […] após o curso de Letras Espanhol eu fiz uma outra 

graduação também, só que na área de Tecnologias de 

Softwares Educacionais. Fiz também especializações no 

ensino de Língua Portuguesa, de Gestão Escolar e 

Produção de Material Digital. 

- […] veio o mestrado (Minter) entre a Federal de Roraima 

e a Federal do Rio de Janeiro, mas eu ainda estava em 

Roraima na finalização do MINTER quando foi para fazer 

a prova do doutorado, também saiu o edital do concurso 

aqui da UFMA. 

- […] eu fiz o concurso na época (2013) e voltei. Quando 

eu voltei, realizava o doutorado e assumi também a vaga 

de professora efetiva. 

Fonte: Organizada pelo autor. 

 

Conforme os trechos dos relatos acima citados, todos os docentes que 

colaboraram com a pesquisa, passaram pela educação básica, são doutores e hoje 

são professores na universidade. Acredito que a experiência com ensino na educação 

básica, traz importantes contribuições a todo docente que inicia sua atividade 

profissional, proporcionando muitas aprendizagens, já que estes adquirem saberes na 
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ação e para a ação docente, que valoram sua prática neste nível e na educação 

superior, dando-lhes elementos para estabelecer diálogos mais próximos da realidade 

sobre os processos de ensino e aprendizagem, com vistas a formar os discentes 

também para o ensino (BORGES, 2004, p. 203). Da mesma forma, a formação 

continuada desses docentes, lhes permitiu “[...] identificar os fatores subjacentes a 

prática pedagógica a ser desvelada, pois o ensino é uma prática social, refletindo as 

condições políticas e culturais a que pertencem os professores” (LUZ & BORBA, 2001, 

p. 8). 

Concluída todas as entrevistas, dei início a organização dos dados 

coletados ou a constituição das Unidades de Significado (USg), tendo-as organizado 

em um quadro (Apêndice A), a qual pode-se ver trechos das falas dos entrevistados 

(US), a compreensão do Dito (CD) e as USg. 

 

7.3 O PERCURSO DE ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Sob este subtítulo, destaco os procedimentos pósteros da investigação do 

tema desta pesquisa, evidenciando-os desde a constituição dos dados analisados de 

cada sujeito significativo manifesto nos Quadros ideográficos e posteriormente nos 

Quadros Nomotéticos, com a identificação das convergências mais abrangentes. 

 

7.3.1 O olhar sobre os dados constituídos das entrevistas com os sujeitos 

significativos 

 

De posse dos dados (as entrevistas e suas transcrições), dei inicio ao 

movimento de tratamento sobre o dito pelos sujeitos significativos. 

Dessa forma, voltei-me à ação de transcrever o dito pelos sujeitos 

significativos, conforme exposto no Apêndice A. A partir da gravação das entrevistas 

em aúdio, realizei a transcrição, organizando um texto dos discursos de cada 

entrevistado, totalizando cinco textos escritos. A posteriori, a ação foi analisá-los e 

interpretá-los. 

Durante as entrevistas, a pergunta problematizadora serviu de norte, a fim 

de que, a partir de seus depoimentos, com base em suas ações cotidianas como 

docentes, pudesse identificar quais dimensões se entrelaçam para a constituição da 
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identidade profissional dos docentes encantadores e, com isso, obter relatos que 

expusessem as variantes do fenômeno investigado. 

Na sequência das entrevistas realizadas com cada sujeito significativo, 

procedi a análise, destacando as US – as citações relevantes dos depoentes – 

exigindo-me uma compreensão dos sentidos do dito pelo sujeito – análise 

hermenêutica – a fim de apontar sentidos e significados. 

Por meio dessa análise fenomenológica – hermenêutica – intento 

compreender o fenômeno de pesquisa à luz da pergunta problematizadora da 

investigação, em um movimento de análise e interpretação. 

Isso me traz a memória um posicionamento de Bicudo (2011) sobre o 

enxerto hermenêutico na análise dos relatos, favorecendo a articulação entre o dito e 

o exposto em linguagem organizada de maneira lógica, fazendo sentido no contexto 

histórico-cultural em que se insere – o sentido do que é dito e o contexto em que se 

encontra. Esse movimento sempre traz explicitações de sentidos e significados, 

especialmente quando feito por meio de estudos interpretativos/hermenêuticos, para 

além de uma análise essencialmente empírica dos relatos, pela repetição de trechos 

de fala dos sujeitos significativos. 

A fim de tornar possível a constituição das Unidades de Significado (Usg), 

apresento os momentos da análise fenomenológica empregada nesta pesquisa. 

 

7.3.1.1 As Análises Ideográfica e Nomotética 

 

O momento de análise é muito importante na pesquisa, sendo necessário 

assumir a postura fenomenológica como método de investigação, já que “[...] trabalha 

no real vivido, buscando a compreensão disso que somos e que fazemos – cada um 

de nós e todos em conjunto” (BICUDO, 2011, p. 11, 12), relacionando, neste 

grupamento, as teorias, as ideologias e as expressões culturais e históricas. 

Dessa forma, assumindo essa postura investigativa, envolta pela 

sistematização de cunho fenomenológico, apresento os passos que segui na análise 

aqui adotada, que envolvem a análise ideográfica e a análise nomotética. 

Pela análise ideográfica, pude desvendar os sentidos e significados 

expostos nos discursos dos depoentes de forma individual no todo das cinco 

entrevistas realizadas. Isso envolveu a leitura atenta (muitas vezes para que o seu 
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sentido se fizesse pra mim) do texto transcrito das entrevistas, momento em que 

destaquei as passagens importantes à luz da interrogação, sob a perspectiva da 

análise hermenêutica, ajudando-me a mostrar os sentidos das palavras até chegar 

nas unidades de significados. 

Nesta investigação, os dados, como já explicitados, se constituíram por 

meio das entrevistas realizadas com cinco docentes de um curso de licenciatura, com 

formação em cinco áreas diferentes, por tratar-se de uma licenciatura interdiciplinar 

(Linguagens e Códigos – Língua Portuguesa) no campus da UFMA na cidade de São 

Bernardo-MA, todos citados por alunos por exercerem uma docência diferenciada, a 

qual chamo de docência encantadora, motivando-me a saber quais dimensões se 

entralaçam para a constituição da identidade profissonal desses docentes 

encantadores. 

Organizei e estruturei as transcrições das entrevistas32 pela análise 

ideográfica de cada um dos entrevistados, trazendo o texto da entrevista na íntegra 

(Apêndice A). A partir daí, dei destaque às Unidades de Significado e a explicitação 

do respectivo enxerto hermenêutico, da USg e da CD. Aos sujeitos da pesquisa, usei 

uma identificação, nomeando-os com nomes de pedras preciosas e números, sendo 

esta a organização que imprimi sobre o pensado à luz da interrogação proposta. 

A fim de deixar minuciar esta organização, trago um exemplo de como fui 

constituindo as análises ideográficas: 

 

SS 
Descrição das 

Vivências 
US 

Enxerto 
Hermenêutico 

Compreendendo 
o dito (CD) 

O que é dito 
(USg) 

OPALA 

Quem conhece bem os 

campi do interior do 

Maranhão, sabe que os 

nossos alunos não tem 

uma formação na 

educação básica tão 

consistente como seria 

na capital, então a 

gente tem que ter essa 

sensibilidade para 

005 

Campi do 

interior do 

Maranhão: 

campus da 

Universidade 

Federal do 

Maranhão no 

interior do Estado. 

 

CD-OPALA-5: É 

acentuado a 

importância da 

sensibilidade, a 

qual favorece 

nossa relação e o 

alcance de 

objetivos com os 

discentes. 

USg-OPALA-5: 

Sensibilidade 

no exercício 

profisisonal 

docente. 

                                                                         

32  A partir daqui, denominarei apenas como relatos. 
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poder compreender e 

captar a demanda de 

cada um desses 

alunos e tentar fazer o 

melhor trabalho 

possível dentro da 

proposta do curso, do 

projeto político 

pedagógico e do nosso 

próprio engajamento 

enquanto 

pesquisadores, 

enquanto docentes. 

Projeto Político 

Pedagógico: 

projeto elaborado 

por cada curso, 

que norteia 

delimita os 

objetivos e ações 

a serem 

alcançadas de 

maneira coletiva.  

 

Sintetizando, nas análises ideográficas realizadas, nomeei os SS com 

nomes de pedras precisosas acompanhadas de um número ordinal, representando a 

sequência de US do mesmo SS. No exemplo trazido acima, a coluna US, apresento 

a ordem de sua realização, e OPALA é o nome dado à um dos docentes entrevistados, 

o qual não pude chamá-lo por seu verdadeiro nome, pois não fui autorizado. 

No quadro apresento a fala de um(a) deles(as), usando o codinome 

OPALA, associado com CD e Usg, mais um número correspondente a uma US e USg. 

No entanto, os relatos foram realizados por mim, representado pelo nome supracitado, 

seguido por sua fala, a compreensão do dito (CD) e a Unidade de Significado (Usg) 

do dito. O quadro ideográfico que aqui trouxe, foi a organização que estabeleci para 

os relatos, e evidencia um passo do movimento de análise que realizei. 

Gostaria de esclarecer que, assim que as entrevistas e transcrições foram 

concluídas, cheguei ao texto escrito. As passagens destacadas na segunda coluna 

são as US, entendidas como importantes, pois abrem à compreensão. Na sequência 

apresento o Enxerto Hermenêutico (expressões usadas pelos SS em seus relatos que 

precisam ser esclarecidos). Após, trago o que foi compreendido do que foi dito, 

chamando-o no quadro ideográfico de CD, nomeando com CD, o nome usado para 

identificar o SS entrevistado, seguido por um número ordinal que representa a ordem 

em que aparecem nos textos analisados da unidade de significado no texto. Por fim, 

busquei articular o sentido que compreendi, chegando as USg, usando uma 
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linguagem específica com minhas próprias palavras, as quais abrangem as 

compreensões abertas pela análise hermenêutica. 

Por esta primeira redução, conhecida por análise ideográfica, realizei o 

movimento de transcender os dados, articulando ideias que integram as 

compreensões do dito, procedendo reduções sucessivas, encaminhando às 

articulações cada vez mais abrangentes, sobresaindo o movimento que parte do 

individual para o geral, quer dizer, saindo da análise ideográfica para a análise 

nomotética. 

Após a análise ideográfica, dei inicio a análise nomotética. Este é o 

momento de proceder as reduções fenomenológicas, com as quais torna-se possível 

sobrepujar a individualidade de cada SS, conforme trazida na análise ideográfica. 

Amparado pela Fenomenologia, foi possível transcender a individualidade 

desses sujeitos, indo além daquilo que foi trazido em seus relatos, em direção às 

compreensões, mantendo-me atento às convergências e divergências de sentido e 

significados articulados, a fim de alcançar à compreensão dessas articulações pela 

linguagem. No entender de Bicudo (2011, p. 58), ao realizar o movimento de reduções, 

é possível transcender “[…] o aspecto individual da análise ideográfica”. 

É fundamental a atenção nos momentos de análise, sempe fazendo uso 

dos procedimentos indicados, não de maneira linear, mas pelo “[…] movimento do 

pensar que se realiza efetuando insights, abstrações, comparações, articulações, 

reunindo e separando aspectos, expressando o compreendido pela linguagem” 

(BICUDO, 2011, p. 59). 

Assim sendo, as matrizes nomotéticas que se seguem, exprimem como 

realizei as reduções, visando as ideias abrangentes, constituintes das ideias nucleares 

desta pesquisa. 

Estou denominando essa segunda redução por R2, constituída pelas US, 

USg e CD, trazendo apenas as CD extraídas das indicações de cada SS, com a 

numeração destas. Neste processo, tive: CD-OPALA de 1 a 19, CD-AMETISTA de 1 

a 21, CD-QUATZO de 1 a 22, CD-ESMERALDA de 1 a 27 e CD-TURMALINA de 1 a 

15, que somadas, totalizaram 104. Toda essa organização pode ser observada no 

Apêndice A. 
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Quadro R2-1: DIÁLOGO/MOTIVAÇÃO 

(1) CD-OPALA-1: Diálogo e motivação nos encontros educativos. 

(2) CD-OPALA-2: ter um vasto campo de conhecimento, a fim de favorecer o diálogo 

com os discentes. 

(3) CD-OPALA-12: Compromisso com o trabalho pedagógico e com uma dinâmica 

dialógica em sala de aula. 

(4) CD-AMETISTA-6: Viver a universidade de maneira mais completa. 

(5) CD-QUARTZO-8: Domínio teórico da área de conhecimento. 

(6) CD-QUARTZO-9: Desenvolver boas mediações em sala de aula. 

(7) CD-QUARTZO-19: Prática reflexiva. 

(8) CD-ESMERALDA-4: O apoio familiar fortalece a escolha pela profissão. 

(9) CD-ESMERALDA-5: O exercício docente como fator motivacional. 

(10) CD-ESMERALDA-19: Valorizar a produção dos discentes. 

(11) CD-ESMERALDA-21: Desenvolver o diálogo com os discentes. 

(12) CD-ESMERALDA-24: É importante sempre desenvolver o diálogo com os 

discentes. 

(13) CD-TURMALINA-5: Domínio teórico da área de conhecimento. 

(14) CD-TURMALINA-10: Possibilitar diálogo em sala de aula. 

 

As 14 CD trazidas no Quadro R2-1 dizem muito sobre o fazer docente, 

imprimindo a importância do diálogo nas interações docentes-discentes, apontado por 

todos os SS da pesquisa, bem como aspectos que servem para a motivação, 

favorecendo este constante diálogo no trabalho educativo. 

 

Quadro R2-2: COMPROMISSO COM A PRÁTICA DOCENTE 

(1) CD-OPALA-3: Ter compromisso social, pode ajudar a nos transformar e àqueles 

com quem atuamos. 
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(2) CD-OPALA-4: Preocupação com a transformação da minha realidade e a de 

outros. 

(3) CD-OPALA-10: Evidenciar compromisso ético. 

(4) CD-OPALA-11: Ser você mesmo sempre em todos os espaços. 

(5) CD-OPALA-12: O compromisso com o trabalho pedagógico perpassa pela 

dinâmica dialógica em sala de aula. 

(6) CD-OPALA-17: Compromisso com a atividade profissional. 

(7) CD-AMETISTA-3: Valorização da produção dos discentes. 

(8)CD-AMETISTA-10: Ser exigente em seu exercício profissional, inclusive buscando 

validar a arte como uma importante área de conhecimento. 

(9) CD-AMETISTA-11: Compromisso com a atividade profissional. 

(10) CD-AMETISTA-12: Ser exigente evidencia compromisso com a atividade 

profissional. 

(11) CD-AMETISTA-13: Muitos apreciam docentes que tem compromisso com a 

atividade profissional. 

(12) CD-AMETISTA-21: Compromisso com as atividades profissionais. 

(13) CD-QUARTZO-3: Evidenciar dedicação e compromisso. 

(14) CD-QUARTZO-5: Ter claros objetivos para o ensino. 

(15) CD-QUARTZO-12: Compromisso profissional. 

(16) CD-QUARTZO-13: Zelo, cuidado e compromisso com o ensino. 

(17) CD-QUARTZO-14: O compromisso profissional pode conduzir ao sucesso de 

todos. 

(18) CD-QUARTZO-16: O compromisso profissional imprime qualidade à atividade 

docente. 

(19) CD-QUARTZO-18: Compromisso no exercício profissional. 

(20) CD-ESMERALDA-11: Compromisso com suas atividades profissionais e diálogo 

são fundamentais no exercício profissional. 
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(21) CD-ESMERALDA-13: Compromisso com as atividades profissionais e com o 

conhecimento. 

(22) CD-ESMERALDA-14: Compromisso com as atividades profissionais. 

(23) CD-ESMERALDA-16: Compromisso com as atividades profissionais. 

(24) CD-ESMERALDA-19: Valorizar a produção dos discentes. 

(25) CD-ESMERALDA-20: Ter compromisso com as atividades profissionais. 

(26) CD-TURMALINA-3: Compromisso com o planejamento e a organização do 

trabalho didático-pedagógico. 

(27) CD-TURMALINA-4: Compromisso com a atividade profissional. 

(28) CD-TURMALINA-11: Mesmo com a pandemia não perdeu seu compromisso 

com a atividade profissional. 

 

Igualmente como quadro anterior, no Quadro R2-2, as 28 CD trazem o 

posicionamento de todos os SS, e todos foram unânimes em dizer que o compromisso 

profissional faz toda diferença, evidenciado pelo zelo, dedicação e cuidado, 

impactando na forma como deve ser realizado o trabalho docente, o que inclui ter 

claros objetivos de trabalho, ter apreço pelas produções dos alunos, planejar e 

organizar as atividades didático-pedagógicas, ações que são apreciadas pelos 

discentes e que dizem muito sobre o fazer docente. 

 

Quadro R2-3: ATITUDES/QUALIDADES QUE DEVEM SER DESENVOLVIDAS NO 

EXERCÍCIO DOCENTE 

(1) CD-OPALA-5: Sensibilidade no exercício profisisonal docente. 

(2) CD-OPALA-7: Boas relações humanas com os discentes. 

(3) CD-OPALA-15: Humildade como qualidade docente. 

(4) CD-OPALA-18: Humanização no processo de ensino. 

(5) CD-AMETISTA-17: Entusiasmo pela atividade profissional. 

(6) CD-AMETISTA-20: O docente que valoriza o que seus alunos sabem, aprende 

com eles e os encanta. 
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(7) CD-QUARTZO-1: Gratidão para com as pessoas. 

(8) CD-QUARTZO-4: O encanto passa pelo atendimento das necessidades das 

pessoas, no entanto não agradamos a todos.  

(9) CD-QUARTZO-6: O entendimento que o docente também aprende quando 

ensina. 

(10) CD-QUARTZO-7: Boas relações humanas com os discentes. 

(11) CD-QUARTZO-10: Compromisso e responsabilidade com os discentes. 

(12) CD-QUARTZO-11: Sensibilidade no trato humano. 

(13) CD-QUARTZO-15: Boas relações favorecem as aprendizagens. 

(14) CD-QUARTZO-22: O entusiasmo motivas outros.  

(15) CD-ESMERALDA-8: Sensibilidade no trato humano.  

(16) CD-ESMERALDA-9: Sensibilidade e diálogo no trato humano.  

(17) CD-ESMERALDA-10: Afetividade no trato humano. 

(18) CD-ESMERALDA-12: Domínio teórico da área de conhecimento. 

(19) CD-ESMERALDA-13: Compromisso com as atividades profissionais e com o 

conhecimento. 

(20) CD-ESMERALDA-17: É necessário desenvolver sempre a motivação nos 

discentes. 

(21) CD-ESMERALDA-18: É fundamental exercer a afetividade no ensino. 

(22) CD-ESMERALDA-25: O reconhecimento de que contribuímos com a história de 

pessoas reforça a docência encantadora. 

(23) CD-TURMALINA-3:  A organização do trabalho didático-pedagógico. 

(24) CD-TURMALINA-6: Afetividade no ensino. 

(25) CD-TURMALINA-8: Boas relações humanas com os discentes. 

(26) CD-TURMALINA-12: Criar condições ára que os discentes interajam em sala de 

aula. 

(27) CD-TURMALINA-13: Sensibilidade no trato humano. 
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(28) CD-TURMALINA-14: Acentua a importância de ser sensível em na atividade 

profissioanal. 

(29) CD-TURMALINA-15: O reconhecimento de que contribuímos com a história de 

pessoas reforça a docência encantadora. 

 

O Quadro R2-3 é o que tem o maior número de compatibilizações, trazendo 

as atitudes e/ou qualidades que devem desenvolvidas no exercício docente, 

apontadas pelos cinco SS da pesquisa, o que inclui a sensibilidade, a humildade, a 

humanização, o entusiasmo, estabelecer boas relações no ambiente educativo, a 

organização do trabalho docente, a valorização do conhecimento dos discentes 

aprendendo também com eles/as, ter domínio da área de conhecimento, favorecer as 

trocas em sala de aula e o reconhecimento de que quando se evidencia o 

encantamento na prática docente, se está contribuindo com a história de pessoas e, 

com isso, reforça-se a docência encantadora na prática de outros. 

 

Quadro R2-4: O EXEMPLO DOCENTE É FATOR MOTIVACIONAL 

(1) CD-OPALA-6: O exemplo docente exerce influência em nossa história. 

(2) CD-OPALA-8: O exemplo docente serve de incentivo para os discentes em 

formação. 

(3) CD-OPALA-9: O exemplo motiva os alunos. 

(4) CD-OPALA-13: Os exemplos práticos associados às vivências de mundo 

encantam e ensinam. 

(5) CD-OPALA-19: Ser bom exemplo profissional, motiva outros para a escolha da 

profissão. 

(6) CD-AMETISTA-7: O exemplo de docentes encantadores servem de inspiração 

para todos. 

(7) CD-QUARTZO-20: O meu encanto encanta outros. 

(8) CD-QUARTZO-21: Eu encanto se estiver encantado. 

(9) CD-ESMERALDA-1: O exemplo docente exerce influência em nossa história, 

especialmene com pessoas da família. 
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(10) CD-ESMERALDA-2: O exemplo de outros exerce influência em nossa história. 

(11) CD-ESMERALDA-3: A força do exemplo na história de outros. 

(12) CD-ESMERALDA-6: O exemplo de outros exerce influência na escolha e 

permanência da profissão. 

(13) CD-ESMERALDA-7: O exemplo docente exerce influência em nossa história. 

(14) CD-ESMERALDA-26: Usar experiências de encantamento docente na formação 

de professores. 

(15) CD-ESMERALDA-27: Apesar de não agradar a todos, a docência encantadora 

motiva muitos. 

(16) CD-TURMALINA-1: As experiências docentes inspiram os discentes em 

formação. 

(17) CD-TURMALINA-2: O exemplo docente exerce influência em nossa história. 

 

Sob a perspectiva dos cinco SS, as 17 CD que aparecem no Quadro R2-4, 

trazem o sentido motivacional que o exemplo docente imprime nas pessoas, servindo 

como inspiração, influência, incentivo, já que aquele que está encantado, acaba 

encantando outros, fortalecendo a escolha e permanência na profissão. 

 

Quadro R2-5: USO DE ESTRATÉGIAS NO ENSINO 

(1) CD-OPALA-14: Os escritos literários atraem e ensinam. 

(2) CD-AMETISTA-2: Uso de recursos variados no ensino. 

(3) CD-AMETISTA-5: O uso de estratégias no ensino favorece o desenvolvimento e 

engajamento discente. 

(4) CD-AMETISTA-14: Diversificação das estratégias de ensino. 

(5) CD-AMETISTA-15: Uso de  estratégias no ensino. 

(6) CD-AMETISTA-18: Diversificação das estratégias de ensino. 

(7) CD-QUARTZO-17: Uso de variadas estratégias no ensino. 

(8) CD-QUARTZO-19: Prática reflexiva. 
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(9) CD-ESMERALDA-15: Uso de variadas estratégias no ensino. 

(10) CD-TURMALINA-7: O uso de estratégias no ensino favorece o desenvolvimento 

e engajamento discente. 

 

No Quadro R2-5, as 10 CD trazem o sentido que o uso de estratégias no 

ensino podem imprimir na prática educativa, incluindo a realização da prática reflexiva 

a fim de desenvolver e ampliar o engajamento discente. 

 

Quadro R2-6: O VALOR DO ENSINO PRESENCIAL 

(1) CD-OPALA-16: O ensino presencial é importante para afluir emoções. 

(2) CD-AMETISTA-1: O ensino feito com maior tempo em sala de aula. 

(3) CD-ESMERALDA-22: O exercício docente em sala de aula é revigorante e 

dinâmico. 

(4) CD-ESMERALDA-23: O exercício docente foi impactado pela pandemia, 

mexendo com o dinamismo comum ao trabalho presencial. 

 

O Quadro R2-6 expõe nas quatro CD a importância que o ensino presencial 

exerce nas interações, revigorando a aprendizagem e proporcinando emoções, 

aspecto que foi afetado com a pandemia da COVID-19. 

 

Quadro R2-7: CONTEXTUALIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS DE ENSINO 

(1) CD-AMETISTA-4: Arte enquanto linguagem que se conecta com o mundo. 

(2) CD-TURMALINA-9: Contextualizar o conhecimento com os discentes. 

 

No Quadro R2-7, as duas CD que se mostram, valora a contextualização 

dos conteúdos de ensino, pois todas as áreas sempre estão conectadas com o mundo 

de alguma maneira, cabendo ao docente estabelecer essas relações junto aos 

discentes. 
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Quadro R2-8: A FORMAÇÃO CONTINUADA FAVORECE A DOCÊNCIA 

ENCANTADORA 

(1) CD-AMETISTA-8: A formação continuada docente pode contribuir para uma 

docência encantadora. 

(2) CD-AMETISTA-9: Importância da qualificação profissional docente. 

(3) CD-AMETISTA-19: Importância da formação continuada para o exercício 

profissional. 

(4) CD-QUARTZO-2: Necessidade de formação continuada. 

 

O Quadro R2-8 finaliza o ciclo da segunda redução, e as quatro CD que 

aparecem, trazem a formação continuada como um aspecto que vem favorecer a 

docência encantadora. 

A partir dessas reduções, foi possível transcender do que está implicito 

nestas 104 CD, procedendo às convergências de sentidos, constituindo as oito 

Primeiras Convergênvias de Sentido e Significado (PCSS) do SS, dados que serão 

usados na redução seguinte (R3), os quais denomino como Ideias Abrangentes, 

nomeando-as como PCSS-R3-IA. 

Dessa forma, persistente no movimento de redução, tomei-as em uma 

sequência de 1 a 6, perguntando-me do que dizem sobre a pergunta 

problematizadora, constituindo, agora, o R3, articulando as seis Ideias Abrangentes. 

Compreendo o sentido que para mim fazem, como exposto nos Quadros PCSS-R3-

IA de 1 a 6. 

 

Quadro PCSS-R3-IA-1: O COMPROMISSO DOS DOCENTES 

(1) Diálogo e motivação nos encontros educativos. 

(2) Ter um vasto campo de conhecimento. 

(3) Desenvolver boas mediações. 

(4) Realizar uma prática reflexiva. 

(5) Valorizar a produção dos discentes. 
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(6) O compromisso social de um docente, pode ajudar na transformação dos sujeitos 

envolvidos neste processo. 

(7) Evidenciar compromisso ético. 

(8) Ter claros objetivos para o ensino. 

(9) O compromisso profissional imprime qualidade à atividade docente. 

(10) O compromisso profissional imprime qualidade à atividade docente. 

 

As 10 PCSS expostas neste Quadro PCSS-R3-IA-1 trazem o sentido do 

compromisso social e ético dos docentes. 

 

Quadro PCSS-R3-IA-2: ATITUDES/QUALIDADES INERENTES AO EXERCÍCIO 

DOCENTE 

(1) Sensibilidade no exercício profisisonal docente. 

(2) Humildade como qualidade docente. 

(3) Humanização nas relações dom os discentes. 

(4) Entusiasmo pela atividade profissional. 

(5) Afetividade no ensino. 

 
As 5 PCSS que se apresentam no Quadro PCSS-R3-IA-2 dão foco às 

atitudes e qualidades que devem envolver as relações de ensino e aprendizagem no 

ambiente educativo. 

 

Quadro PCSS-R3-IA-3: A FORÇA DO EXEMPLO DOCENTE 

(1) A influência do exemplo docente influencia na escola e permanência da profissão. 

(2) Os exemplos práticos associados às vivências de mundo encantam e ensinam. 

(3) É mais fácil encantar quando se está encantado. 

(4) Usar experiências de encantamento docente na formação de professores. 

 
As 4 PCSS que se apresentam no Quadro PCSS-R3-IA-3 vêm reforçar a 

força do exemplo na formação humana e profissional. 
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Quadro PCSS-R3-IA-4: ESTRATÉGIAS NO ENSINO 

(1) Uso de recursos variados no ensino. 

(2) Diversificação das estratégias de ensino. 

 
As 2 PCSS acima, que surgem no Quadro PCSS-R3-IA-4, acentuam para 

a necessidade de diversificar estratégias nos processos de ensino e aprendizagem. 

 

Quadro PCSS-R3-IA-5: O ENSINO PRESENCIAL 

(1) O ensino presencial pode se evidenciar um momento dinâmico, vindo a favorecer 

o despertar de emoções, bem diferente do ensino remoto. 

(2) Contextualizar o conhecimento com os discentes. 

 
Os dois PCSS que aparecem no Quadro PCSS-R3-IA-5, chamam atenção 

ao ensino presencial, que diferente do ensino remoto, pode evidenciar-se como um 

momento dinâmico e emocionante aos envolvidos, especialmente quando os 

conhecimentos são contextualizados aos discentes. 

 

Quadro PCSS-R3-IA-6: A FORMAÇÃO CONTINUADA 

(1) A formação continuada docente pode contribuir para uma docência encantadora. 

 
Este último PCSS que surge no Quadro PCSS-R3-IA-5, valora a formação 

continuada, com a qual pode tornar-se possível ao docente, desenvolver uma 

docência encantadora, fortalecida por estudos, pesquisas e experiências vivenciadas 

em tal processo formativo. 

Acreditando ser possível mais alguma redução sobre o que dizem as seis 

Ideias Abrangentes, busquei ainda outras conversões de sentidos e significados. Esta 

última, denomino por R4, chamando-a por Ideias Nucleares, realizando-as pela 

convergência articulada aos sentidos e significados das Ideias Abrangentes de 1 a 6, 

conforme pode-se ver no quadro abaixo. 
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Quadro R4-IN-1: DIMENSÕES DA CONSTITUIÇÃO PROFISSIONAL DOS 

DOCENTES ENCANTADORES 

Diálogo nos encontros educativos. 

Compromisso profissional. 

Sensibilidade no fazer docente. 

O exemplo docente. 

Estratégias no ensino. 

Formação continuada. 

 

Dessa forma, todo o movimento de análise fenomenológica feita até aqui, 

passou pelas seguintes etapas: (1) Procedi leituras e releituras das transcrições das 

entrevistas; (2) Destaquei as US dos relatos obtidos a partir da transcrição da 

entrevista de cada Sujeito Significativo; (3) Compreendi o dito podendo chegar as USg 

à luz da pergunta problematizadora de pesquisa; (4) Analisei cada US e CD, com a 

ajuda da interpretação hermenêutica vindo constituir as USg escritas com linguagem 

própria; (5) Construí a Matriz Ideográfica; (6) Construí as Matrizes Nomotéticas; (6) 

Constituí as convergências das Ideias Abrangentes e Nucleares. A partir daqui, trago 

(7) A Rede de Significados; (8) A interpretação das Ideias Nucleares que dizem do 

fenômeno interrogado à luz da região de inquérito, e; (9) Uma síntese compreensiva 

que abrange as dimensões que se entrelaçam para a constituição dos docentes 

encantadores. 

Na sequência dos movimentos acima descritos, trago aqui a Rede de 

Confluências, podendo ser vista visualmente, a qual é possível ver a convergência 

das Unidades de Significado com as PCSS, e que também expressam as Ideias 

Abrangentes e as Ideias Nucleares, para por fim, proceder a interpretação das ideias 

nucleares. 

 

7.3.2 Em busca de compreensão sobre as Ideias Nucleares 

 

Iniciando este significativo momento da pesquisa, que me encaminha à 

compreensão das Ideias Nucleares que emergiram dos SS, desejo acentuar dois 
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aspectos. Primeiro, de que o movimento de investigação que realizei, esteve todo o 

tempo em derredor da pergunta problematizadora: Quais as dimensões que se 

entrelaçam para a constituição da identidade profissional dos docentes encantadores? 

Segundo, de que dei foco às singularidades que anunciam uma pluralidade, focando-

me nas experiências, sobre as quais entendo como significativas, e que no movimento 

do seu acontecer, adentrando nas articulações das ideias nucleares a fim de expor as 

compreensões dos sentidos e dos significados mais abrangentes, avancei da 

individualidade à generalidade, com o intuíto de produzir conhecimento. A intenção 

que me moveu ao longo desta investigação, foi exatamente para a compreensão das 

dimensões, extraindo delas possíveis partes de um todo, rumo à constituição da 

identidade profissional dos docentes encantadores. 

Minha busca nesta ação investigativa, se move pelo pensar que realiza 

teorização, entrelaçando as falas dos SS com as ideias abrangentes e nucleares e as 

minhas compreensões de todos os estudos que realizei. 

Desta forma, organizei a apresentação da Ideia Nuclear que surgiu ao final, 

conforme apresentado no Quadro R4-IN-1 (Dimensões da constituição profissional 

dos docentes encantadores), mas tratando de modo particularizado de cada uma das 

dimensões conectadas com esta IN, sendo tais: (1) Diálogo nos encontros educativos; 

(2) Compromisso profissional; (3) Sensibilidade no fazer docente; (4) O exemplo 

docente; (5) Estratégias no ensino, e; (6) Formação continuada, pensando 

analiticamente sobre cada uma, e expondo minhas compreensões. 

Talvez esteja se perguntando porque apenas uma ideia nuclear, em vez de 

seis. É bem simples tal explicação, pois quando me deparei com as Ideais 

Abrangentes e procedi uma última redução, entendi que a Ideia Nuclear que se 

apresentou a mim, estava diretamente relacionada com a pergunta problematizadora 

da pesquisa e que as IA estavam intimamente conectadas com as dimensões, por 

isso elas se subdividem dentro do Quadro da Ideia Nuclear, evidenciando-se como 

dimensões que se articulam para a constituição profissional dos docentes 

encantadores. 

Assim, as articulações que faço daqui em diante, têm foco em cada uma 

das dimensões que aparecem no movimento dos docentes, como foram se 

constituíndo, como permanecem e se modificam no decorrer do tempo. 
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7.3.2.1 Diálogo nos encontros educativos 

 

A primeira dimensão da Ideia Nuclear foi denominada por Diálogo nos 

encontros educativos. Pode-se observar no Quadro R2-1, que todos os docentes 

falam da importância do diálogo em seus relatos. Cada um deles, traz um aspecto do 

diálogo em sala de aula, que considero importante me reportar. 

Opala diz que “[…] um diálogo aberto com as turmas, [...] consegue 

envolver os alunos nos conteúdos que são passados ao longo das disciplinas”, “[…] 

pois a sala de aula é o espaço aberto para o diálogo. Então, eu faço questão que os 

alunos participem também, que não se ponham tímidos e porque eu acho que a gente 

constrói a partir do dialogismo uma ponte que a gente abre para um diálogo que não 

é só de perguntas e respostas, mas também de elaboração de sentido”. 

Ametista dizia sentir-se “[…] realizada com a questão dos encontros, e 

percebia que alguns alunos também, […] e aproveitava sempre a questão mesmo de 

como fazer com que todos os alunos de uma forma ou de outra participassem”. 

Quartzo destacou que “[...] a sala de aula é um espaço de troca, mas que 

esse espaço de troca é mediada pelo professor, pois é ele que estabelece as 

mediações, mas embora a gente pense que a palavra do professor tem que ser a 

última, temos que conduzir a palavra do aluno para que ela se alinhe com aquilo que 

ele tem que aprender, saber dominar os conceitos, as metodologias, isso tem 

constituído o docente que eu tenho tentado ser”. 

Esmeralda também pontuou algo sobre isso: “Eu tenho impressão que eu 

devo passar para os alunos uma ideia de simplicidade no diálogo, e de que eu gosto 

de estar ali na presença com eles e conversando com eles. Eu acho que é um grande 

diferencial essa questão do diálogo com eles que eu tento estabelecer”. 

De igual modo, Turmalina diz que “[…] o professor não encantador ele vai 

ser muito fechado naquilo que ele precisa gerenciar enquanto conhecimento, não 

busca a aproximação com a realidade, não se aproxima também dos alunos e não 

abre possibilidades de diálogos, tirando do aluno a oportunidade de expor sua opinião 

[…]. Porque ele vai lá, ministra o conteúdo e pronto”. 

É explícito nos relatos dos SS que é o diálogo é uma dimensão que deve 

ser levada muito a sério por todo docente e discentes. Sabe-se que uma das principais 

finalidades da atividade educativa é a aproximação com o conhecimento, cabendo ao 
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docente a responsabilidade de definir e transformar o objeto de ensino em objeto de 

aprendizagem, precisando para isso, considerar as necessidades dos sujeitos, 

inserindo-o nos diálogos que se instituem em sala de aula. Se docentes e discentes 

tiverem objetivos comuns, ou pelo menos concêntricos, especialmente no que 

concerne à apropriação do conhecimento, pode ser possível, que aquilo que 

precisa ser feito, aconteça de maneira consciente, saindo da condição de 

obrigação para responder a uma necessidade interior, pois como disse Leontiev 

(1978, p. 145), […] as condições da necessidade, nos casos mais simples, assinalam-

se e são sensorialmente refletidas pelo sujeito como resultado das ações de estímulos 

de recepção interna”. 

É provável que aconteça algumas interações em sala de aula entre 

docentes e discentes, mas é possível que nem sempre seja efetivado um diálogo entre 

estes, de maneira que se entendam. Acredito que a maioria de nós já tenha vivido a 

situação de discentes falarem de alguma coisa que esteja bem distante do assunto 

sobre o qual estamos tratando. No entanto, a opinião de um discente pode ter vários 

significados com sentidos inteiramente díspares dos que foram apresentados pelo 

docente em sala de aula, cabendo a este último estabelecer as relações necessárias 

e aproximá-lo do objeto de conhecimento. 

Sabe-se que todo assunto que tematizamos em uma sala de aula, tem 

alguma aproximação com o cotidiano da vida humana, com as questões do dia a dia, 

coisas que passam na TV, que aparece nos filmes, nas letras das músicas ou em uma 

poesia. No entanto, muitos docentes acabam não levando nada disso para o diálogo. 

Como muitos discentes não conseguem estabelecer relações entre o que está sendo 

discutido com a sua vida ou mesmo com o que deverá fazer com esta informação, ele 

se mantém distante do diálogo, evita perguntar e não interrompe o docente facundo. 

É necessário que se entenda que quanto mais o discente é envolvido no 

processo, mas interativo e dialógico ele se torna. Na verdade, ele pode passar a se 

comprometer mais com você, lendo os textos que sugere, se concentrando mais, 

realizando as atividades que você solicita com maior comprometimento, pois ele se 

sente parte do que está acontecendo em sua sala de aula. 

Esses aspectos esbarram na necessidade de todo docente evidenciar 

humildade, independente de sua formação, pois “[...] colocar-se na posição humilde 

de quem sabe que não sabe tudo, [...] mas alguém que tem toda uma experiência de 
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vida e por isso também é portador de um saber” (GADOTTI, 1996, p. 86), ensina muito 

mais do que ele pode imaginar. Quando você evidencia soberba por sua posição no 

espaço dialógico, quando impõe aos discentes que lhe chamem por doutor ou doutora 

a fim de evidenciar seu título, quando os minimiza quando tentam se expressar 

chamando-os de ignorantes, burros, que nunca vão chegar a lugar nenhum e que 

dificilmente assumirão a docência como profissão, estabelece uma barreira quase que 

intransponível entre você e ele/a, fazendo com que desistam de sua disciplina e, 

permanecendo nela, desejem que as aulas se encerrem o mais rápido possível, 

aprendendo pouco ou nada dos conhecimentos pertinentes destes encontros. 

No livro Pedagogia da Autonomia, Freire (2019) apresenta 27 saberes que 

considera necessários à prática educativa. Um deles é intitulado por ‘Ensinar exige 

disponibilidade para o diálogo’. Ao tratar desse saber, ele destaca que o docente não 

deve poupar-se da oportunidade de evidenciar segurança quando apresenta temas 

em suas aulas, estabelecendo relações e aproximações com a realidade. Também de 

que não deve usar sua bagagem cultural como meio para se engrandecer, mas o 

contrário disso, passar a certeza de que pode vir saber melhor o que já sabe e ainda 

conhecer o que ainda não sabe, podendo acontecê-lo também por meio daquilo que 

diz o/a discente, alicerçando o saber mediante a experiência e abrindo-se ainda no 

caminho para conhecer. Interessante dizer que o discente percebe isso, podendo vir 

a sentir-se envolvido por uma docência assim e, por que não dizer encantadora. 

Interessante é que Freire (2019) empreende um estímulo ao diálogo, 

partindo da consciência de que você, docente, também é um ser inacabado, que não 

sabe tudo e que não deve se envergonhar disso. Essa atitude pode vir tornar-se como 

incentivo aos discentes, pois é como um testumunho de que você está aberto aos 

outros, que está disponível para a curiosidade à vida, seus desafios, e que assim como 

ele, pode errar, pode não saber e pode aprender com os outros, pois o “[...] sujeito que 

se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que 

se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em permanente 

movimento na História” (FREIRE, 2019, p. 135), ensina a importante lição da 

humildade e do diálogo como caminho para se aprender. 

Quero trazer ainda um outro aspecto que Freire usa como exemplo para 

fortalecer uma ideia aos docentes no que concerne ao diálogo. Vou usar todo relato 

trazido por ele, para depois estabelecer essa relação. 
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Certa vez, numa escola da rede municipal de São Paulo que realizava 
uma reunião de quatro dias com professores e professoras de dez 
escolas da área para planejar em comum suas atividades 
pedagógicas, visitei uma sala em que se expunham fotografias das 
redondezas da escola. Fotografias de ruas enlameadas, de ruas bem 
postas também. Fotografias de recantos feios que sugeriam tristeza e 
dificuldades. Fotografias de corpos andando com dificuldade, 
lentamente, alquebrados, de caras desfeitas, de olhar vago. Um pouco 
atrás de mim dois professores faziam comentários em torno do que 
lhes tocava mais de perto. De repente, um deles afirmou: “Há dez anos 
ensino nesta escola. Jamais conheci nada de sua redondeza além das 
ruas que lhe dão acesso. Agora, ao ver esta exposição de fotografias 
que nos revelam um pouco de seu contexto, me convenço de quão 
precária deve ter sido a minha tarefa formadora durante todos estes 
anos. Como ensinar, como formar sem estar aberto ao contorno 
geográfico, social, dos educandos?” (FREIRE, 2019, p. 136). 
 

Onde Freire queria chegar com este exemplo? Diz de maneira explícita de 

que se ensina melhor, favorecendo o diálogo, quando se apropria do saber teórico-

prático da realidade concreta em que os discentes fazem parte, pois a abertura à 

realidade deles “[…] é uma questão de real adesão de minha parte a eles e a elas, a 

seu direito de ser” (FREIRE, 2019, p. 137), devendo somar isso conjuntamente com 

“[…] saberes outros da realidade concreta, da força da ideologia; saberes técnicos, 

em diferentes áreas, como o da comunicação” (2019, p. 138). 

É claro que neste processo dialógico, o docente não deve eximir-se ao 

dever ético e nem privar aos discentes de proporcionar diálogos criticos, pois em tudo 

há ideologia, inclusive no que o próprio docente acredita e dissemina. No entanto, 

para além do que ele acredita, é necessário que proporcione em seus encontros, 

diálogos que levem os discentes a pensar e posiconar-se sobre, sempre baseado em 

fundamentos. 

Fazendo menção a televisão como um aparelho disseminador de 

ideologias, disse que um docente progressista não pode desconhecer a televisão, mas 

usá-la para propiciar discussões, porque diante dela, estamos “entregues” ou 

“disponíveis” ao que vier, correndo risco de tropeçar na compreensão de fatos e de 

acontecimentos que favorecem uns em detrimento de outros. Por isso, a postura 

crítica precisa se fazer presente nestes momentos de diálogo, a fim de despertar 

todos/as para os momentos que se fizerem necessários (FREIRE, 2019a). 

Enfim, o diálogo é uma excelente oportunidade para ensinar, motivar, 

refletir, criticar, opinar e aprender. Segundo os SS, essa é uma dimensão da docência 
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encantadora da qual você e eu não podemos mais nos eximir, pois “[…] o diálogo é o 

encontro no qual a reflexão e a ação, inseparáveis daqueles que dialogam, orientam-

se para o mundo que é preciso transformar e humanizar” (FREIRE, 1980, p. 42). Nesta 

ação, não mais reduzi-la a simplesmente depositar ideias nos discentes, nem 

convertê-la em um intercâmbio de ideias simplistas, nem realizá-la de maneira hostil 

ou impositiva, mas conduzí-la sempre fundamentado/a por um profundo amor aos 

discentes e ao mundo. 

Este pensamento foi um dos fundamentos de Freire. Em sua prática, 

buscou desenvolver uma ação pedagógica que primava pela reflexão sobre o homem 

e de seu meio de vida, a fim de situá-lo como um ser humano criador da história e da 

cultura. Em seu processo de ensinar sempre partia da realidade prática desses 

sujeitos, a fim de envolvê-los e emancipá-los. 

Um outro fundamento da pedagogia freireana, é exatamente a “teoria da 

ação dialógica”. Freire entendia que é no momento da ação dialógica que os sujeitos 

se encontram e, visam de forma colaborativa, a transformação do mundo, pois se há 

amor, há também diálogo. Para ele não havia dominados e nem dominadores, mas 

sim o “[…] encontro dos homens para a “pronúncia” do mundo, [...] condição 

fundamental para a sua real humanização.” (FREIRE, 2019, p. 96). Nestes encontros 

dialógicos, denunciava a desumanização e anunciava o processo de humanização a 

ser construído dialogicamente, pois para ele: 

 
A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem 
tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras 
verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir, 
humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo 
pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar (FREIRE, 2019b, p. 90). 
 

Esse pensamento de Freire é uma ação direta e um verdadeiro 

compromisso com a transformação da realidade, não concebendo-o apenas como ato 

pedagógico, mas “[…] ao mesmo tempo como ato político, como ato de conhecimento 

e como ato criador” (GADOTTI, 1996, p. 80). Vê-se que uma das bases da pedagogia 

freireana é a prática do diálogo, categoria que se encaminha rumo ao processo de 

conscientização-reflexão. 

É importante dizer que o diálogo da perspectiva freireana busca respeitar 

aos discentes, tanto como individuos, quanto como expressões de uma prática social, 
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bem diferente do diálogo verticalizado das elites, que costuma bloquear a 

manifestação do sujeito-aprendiz. Não é a toa que ele insistia na necessidade do 

diálogo como estratégia de ensino, dentro de uma pedagogia dialógico-dialética, já 

que isso poderia renovar a prática pedagógica. 

Constata-se, mediado pelo pensamento freireano, que a educação pode se 

evidenciar um momento da experiência dialética total da humanização dos homens 

quando acontece a participação dialógica de docentes e discentes (SCHMIED-

KOWARZIK, 1988). 

 

Síntese sobre o compreendido 

 

Os relatos dos Sujeitos Significativos desta pesquisa sobre o diálogo, 

apenas situaram uma dimensão que precisa verdadeiramente servir para criar uma 

relação de amor, cumplicidade, respeito e compromisso de todo docente. Evidencia-

se a educação dialógica, como uma concepção pedagógica, que não mais concebe o 

ato educativo como mera transmissão de conteúdos, em que o docente é o detentor 

do saber e o discente apenas escuta, lê, memoriza e repete. É pimordial que seja 

estabelecido um diálogo que efetivamente conduza à aprendizagem de ambos, 

momento em que, quem ensina aprende, e quem aprende também ensina. 

Esta perspectiva ensinante, enquadra-se em uma concepção educacional 

que deve acontecer tanto na escola, quanto na universidade, tendo todos os seus 

agentes envolvidos na mudança paradigmática de ensinar e aprender para a vida. 

Esta é uma dimensão da docência encantadora que se evidencia coerente com as 

necessidades de uma nova sociedade, convergindo em direção de uma via de mão 

única, que alimenta a esperança daqueles que almejam por uma prática educativa 

responsável, cidadã e crítica. 

 

7.3.2.2 Compromisso profissional 

 

A segunda dimensão da Ideia Nuclear trata do Compromisso profissional 

dos docentes. O Quadro R2-2, tem relatos de todos os docentes sobre a necessidade 

do compromisso no exercício profissional, que também trago nos trechos dos relatos 

abaixo. 
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Opala é categórica ao falar sobre o compromisso docente: “[…] acredito 

que seja assim um compromisso ético não só com a profissão que a gente tem e leva 

muito seriamente isso, mas uma postura ética com a nossa própria vida, a nossa 

vivência. […] Então é um compromisso que a gente leva como trajetória, no nosso 

caminho, nosso caminhar ao longo da vida. Eu busco ser dentro de sala de aula, o 

que também eu busco ser fora de sala de aula. Essa prática que eu considero que 

não é só uma prática teórica acadêmica, mas também política, faz parte da minha 

vida, e claro, como parte da minha vida, a minha carreira docente, minha carreira 

profissional, também vai refletir esse aspecto que é importantíssimo em nosso 

posicionamento em relação ao nosso estar no mundo, nosso ser e estar no mundo”. 

Ametista também dá foco ao compromisso docente, dizendo que: “[…] a 

docência encantadora, […] porque eu acho que faz muito diferença no trato com os 

alunos, faz com que as coisas tenham um caminho muito melhor para eles, em 

especial pra mim, porque pra mim não é um dever, pra mim é um compromisso, é um 

prazer ensinar os alunos”. 

Quartzo fala muito de compromisso, ao dizer que: “Eu acredito que quem 

não se acha ou quem não é visto como encantador, precisa se repensar no espaço 

que ocupa, na posição que ocupa de professor, é pensar sua própria prática e se 

perguntar se realmente é aquilo que ele quer fazer. […] Porque, por exemplo, se você 

não desperta no aluno a paixão pela profissão, você mata aquele sujeito [...]. Eu acho 

que para encantar você precisa se deixar encantar por aquilo que está fazendo, e ter 

compromisso com a profissão”. 

O trecho do relato de Esmeralda evidencia o compromisso como 

imprescindível no exercício profissional docente: “[…] acho que o primeiro item que 

eu poderia colocar aí, seria o compromisso mesmo, o compromisso do professor, 

vamos dizer assim, com com a turma. O compromisso em fazer, em pensar como que 

o aluno vai processar aquele conhecimento e valorizar aquele conhecimento do aluno. 

Eu acho que eu eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão de, será 

que realmente eu tô trabalhando esse conteúdo no sentido de que o aluno realmente 

ele tá assimilando isso? E de não fazer das minhas aulas algo que seja repetitivo, 

mesmo que o conteúdo seja o mesmo, mas sempre dinamizar, trazendo coisas novas 

e associando com novos assuntos, trazendo novas roupagens, novos autores 
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também. Eu acho que isso, se eu fosse destacar um ponto em mim seria esse, do 

compromisso [...]”. 

Turmalina mesmo sem citar a palavra compromisso, dá sinais de sua 

importância, ao dizer: “Eu diria que, como docentes, nós temos uma atividade didático-

pedagógica organizada, planejada para ser executada enquanto ação profissional. 

Mas essa ação, ela pode ser realizada de duas maneiras: de modo técnico, então eu 

vou lá, desenvolvo a atividade, ou eu posso fazer com que esse momento de fato 

signifique na vida do outro, que faça diferença, [...] eu penso em relação ao docente 

encantador, mesmo que você não atinja a turma toda, mas se você atingir uma parte 

dela você alcançou um objetivo ali de alguma maneira. Agora não ter atingido de forma 

nenhuma já seria algo para ser pensado realmente. Mas quando você executa algo 

que você gosta, que você quer que tenha resultados, você vai buscar esforços e fazer 

com que de fato seja algo que signifique não só para o grupo de alunos, mas seja 

também para a sua própria realização”. 

Bem, a perspectiva dos SS nesta pesquisa sobre compromisso, tem haver 

com uma atitude ética de quem quer oferecer o melhor ao outro, de quem sabe que 

vai fazer a diferença na profissão, que reflete sobre a ação que realiza e se organiza 

para fazer isso da melhor maneira possível. 

Sobre o verbete compromisso, o dicionário Online Priberam, a intitula como 

uma “obrigação ou promessa feita por uma ou mais pessoas”, representando a 

resposabilidade que alguém assume para com o outro, como uma obrigação social, 

responsabilizando-se em cumpri-la para com estes. Essa palavra tem como sinônimo 

a expressão comprometimento, o que significa a responsabilidade assumida por uma 

pessoa comprometida. 

Quando ouvi sobre compromisso durante a entrevista e depois a transcrevi 

e a reli, pude constatar que todos estes docentes, buscam evidenciar em sua prática 

essa dimensão, pois a veem como uma essencialidade de sua prática profissional e 

entendem que isso impacta na relação que tem com os discentes. 

Este compromisso docente envolve uma perpectiva ética profissional, que 

vai exigir de modo particular um repensar, a fim de reconstruir a maneira como ensina, 

incluindo a forma como reflete sobre os conteúdos que leva para discussão em sala 

de aula. Requer também que ele reveja suas relações interpessoais nos processos 
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de ensino e aprendizagem, que desenvolva um olhar crítico sobre o tipo de avaliação 

que realiza, sobre seu planejamento e sua efetiva prática em suas aulas. 

Uma evidência deste comprometer-se, perpassa pela maneira como cada 

docente deve abordar os conteúdos de ensino, sempre contextualizando-os, a fim de 

que os discentes consigam fazer a transposição de tal conhecimento com a prática 

profissional que irão realizar. 

O docente que é comprometido com a profissão, deverá ver o discente 

como um sujeito em formação, que precisa ser orientado, a quem se deve estender a 

mão, apoiando-o, ouvindo-o, respeitando-o, pois é um ser humano assim como 

qualquer pessoa que precisa de cuidado e atenção. 

Como podemos perceber até aqui, são muitas as nuances deste 

compromisso profissional que precisam estar no cerne da atividade docente. Daqui 

pra frente, irei distinguir algumas, a fim de demardar as especificidades a que todo 

docente deveria voltar o seu olhar. 

Nenhum docente deveria negar-se ao dever de reforçar a curiosidade e a 

capacidade crítica nos discentes. A curiosidade serve como ponto de partida para a 

atenção, o cuidado, o ouvir atento e a responsabilidade com a sua própria formação 

humana. A capacidade crítica vai para além da atitude de acreditar que alguém 

consegue transferir conhecimento ao outro, mas que entende que o conhecimento 

precisa ser produzido ou construído, especialmente na e pela coletividade. Dessa 

forma, meu compromisso me faz entender que o que ensino, não se esgota no 

tratamento que dou a cada objeto ou conteúdo, algumas vezes feito, talvez, de 

maneira superficial, mas que deve alongar-se à produção de condições para que o 

discente continue a fazer isso sem a intervenção docente, pois a partir de sua prática, 

espera-se que tenha criado condições para que este entenda que aprender 

criticamente é possível. Para tanto, é necessário que docentes e discentes sejam mais 

criadores, provocativos, curiosos, persistentes, inquietos e humildes. 

Outra nuance do compromisso profissional de um docente, é saber 

respeitar os saberes dos discentes, aproveitando-se disso para discutir a razão de ser 

de alguns desses saberes e a sua relação com os conteúdos de ensino. Sabe-se que 

a realidade concreta destes discentes, está associada com as disciplinas do currículo 

cujo conteúdos se ensina. Então, porque não estabelecer estas aproximações e 

conectá-las com a experiência social destes indivíduos? Melhor ainda, por que não 
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discutir quais as implicações políticas e ideológicas dessas temáticas? Neste 

compromisso que é intrínseco a todo docente, não fazer isso, significa fugir da ética 

profissional, pois uma pedagogia fundada na ética, sempre vai evidenciar respeito à 

dignidade e à própria autonomia do discentes. 

O compromisso profissional de um docente, vai fazê-lo rejeitar qualquer 

forma de discriminação, seja de raça, de orientação sexual, de religião, de classe, de 

gênero ou de aparência, já que tal atitude é uma ofensa à substantividade do ser 

humano e uma negação da democracia. 

Para mim, é dificil imaginar e aceitar que alguém oprima o outro, somente 

porque é preto, pobre, homossexual ou por estar fora dos padrões de beleza, o que 

se configura como uma forma de violência e um ataque a democracia. Sobre isso, 

Freire faz uma observação: “Pensar e fazer errado, pelo visto, não têm mesmo nada 

que ver com a humildade que o pensar certo exige. Não têm nada que ver com o bom 

senso que regula nossos exageros e evita as nossas caminhadas até o ridículo e a 

insensatez” (FREIRE, 2019a, p. 36). Entendo que, se o meu pensar certo, fere, 

oprime, humilha, despreza e ofende, não é certo, é ridículo e inaceitável. 

Refletir sobre a própria prática docente também é uma nuance do 

compromisso profissional. Neste processo reflexivo, devo entender que o meu fazer, 

precisa ser dinâmico, dialético e amoroso. Será pensando criticamente sobre a prática 

de hoje, que poderei torná-la melhor amanhã. Quanto mais e melhor desenvolvo isso, 

mais perspicácia ganha a minha prática em análise, saindo da ingenuidade rumo a 

rigorosidade, tornando-me mais suscetível às mudanças, engendrando novas opções, 

provocando rupturas, decisões e novos compromissos. Pela reflexão, decido, 

transponho e determino o que pode ser melhor, tendo sempre em mente que faço isso 

pelo outro, sim pelos discentes, pelo amor que tenho a eles, pelo amor que tenho pela 

humanidade e pelo respeito que preciso evidenciar em tudo o que faço. 

Quando Freire (2019, p. 47) diz que “[...] ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção”, está enfatizando uma outra nuance do compromisso profissional, pois 

quando um docente desenvolve a sua prática, precisa estar aberto aos 

questionamentos, ou melhor ainda, precisa estimular os questionamentos, as 

indagações, à curiosidade e as inquietudes dos discentes. Quando estou em uma aula 

e a voz mais ouvida é a minha, o alerta de minha consciência profissional deve ser 
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acionado, indicando que o rumo que estou tomando nesta prática, precisa ser 

imediatamente revisto, devendo somar com outras vozes meus objetivos de ensino. 

Quando faço isso, o tempo corre, a aula flui e, de modo geral, os discentes vivem 

melhor aquele momento. Enfim, não se trata de transferir conhecimento, trata-se de 

construir conhecimento, de entender como o assunto em pauta agrega à formação, à 

prática profissional e ao cotidiano. 

Quando um docente age assim, está respeitando a autonomia do outro, 

imperativo ético da profissão. Quando desrespeito a curiosidade de um discente, o 

seu gosto estético, suas inquietações, a sua linguagem, o ironizo, o minimizo, ordeno 

que fique em seu lugar, só porque discorda de algo que eu disse, está transgredindo 

os princípios éticos da existência humana. Essas são caracteristicas de um docente 

autoritário que vai afogar a liberdade discente, comprometendo seu desenvolvimento 

humano, social e profissional. 

Ao contrário disso, pela dialogicidade – aspecto discutido na primeira 

dimensão que aparece na Ideia Nuclear – o docente revela seu respeito à autonomia 

e à identidade discente, atitudes coerentes de um docente comprometido 

profissionalmente. 

Ainda outra nuance do compromisso profissional é o bom senso docente. 

Com este bom senso, estou sempre reavaliando a minha prática, e sendo menos 

insensível com os discentes. Vivendo essa docência com maior significado, me afasto 

do formalismo insensível, aquele que não aceita um trabalho porque foi entregue fora 

do prazo, mesmo que seja esclarecido os motivos disso; repenso minhas palavras 

duras quando percebo que um trabalho poderia ter sido melhor estruturado, melhor 

fundamentado, no qual pouco aparece seu produtor; revejo minhas atitudes quando 

um discente chega atrasado em sala de aula, quando não se justifica e quando se 

mantém desatento a dinâmica que realizo. 

É importante que se lembre, que de alguma forma, você vai deixar alguma 

marca nos discentes. Qual marca você quer fulgurar? De um docente autoritário, 

licencioso, competente, muito sério, feliz, incompetente, irresponsável, amoroso, mal-

amado, frio, burocrático, racionalista, usualmente com raiva de tudo e de todos? Que 

tal marcá-los com uma docência encantadora? Tenho percebido que ela faz muita 

diferença na vida do docente e dos discentes e, até o final desta tese, vou mostrar 

porque acredito nisso. 
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Síntese sobre o compreendido 

 

O significado por trás dos relatos dos Sujeitos Significativos sobre 

compromisso profissional, impõe aos docentes o valor social e político à sua práxis, 

reforçando um revisitar de suas práticas pedagógicas e posturas adotadas frente ao 

ensino e à sociedade. 

Motivados pelo compromisso, os docentes deverão concatenar os 

conteúdos curriculares que ensinam e associá-los com a realidade, com o contexto 

social, com a problematização e com a compreensão de que todos devem ser 

responsáveis por sua formação e, neste processo, oportunizar aos discentes um lugar 

de fala, sendo sempre este o ponto de partida. Na posição de formadores de 

formadores, sempre estar aberto à reflexão de suas ações, no movimento ação-

reflexão-ação, já que tal atitude poderá retificar suas práticas profissionais, tornando-

as ainda mais significativas, respeitosas e encantadoras. 

Acredito vigorosamente que uma postura de compromisso profissional, 

especialmente sob uma perspectiva ética humanizadora, tem um potencial 

transformador enorme sobre todos os sujeitos envolvidos nos processos de ensinar e 

aprender, especialmente quando flui o diálogo, a problematização, a conscientização 

e a autonomia. 

Circundados por este compromisso profissional, os docentes procurarão 

tornar os discentes conscientes de sua historicidade e de sua possibilidade de ser 

mais, a fim de transformar a realidade, sempre fundada nos princípios humanos da 

dignidade, da democracia, da autonomia, da responsabilidade e da liberdade, 

principios que se articulam com a dimensão política, pois a presença docente é uma 

presença política. 

Enfim, espera-se que ainda mais docentes estejam conscientes de seu 

compromisso social e principalmente com a vida, que respeita os discentes, seus 

interesses e necessidades, tornando-se exemplos significativos de uma ação 

pedagógica que respeita a individualidade, a multiplicidade e a complexidade do ser 

humano, ou seja, que viva verdadeiramente uma docência encantadora. 
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7.3.2.3 Sensibilidade no fazer docente 

 

A sensibilidade no fazer docente é a terceira dimensão da Ideia Nuclear. 

Quatro dentre os cinco Sujeitos Significativos abrangem esta qualidade nas relações 

que os docentes devem desenvolver com os discentes na prática educativa. Os 

trechos dos relatos que aparecem no Quadro R2-3, evidenciam isso. No entanto, vou 

trazer abaixo, falas mais completas, a fim de destacá-la. 

Opala entende a importância da sensibilidade no seu fazer docente, 

especialmente com os discentes dos campi do interior do estado do Maranhão, pois, 

como disse: “Quem conhece bem os campi do interior do Maranhão, sabe que os 

nossos alunos não têm uma formação na educação básica tão consistente como seria 

na capital. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para poder compreender e 

captar a demanda de cada um desses alunos e tentar fazer o melhor trabalho possível, 

considerando o Projeto Político Pedagógico e o nosso próprio engajamento enquanto 

docentes”. 

A sensibilidade é uma premissa da prática de Quartzo: “Eu acho que as 

pessoas têm um problema sério para não entender que para se chegar num nível de 

excelência, você tem que perceber as pessoas na caminhada. […] Para encantar a 

gente tem que ter a sensibilidade para entender o aluno e para desempenhar a nossa 

atividade com qualidade”. 

A perspectiva sensível e afetiva de ESMERALDA, é bem evidente em seu 

relato, pois acredita que se deve “[…] estabelecer uma relação afetiva com os alunos, 

[...] de conhecê-los, saber quem é cada um, chamá-los pelo nome, talvez isso seja um 

diferencial. Esteja no conjunto do encantamento”. 

TURMALINA também é enfática neste aspecto e acredita que “[…] quando 

não nos sensibilizamos, não desenvolvemos o nosso trabalho de modo que signifique 

na vida do licenciando, porque isso tem a ver com a identidade profissional, e eu 

acredito isso pode influenciar para que ele não tenha atitudes que possam significar 

na vida do outro, que ele também possa perceber que alguma atitude que ele venha 

a não desenvolver dentro da sala de aula, pode interferir para que um aluno não 

consiga atingir as competências e habilidades que ele deveria desenvolver. Então, eu 

diria que devemos um olhar sensível”. 



200 

 

Tenho a convicção de que a sensibilidade que todo docente deve ter, faz 

muita diferença nas relações de ensino e aprendizagem, pois cria um entusiasmo 

envolvente e marcante, impulsionando os discentes para aquilo que precisam fazer 

em seu próprio processo formativo. 

A partir da discussão que trouxe no Capítulo 3 sobre o encantamento e, 

mais especificamente sobre as pedagogias inspiradoras para uma docência 

encantadora – entre elas a Pedagogia do Encantamento sobre duas perspectivas 

diferentes e a Afetiva (ROSSINI, 2008), do Amor (CHALITA, 2005) e da Autonomia 

(FREIRE, 2019) – foi possível constatar que a sensibilidade, associada com outras 

qualidades como o amor, a afetividade e a humanização, são aspectos bem singulares 

daqueles que desenvolvem uma pedagogia diferenciada. 

Essa sensiblidade para Brandão (2008, p. 36), “[...] seria um modo de 

conhecer ou, simplesmente, a faculdade de ter sensações ou de sentir, de 

experienciar, de conhecer, de compreender por uma espécie de instinto natural”. 

Enquanto modo de conhecer, uma prática sensivel requer que eu entenda que ações 

precisam fazer parte das experiências que vou ter com os discentes, mas que 

precisam ser naturalizadas, fazendo parte de minha essência. 

O que estou dizendo é que as experiências que vivo, precisam ir se 

constituindo via conhecimento sensível, e que sempre que vai acontecendo, vai me 

tocando a fim de se tornar parte de mim, de forma natural, passando a ser uma 

singularidade do meu ser/fazer, seja pessoal e/ou profissional. Cada uma dessas 

experiências vai mexendo comigo e impactando nas relações que tenho com outros. 

Isso me fez lembrar sobre o que disse Meira & Pilloto (2010, p. 82), ao 

observar que “[…] através do sensível pode-se perguntar de que modo somos 

afetados por aquilo que interfere em nosso estilo de ser, por aquilo que nos encanta 

ou desencanta, pelo o que ainda surpreende ou não mais”. De alguma maneira, tudo 

o que nos rodeia nos afeta, mas que deve orientar-nos em nossos comportamentos, 

especialmente considerando o outro com quem me relaciono. 

Essa sensibilidade no fazer pedagógico de um docente, deve ser baseada 

em sensações, sentimentos e experiências, que vão exigir cada vez mais 

sensibilidade de todos os envolvidos nesta relação, visando contribuir ainda mais com 

um ambiente humanizado com motivação e afeto, mas que deve partir especialmente 

do docente, pois ele é o formador. 
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A sensibilidade deve ser compreendida como um estado psíquico que se 

manifesta dentro de nós, traduzindo-se na disposição a aberturas existenciais, uma 

disposição do corpo e do espírito, que vai nos conduzindo ao gozo do sentimento do 

mundo, ajudando-nos 

 
[…] a perceber, sentir e fruir o estado de entrelaçamento que nos 
interliga com todos os seres do universo, [...] que nos interpenetra e 
que nos implica com a anima mundi (alma do mundo). Assim, 
podemos compartilhar a sutileza dos sentimentos que nos sinergizam 
com todos os seres do universo; podemos nos enredar na simpatia do 
todo (ARAÚJO, 2009, p. 204-205). 

 
Exatamente como disse Araújo, a sensibilidade é tão envolvente, que torna 

o sujeito largamente simpático, expressando uma qualidade de alguém que está 

plenamente vivo, que evidencia alegria de maneira expontânea, conferindo à vida um 

sentido verdadeiro (LOWEN, 1997). Quando se educa um sujeito com sensibilidade, 

é para a vida que este está sendo educado, pois o sensível é a vida, um tesouro 

sempre cheio de coisas a dizer (MERLEAU-PONTY, 1984). Dessa forma, quanto mais 

forem exercitadas as potencialidades afetivas e sensíveis, melhor será possível 

apreender, compreender, vivenciar e coexistir com a dinâmica dos movimentos da 

vida. 

O foco dado pelos SS em seus relatos, fala deles e fala de todo docente 

que deseja oportunizar um ambiente com relações humanas favoráveis para a 

aprendizagem, exatamente porque vai ampliar a capacidade de percepção e de 

compreensão dos fenômenos em sua complexidade, gerando uma atitude de abertura 

às experiências e aos processos intensivos de buscas de respostas de maneira 

integral. 

Em seu labor profissional, um docente que age com sensibilidade estará 

atento às muitas particularidades das relações de ensino, como por exemplo: 

procurará diminuir a distância emocional com os discentes; vai ouví-los mais, inclusive 

suas explicações para um atraso na aula ou para um trabalho entregue fora do prazo; 

os recepcionará nos encontros pedagógicos com maior entusiasmo e alegria; tornará 

os momentos de exposição teórica dos discentes, menos tensos e mais agradáveis; 

vai evidenciar bom humor, permitindo a livre expressão a fim de envolvê-los nas aulas; 

vai usar ao máximo suas características de personalidade nos momentos de 

interação, e; vai evitar atitudes grosseiras e desrespeitosas, especialmente 
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minimizando-os ou humilhando-os diante dos outros. Estas são apenas algumas 

possibilidades de evidenciar a sensibilidade. 

Estas e muitas outras atitudes, poderão encantar os discentes, 

provocando-lhes uma admiração que os ajudará a viver melhor as trajetórias 

humanas. Almeja-se com isto, que aconteça um despojamento e a disponibilidade do 

espírito para a superação de limites e possibilidades existenciais, tornando-os 

capazes de identificar suas próprias insensibilidades. 

Também é possível que deixem de ser indiferentes às dificuldades que 

surgem no dia a dia, saindo de um estado de letargia para um estado compreensivo 

e dinâmico, como disse Araújo (2009, p. 206), um “espirit de finesse”, com o qual é 

aguçado o discernimento e a compreensão da constituição heterogênea dos 

fenômenos e do existir. Essa sensibilidade é tão contagiante, que instiga nos outros, 

um senso espirituoso e afetivo, cordial e simpático, com altruísmo e generosidade, 

proporcionando o cultivo de boas sensações do mundo. 

Este espirit de finesse de que fala Araújo, conduz os sujeitos à um estado 

de pertencimento coletivo, planetário, fazendo com que se sintam parte de um todo, e 

reafirmando os processos de afetividade e de sensibilidade humana. A sensibilidade 

também vai favorecer a percepção intuitiva, que possibilitará que se entenda melhor 

as ações, os gestos, os movimentos, os silêncios, os humores, amores e 

adversidades. 

Quando os docentes vão tecendo saberes pautados pela sensibilidade e 

afetividade, criam possibilidades de incorporação de novas sabedorias às vivências 

cotidianas, tornando possível apreenderem e compreenderem mais intensamente 

aquilo que está na vida por inteiro, já que uma pessoa que se torna sensível é mais 

suscetível às redescobertas, reinventando caminhos mais humanos e mais 

verdadeiros (GADOTTI, 2007). 

Para reforçar ainda mais a importância da sensibilidade e do cuidado 

docente no trato com os discentes, trago o Efeito Pigmalião, termo que faz referência 

ao efeito que as expectativas que docentes podem ter sobre os discentes, 

transformando a sua prática. Para tanto, antes, vou citar a lenda de Pigmalião, com a 

qual vou ilustrar essa situação. 

Pigmalião foi o rei de uma cidade chamada Creta. Ele era um grande 

escultor e uma evidencia disso foi a criação de uma estátua muito próxima da figura 
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feminina. A estátua ficou tão perfeita que ele acabou se apaixonando por ela. 

Deslumbrado, passou a não fazer mais nada, nem comer, nem beber, e dormir muito 

mal, só para ficar admirando sua obra. A Deusa do amor e da beleza (Vênus), com dó 

dele, deu vida à sua obra, transformando-a em uma linda mulher, que passou a se 

chamar Galatéia. A paixão entre os dois foi certa e eles se casaram e tiveram filhos. 

Mas essa felicidade foi passageira para Pigmalião, pois deixando-se tomar pela 

soberba, gabava-se em demasia, dizendo-se o melhor escultor do mundo, e 

menospreza Zeus, dizendo que ele não estava com nada. Tal atitude fez com que 

Zeus o matasse com um raio. 

O termo Efeito Pigmalião foi popularizado quando Robert Rosenthal 

(psicólogo experimental de Harvard) e Lenore Jacobsen (uma gestora escolar na 

Califórnia) fizeram um experimento nos anos 1960 com crianças do início ao fim do 

ano letivo, especificamente testes de inteligência em crianças do 1º ao 6º ano em uma 

escola, a fim de entender quais as expectativas que os docentes têm sobre o 

desempenho escolar de discentes. Na pesquisa, as docentes que participaram não 

tiveram acesso aos resultados dos testes de QI, sendo selecionadas algumas crianças 

aleatoriamente de cada turma, e lhes foi dito que eram as crianças mais talentosas, 

que evidenciaram sinais de uma inteligência superior. 

Isso motivou as docentes a dar mais atenção a essas crianças, acreditando 

que tinham o melhor potencial para aprender. Nestas relações, eram gentis, 

atenciosas, mais cuidadosas nas explicações, as desafiavam e pediam que fossem 

ao quadro para resolver problemas, bem como reforçavam a necessidade de 

estudarem mais. No fim de dois anos, àquelas crianças ditas talentosas, ao passarem 

novamente pelos testes de QI, evidenciaram maior crescimento, independentemente 

da inteligência evidenciada anteriormente. Ele chegou a constatação de que a 

expectativa que docentes tem sobre os discentes, fazem com que sejam mais 

pacientes ao ouvi-los, dando feedbacks mais específicos, sorrindo e prestando mais 

atenção neles. 

Isso ilustra que vínculos sensíveis, atenciosos, empáticos e generosos 

acabam fazendo com que os discentes se sintam mais à vontade nas relações de 

ensino e aprendizagem, alavancando as habilidades sociais e formativas. Também 

representa que, se todo docente criar boas expectativas dos discentes, ofertará as 

melhores experiências a eles. 
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Á vista disso, ser sensível e educar para a sensibilidade, tocará este sujeito 

em formação para uma docência encantadora. Uma educação sensivel, além de abrir 

possibilidades de visões plurais a respeito de um fenômeno ou conceito (MORIN, 

2017), vai (re)criar espaços de afetividade, de amor, de sensibilidades, rumo a uma 

práxis pedagógica que se configura na arte de aprender, constituindo uma educação 

que prima pelo desenvolvimento de um ser plural, flexivel, critico e criativo. 

 

Síntese sobre o compreendido 

 

Minha compreensão sobre esta dimensão da Ideia Nuclear, parte de uma 

pergunta que todo docente deveria fazer a si mesmo: Afinal, de quem deve partir as 

atitudes sensíveis? Quem deve dar o exemplo e incitar o outro a viver e externar a 

sensibilidade em seu cotidiano? Quem deve fomentar o respeito, o amor e a 

compreensão própria e dos outros? 

Sim, cabe ao docente fazer isso. A vida já é bastante atribulada, cheia de 

percalços, sofrida, e todos estão buscando um lugar ao sol. Muitos têm de trabalhar, 

sobrevivendo com salários baixos, passam por problemas psicológicos, oriundos de 

toda essa tensão, especialmente em tempos de pandemia. Então, a sala de aula, os 

encontros pedagógicos devem ser mais leves, dinâmicos e encantadores, plenos de 

sensibilidade. 

Envolvidos por esta atmosfera, é possível que os discentes desenvolvam 

uma consciência amorosa, motivando-se e auto-organizando-se, para o que o 

ambiente de sala de aula lhes impõe. A sensibilidade precisa ser compreendida como 

um princípio educativo, e todos precisam se conscientizar de que esta potencializa o 

desabrochar da sensibilidade humana, propiciando o cultivo de valores que 

enobrecem, valendo muito a pena projetar um ambiente desses. Quando diante de 

relações e ações educativas estimulantes e aprazíveis, com predomínio da simpatia 

e da empatia, espera-se criar como que ritos de iniciação para inspirar mais e mais 

atitudes de afetividade e sensibilidade humanas. 

Se docentes formadores derem ênfase à afetividade e a sensibilidade 

humanas, estarão promovendo a constituição de uma razão afetivo-sensível, 

despertando nos futuros docentes, uma consciência intencional de sua prática por 

meio de uma mediação afetiva e, com isso, os estará ajudando a conhecer suas 
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próprias perspectivas, suas limitações, motivações, princípios e sentimentos, e 

envolvê-los por uma ação pedagógica sinergética. 

Com uma formação assim, o discente já parte de ações concretas, sabendo 

o que e como fazer seu trabalho pedagógico, ponderando suas emoções e 

sentimentos, o que vai colaborar para a resolução qualitativa de qualquer conflito que 

surgir. 

Enfim, creio que a sensibilidade no fazer docente deve ser uma premissa 

da prática pedagógica e que esta precisa estabelecer uma razão afetivo-sensível, pois 

vai promover no ser humano uma visão mais integrada e marcar sua relação com o 

objeto de conhecimento, e dele com a própria vida. 

 

7.3.2.4 O exemplo docente 

 

Uma próxima dimensão refere-se a força do exemplo docente sobre os 

discentes, deixando-lhes uma marca, pois muitos são lembrados com muito carinho e 

respeito, servindo, inclusive, como arquétipo a ser seguido. É muito interessante como 

os SS trazem isso em seus relatos. 

Opala traz uma fala entusiasmada sobre docentes que marcaram sua 

trajetória: “[…] eu acredito que essa própria ideia do docente encantador passa pelos 

docentes que nós tivemos, pelos exemplos que nós tivemos. Então, essa questão de 

que, por exemplo, aprender com os nossos professores, com os nossos orientadores, 

a seriedade na pesquisa, o rigor acadêmico, o rigor científico, que eu acredito que seja 

muito importante, o compromisso com o alunado […]. E eu acredito que na minha 

atuação é basicamente pensar em alguns exemplos de docentes que foram 

importantes pra mim, posso até citar, por exemplo, a professora Márcia Mani que foi 

minha orientadora tanto na graduação, quanto no mestrado, sempre foi um exemplo 

pra mim de como se deve conduzir uma carreira dentro da academia e eu falo de 

seriedade, dessa seriedade acadêmica que a gente citou, desse rigor científico que a 

gente já trabalhou, do cuidado com a relação que a gente estabelece com os nossos 

estudantes, e até o próprio incentivo, porque eu acredito que seja um aspecto 

importante no sentido de que tem muitos alunos ao longo do percurso da graduação 

que pensam seriamente em desistir, por muitos motivos, óbvio, cada um com as suas 

motivações. Mas como isso também passa de certa maneira pelo docente, como você 
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consegue a partir de um exemplo que seja significativo para esse aluno e incentivar 

esse aluno a continuar sua trajetória. Isso aconteceu comigo, tanto na graduação 

quanto na pós-graduação e eu acredito que aconteça também com os nossos alunos 

no campus São Bernardo. Como nós atuamos como exemplo para esses alunos, nós 

somos o espelho daquilo que talvez futuramente eles queiram ser enquanto docentes, 

seja da educação básica, seja no ensino superior, mas sempre pensando na ideia de 

formação de professores que é a proposta do curso em que nós atuamos, do curso 

de linguagem e códigos”. 

Ametista salienta o exemplo deixado por alguns docentes, sobre os quais 

é dificil não lembrar: “Eu, por exemplo, quando eu era aluna, claro, eu tinha os 

professores que faziam a diferença pra mim e tinham aqueles que não faziam. Eu 

acredito que todo professor é assim, tem suas lembranças, aquilo que eles trazem de 

cada professor, o que fica pra ele trabalhar com os alunos quando ele vai ser 

professor, na verdade, eu acredito muito nessa questão”. 

Esmeralda cita por nome, algumas docentes que lhe impactaram enquanto 

discente na universidade: “[...] eu tenho na memória bons professores, inclusive da 

universidade. Tem as professoras Rosa Félix e Fátima Gonçalves. Essas professoras 

tinham o perfil que eu olhava e que eu me espelhava. Eram muito intelectuais, tinham 

uma postura dentro da sala de aula e isso me influenciou muito. Elas foram bastante 

marcantes, assim, no universo do encantamento delas, eu vejo a questão da postura 

intelectual, do saber lidar com o conteúdo e de valorizar o conhecimento. Então eu 

ficava na sala de aula muito encantada com essa parte. Porque eu tive professores 

que meio que enrolavam na sala de aula, pois a gente sabe quem enrola, que fica 

apenas passando o tempo”. 

Turmalina também fez questão de ressaltar o exemplo deixado por 

docentes em sua vida: “[…] eu quero dizer que eu também tive muitos professores 

encantadores, desde a minha educação no ensino fundamental. Inclusive, a minha 

escolha por letras foi por incentivo de uma professora que eu tive de língua 

portuguesa, apesar de ter ficado na dúvida se eu iria atuar em matemática, porque é 

uma área que eu gosto muito e que eu me saio muito bem. Também teve a relação 

com um professor de matemática que eu tive e a minha orientadora de mestrado e 

doutorado. Eu diria que ela foi minha fada madrinha, minha docente encantadora. 

Aprendi demais a como ser orientadora, a como direcionar mesmo a prática no ensino 
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superior, teve muito a ver com a minha orientadora. Então, acho que que tem isso 

também, pois nós somos marcados totalmente pelas experiências, e quanto mais 

experiências positivas, eu acredito nisso também, faz diferença na nossa atuação”. 

Apesar de Quartzo não falar diretamente sobre o exemplo docente, reforça 

as marcas que estes podem deixar nos discentes: “[…] todo mundo pode se tornar 

encantador, portanto que queira se encantar, porque por exemplo, para você tá feliz 

dentro daquilo que você faz, o encantamento ele tem que partir de você. Ninguém 

encanta o outro sem estar encantado. Isso é básico. Ninguém soma não entrando 

com nada. […] Porque no estado de encantamento você está ali motivado para fazer 

as coisas. Agora se você vai para a sala de aula com outras motivações eu acredito 

que talvez aqueles que te enxergam como uma pessoa que seria um modelo talvez 

as pessoas passem a ver não somente em você um modelo falho de professor, mas 

em todos aqueles que desempenham que ocupam aquele espaço de professor como 

sujeitos que não tem compromisso com aquela profissão que os alunos querem ser”. 

Sob o trecho “as pessoas passem a ver não somente em você um modelo 

falho de professor”, Quartzo dá enfoque ao exemplo docente nos processos de 

ensinar e aprender. 

Dessa forma, vê-se a ênfase dada ao exemplo docente na trajetória dos 

discentes, assim como aconteceu com a maioria delas/es. Isso reforça o quanto 

docentes conseguem impactar na vida de seus alunos, muito mais do que poderiam 

imaginar. 

Mas quais lembranças quero deixar aos discentes que ensino? Que 

mensagem passo a eles, quando estou em sala de aula, quando dialogo sobre os 

conteúdos curriculares? Como costumo tratá-los? 

O docente preocupado com seu exemplo, vai negar veementemente a 

fórmula farisaica do “faça o que eu mando e não faça o que eu faço”, pois pensar certo 

é fazer certo, e o certo no que concerne a prática educativa, é deixar marcas 

permanentes pelo exemplo, mais exemplos que marquem favoravelmente, que 

queiram ser seguidos, que inspirem no processo e que motivem para viver novas 

exepriências juntos de si. 

Os discentes estão atentos aos comportamentos que você demonstra 

quando está com eles. Alguns destes são: (1) percebem quando está preparado para 

a aula; (2) quando está seguro sobre o assunto de que fala; (3) quando tem real 
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interesse neles e em suas necessidades, pois os ouve e se coloca no lugar deles; (4) 

quando está preocupado com a sua aprendizagem e, para tanto, adiciona ao processo 

de ensino as mais variadas estratégias visando favorecê-los; (5) quando está 

motivado e feliz, exalando isso nas relações que estabelece; (6) quando torna as 

interações leves e estimulantes, pois muitos querem estar e aprender com você; (7) 

quando os estimula a construir conhecimento junto com você, em vez de dar a 

impressão de que é detentor deste conhecimento; (8) quando valoriza o que sabem, 

oportunizando-lhes perguntar e opinar sobre os temas discutidos em sala de aula; (9) 

quando rejeita toda forma de discriminação; (10) quando é afetivo e sensível no trato 

humano; (11) quando respeita a autonomia de cada discente; (12) quando evidencia 

comprometimento com o que faz; entre muitas outras singularidades. 

O exemplo docente se efetiva na relação pedagógica que se estabele nos 

espaços educativos, e devem fundar-se no respeito mútuo e na cooperação, podendo 

efetivar-se quando realiza os trabalhos em equipe, quando desenvolve discussões 

conjuntas, aceitando os pontos de vista e suas trocas, e criando condições para que 

as atitudes individualistas e egocêntricas desapareçam gradativamente. 

Entre muitas atitudes docentes que podem servir de exemplo, está a 

preocupação com o seu próprio desenvolvimento profissional e com as necessidades 

individuais e profissionais dos discentes. Cuidadoso com isso, buscará de maneira 

planificada e consciente, oferecer vantagens, seja de maneira individual, grupal ou 

institucional. E em seu desenvolvimento profissional, buscará rever, renovar e 

desenvolver com ainda maior compromisso sua prática, envolta por propósitos morais 

e éticos, oportunizando o desenvolvimento de competências, conhecimentos e uma 

inteligência emocional, primordiais no pensamento profissional. 

A perspectiva acerca do exemplo docente é um campo de conhecimento 

muito amplo e diverso, com muitas especifidades que cada docente precisará refletir 

a fim de determinar o que deseja fazer e como irá usar isso para motivar e encantar 

os discentes. 

Dessa forma, a reflexão também se evidencia um aspecto essencial da 

postura docente. Entre estas reflexões cabe a valorização do conhecimento e das 

contribuições epistemológicas e teórico-metodológicas que este pode trazer ao 

trabalho educativo, especialmente quando relacionados com o contexto social, 

econômico e político; requer uma atenção ao planejamento do trabalho pedagógico, 
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envolvendo as avaliações e o desenvolvimento de atividades de ensino que 

contemplem a (re)construção do conhecimento e a concepção de que o cotidiano da 

sala de aula também se caracteriza como objeto de investigação, servindo de ponto 

de partida e de chegada para reflexões e novas ações alicerçadas no vínculo entre a 

teoria e a prática. 

Enfim, sob esta dimensão, entende-se que pelas experiências que são 

vividas com os docentes ao longo da vida, estas podem transformar-se no que se 

pode chamar de marcas e estas de alguma maneira se entrelaçam às escolhas e às 

ações futuras que as referenciam, transcendendo ao nível consciente por encontrarem 

fios de ligação significativa que conduzem os discentes a fazerem conexões com a 

profissão e com a vida. 

Cada docente encantador com quem você conviveu ao longo de sua vida 

e de quem lembra com carinho e apreço, de uma maneira singular, evidenciou valores 

e práticas que são apreciados e promovem mudanças cognitivas, já que em seu 

exercício profissional, apresentou o conhecimento, a profissão e o mundo sob 

aspectos que chamaram sua atenção e lhe inspiram. 

 

Síntese sobre o compreendido 

 

O foco dado a esta dimensão pelos SS une-se a minha, aspecto que trouxe 

no inicio desta tese quando falei de minha história pessoal, sem nem mesmo imaginar 

ser um elemento tão marcante na história de muitas pessoas. O exemplo de alguns 

docentes foi inspirador para o docente que me tornei e me torno a cada dia quando 

estabeleço novas relações de ensino e aprendizagem. 

O processo de vir a ser, acaba retirando do exemplo docente 

experimentado em interações, algo muito maior do que direcionamentos às escolhas 

de profissão, formação e carreira. Fundamentalmente, as muitas relações 

docência/discência vêm equalizar o desejado e o evitado de ser reproduzido, servindo 

como um ponto referencial formativo. As escolhas, os interesses e os modos de ser, 

de alguma maneira pautam-se pelas marcas das interações com alguns docentes ao 

longo da vida e que se alinham com ações de acolhimento, atitudes afetivas e 

relacionais com a prática e seus desdobramentos, com vistas ao profissional docente 

que se quer ser. 
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Acredito ser fundamental que docentes tenham clareza da representação 

de suas ações no constructo docente daqueles com quem interagem, mas para além 

de seus saberes específicos que, apesar de serem fundamentais, precisam unir-se ao 

que precede e invade o vivido no intertempo de sala de aula, devendo fazer parte do 

processo formativo docente, relações que possam contribuir intencionalmente para 

formar os discentes. 

Por fim, esta dimensão que trata da extensão que o exemplo docente tem 

na vida dos discentes, propõem partir das inter‐relações docentes, sua perspectiva 

formativa e influente, a fim de se conjecturar como um divisor na complexidade do 

processo de compreensão da própria formação. 

 

7.3.2.5 Estratégias no ensino 

 

A penúltima dimensão que aparece na Ideia Nuclear tem haver com a forma 

de ensinar, que segundo os SS, pelo uso de estratégias, é possível poder impulsionar 

e entusiasmar os discentes nos processos de ensino e aprendizagem. Pode-se 

constatar isso nos relatos descritos abaixo. 

Como docente formada em Letras, em seu processo de ensinar, Opala 

acredita que “[…] a literatura abre muitas perspectivas. A área das ciências humanas 

ela é muito ampla e a literatura ensina não por meio de experimentos científicos, mas 

por meio das vivências de outrem. As vezes a gente tem experiências com realidades 

que provavelmente nunca teríamos se não fosse por meio da leitura, por exemplo, um 

determinado romance. Então, esse recorte que eu busco fazer nas minhas disciplinas, 

principalmente nas de literatura, é justamente trazer essa vivência de mundo, e eu 

penso que isso, talvez para uma cidade como São Bernardo, seja o que encanta os 

alunos, seja interessantíssimo, porque a gente sabe, por exemplo, que os nossos 

alunos, eles têm poucas vivências ainda, além de alunos muito jovens, com condições 

sociais das mais diversas”. A sensibilidade de Opala lhe mostrou que leitura literária 

foi uma estratégia favorável para os discentes da UFMA da cidade de São Bernardo. 

Não foi diferente com Ametista, que também buscou diversificar suas 

estratégias em seu ensinar e se “[…] sentia realizada com a questão dos encontros, 

percebia que alguns alunos também. […] eu aproveitava sempre a questão mesmo 

de como fazer com que todos os alunos de uma forma ou de outra, participassem. E 
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aí, claro, criava várias estratégias [...]. Sempre me preocupei, por exemplo, se tinha 

uma aula hoje, uma aula amanhã, que não fosse repetitiva, que hoje usasse uma 

atividade e que amanhã, partindo da aula anterior, trouxesse algo diferente, que não 

caísse na mesmice, inclusive com formas diferentes de avaliação. Sempre deixava o 

aluno perceber que tem vários caminhos, principalmente no campo da arte, que não 

é uma coisa exata, mas que tinha vários caminhos para aprender. Eu trabalhava com 

eles muito a questão da imagem, da leitura de imagens, como eles deviam fazem uma 

leitura de imagens, a exemplo da leitura de um texto, como produzir uma imagem a 

exemplo de como eles produzem um texto”. 

Quartzo vê como fundamental a variação das estratégias para chamar a 

atenção dos discentes no ensino, pois entende que é preciso “[…] melhorar o nível de 

atenção dos alunos. Acredito que em relação a isso a gente tem que desenvolver 

estratégias para não deixar os alunos se dispersarem da aula. Durante a pandemia, 

por exemplo, eu comprei um microfone condensador, uma luz para ajudar na 

iluminação e um tablet. Essas coisas fizeram com que eu diminuisse a perda da 

qualidade dentro da minha aula. Então, por exemplo, como eu já tenho uma 

especialização em informática na educação, tenho um trânsito até razoável com 

tecnologia, e isso me ajudou a diversificar o meu trabalho. Eu utilizo as tecnologias 

possíveis, como o WhatsApp, tanto para receber como enviar o material dos alunos. 

Escaneio e mando o material para os alunos para eles fazerem leitura. Trabalhei com 

a produção de rádio novelas a partir do material que eu escaneei. Trabalhei dublagem 

de alguns filmes, tirei algumas cenas da internet, passei para eles dublaram. Todos 

em inglês. Então, eu acho que os alunos se sentiram muito felizes com aquilo que eu 

estava fazendo com eles”. 

Turmalina destacou que se “[...] você gosta, se quer que tenha resultados 

no seu trabalho, de alguma maneira você vai buscar esforços, buscar estratégias e 

fazer com que de fato seja algo que signifique não só para o grupo de alunos mas 

para uma realização sua também”. 

Partindo do sentindo observado por quatro dos SS sobre o uso de 

estrategias no ensino, é fundamental discutir as possibilidades e as muitas formas de 

fazer isso. Sabe-se que é desafiador para o docente, construir e reconstruir os 

caminhos pedagógicos que excitem a emoção, a sensibilidade, os valores e a 

coletividade, com vistas à formação ética e humana. 
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O alcance dessas perspectivas pode ser maximizado pelo uso de 

estratégias, mas deve estar associado com claros objetivos, atitudes humanas 

sensíveis e com uma boa seleção de estratégias. No entanto, quando acordadas com 

os discentes, fazem ainda mais sentido, já que estas são pensadas e organizadas 

para eles, para a sua aprendizagem. 

O entendimento de Christensen, Horn e Johnson (2012) é de que os 

processos de ensino e aprendizagem devem partir da motivação, e esta deve gerar o 

engajamento e o protagonismo discente, a fim de que assumam a responsabilidade 

por sua própria aprendizagem. 

É necessário lembrar que as estratégias são pensadas e utilizadas pelo 

docente, como oportunidade de interação entre os discentes e o conhecimento. Para 

tanto, ele vai selecionar àquelas que melhor viabilizam e intervêm para favorecer o 

envolvimento e a execução das atividades, especialmente se forem estimulantes. De 

modo geral, o uso de boas estratégias favorece os aspectos motores, afetivos e 

intelectuais (BORDENAVE; PEREIRA, 2002). 

O uso de estratégias requer, além de conhecê-las bem, o planejamento 

para a sua execução. Quando selecionadas, o docente deve saber que capacidades 

e habilidades poderão desenvolver nos discentes, a exemplo da observação, da 

síntese e da teorização. Quando desenvolvida a observação, o discente consegue 

distinguir pontos chave e diferenciá-los. Pela síntese, desenvolve-se a reflexão sobre 

a realidade a fim de resolver problemas, associadas com estratégias como 

entrevistas, resenhas, discussões em pequenos grupos, exposições orais e 

seminários. Nesse processo, teorizam e sintetizam as informações relevantes, o que 

colabora para que desenvolvam capacidades formativas importantes. 

Diversificar as estratégias pode deixar os discentes ansiosos para os 

próximos encontros, o que acaba sendo favorável ao trabalho docente. E em todos os 

encontros de ensino, é fundamental o diálogo mediante procedimentos apropriados, 

a interação entre todos e a mediação docente. Como o ensino na graduação está 

associado com conteúdos complexos e explicações mais longas dos docentes, as 

perguntas a serem feitas para estimular a participação, devem ser claras e objetivas, 

e também ser valorizadas as respostas, servindo de trampolim para outros 

esclarecimentos. 
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Um dos principais objetivos das estratégias de ensino é encorajar o 

discente a aprender e a desenvolver seu senso de competência. Para tanto, precisa 

aprender a fazer escolhas, a trabalhar coletivamente, a se sentir responsável por seu 

processo de aprendizagem, a fim de que se sinta capaz de realizar as tarefas 

propostas, o que favorece a sua autonomia e criatividade. 

Usar estratégias se caracteriza como uma inovação da prática docente e 

estimula o aprendizado ativo (ANTUNES, 2014). Mas é fundamental que cada docente 

conheça os discentes com quem trabalha, e crie um ambiente de confiança, promova 

debates, estimule a criatividade e a reflexão, oportunizando sempre a sua exposição, 

a sua opinião. 

Quando fizer uso das estratégias nos encontros pedagógicos, é necessário 

que os docentes proponham atividades desafiadoras que estimulem a aprendizagem. 

O nível de dificuldade dessas atividades, irá depender de cada turma e de como se 

comportam nestas situações. É claro que para todas as estratégias, será necessário 

que aconteça a interação entre todos do começo ao fim, permeados pela reflexão, 

criticidade e a avaliação contínua. 

São muitas as estratégias que favorecem a aprendizagem, devendo ser 

escolhidas, especialmente considerando a motivação que podem proporcionar, 

devendo ser desafiadoras, bem explicadas e organizada. Com o controle de tudo isso, 

o docente não deixará dúvidas de seu compromisso, sua dedicação, sua seriedade e 

o entusiasmo em seus assuntos pedagógicos. 

Um último aspecto que desejo ressaltar, para depois destacar algumas 

estratégias que podem ser usadas pelos docentes, é o feedback que deve ser dado 

aos discentes após a utilização de uma estratégia de ensino. Entre os pontos a serem 

trazidos nestes feedbacks, temos o ressaltar dos pontos que podem ser melhorados, 

como um maior aprofundamento de um subtema, a orgnização de um grupo, a 

pronúncia correta dos nomes dos autores, uma reflexão final dos membros da equipe, 

um registro escrito individual ou coletivo se convier, tudo visando promover as 

reflexões dos sujeitos sobre suas ações durante o processo de aprendizagem. 

Enfim, é imperioso pontuar as muitas estratégias que podem servir aos 

docentes na sua prática pedagógica, visando favorecer os encontros pedagógicos e 

a aprendizagem discente. Pode não parecer necessário trazer algumas estratégias, 

mas entendo que isso pode ajudar muitos docentes a ter um ponto de partida para a 
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realização de seus encontros de ensino e aprendizagem. Dessa forma, optei por trazer 

algumas estratégias, detalhando-as e informando como avaliar os discentes por meio 

delas. Estas foram discutidas por Anastasiou e Alves (2006), e as apresento no quadro 

abaixo. 

 

Quadro 6 – Estratégias nos processos de ensino e aprendizagem 

ESTRATÉGIA O QUE É COMO AVALIAR 

(1) AULA EXPOSITIVA 

DIALOGADA 

A exposição do conteúdo, 

tendo a participação ativa 

dos discentes, devendo 

ser valorizado o 

conhecimento prévio, que 

pode ser ser tomado como 

ponto de partida. Busca-se 

com esta estratégia 

superar o tradicional 

monólogo docente. 

Mediados pelo docente, os 

discentes são levados a 

questionar, interpretar e 

discutir o objeto de ensino, 

confrontando-o com a 

realidade. Também deve 

ser favorida a análise 

crítica, a fim de resultar na 

produção de novos 

conhecimentos. Almeja-se 

com esta estratégia 

superar a passividade e a 

imobilidade intelectual dos 

discentes. 

Todos devem participar, 

apresentando suas 

contribuições, 

questionando, 

respondendo, participando 

e acompanhando a 

compreensão e a análise 

dos conceitos 

apresentados e 

construídos; A síntese do 

aprendido, pode ser 

apresentada de forma 

escrita, oral, por meio de 

esquemas, um portfólio ou 

diferentes e/ou outras 

atividades 

complementares. 
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(2) ESTUDO DE TEXTO Estratégia que busca 

aprofundar um tema de 

ensino, com base no 

ideario de autores de 

maneira crítica, na busca 

de informações e 

exploração dessas ideias. 

Pode acontecer por meio 

de produção escrita ou 

exposição oral, a fim de  

identificar a compreensão, 

a análise, a síntese, a 

inferência e a interpretação 

sobre a temática a que 

chegam os discentes. 

(3) PORTFÓLIO Consiste na construção de 

um registro analítico e 

reflexivo das produções 

mais relevantes ou 

identificação dos desafios 

e/ou dificuldades 

relacionadas com um 

objeto de estudo, assim 

como a identificação das 

formas de superação deste 

assunto. 

É importante definir 

conjuntamente os critérios 

de avaliação nesta 

estratégia. Pode-se 

considerar a organização e 

a cientificidade, a clareza 

das ideias na produção 

escrita; a objetividade na 

exposição dos conceitos 

básicos; o envolvimento e 

o compromisso do 

discente ou do grupo de 

trabalho. 

(4) TEMPESTADE 

CEREBRAL 

Estratégia que estimula a 

geração de novas ideias 

de maneira espontânea e 

natural, possibilitando com 

que flua a imaginação. 

Aqui, tudo o que aprecer, 

deve ser considerado, não 

havendo certo ou errado. 

Cabe ao discente 

apresentar uma explicação 

Atenção às habilidades e a 

apresentação da ideias. 

Ficar atento a capacidade 

criativa, a concisão, a 

lógica, aplicações e 

validade, bem como seu 

desempenho na hora de 

sua participação, 

percebendo as 

descobertas feitas sobre o 

problema em questão. 
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posterior daquilo que 

apresentou. 

(5) MAPA CONCEITUAL Consiste na construção de 

um diagrama 

apresentando os conceitos 

e estabelecendo as 

relações entre estes e a 

estrutura do conteúdo. 

Elaboração do próprio 

mapa conceitual, com 

base em critérios 

avaliativos acordados 

entre todos, podendo ser: 

apresentação de claros 

conceitos, relações 

justificadas, riqueza de 

ideias, organização criativa 

e representatividade do 

conteúdo abordado. 

(6) ESTUDO DIRIGIDO Direcionado para o ato de 

estudar sob a orientação 

docente, a fim de corrigir 

dificuldades específicas. 

Ao ser elaborado, deve-se 

ter clareza dos seguintes 

pontos: o que? para quê? 

Como? 

Deve ser acompanhado 

por meio da produção 

discente, pela forma em 

que as respostas são 

dadas, pela execução das 

atividades propostas, a 

partir do que vai 

acontecendo no grupo a 

que pertence. É uma 

avaliação diagnóstica, sem 

preocupação 

classificatória. 

(7) LISTA DE DISCUSSÃO 

POR MEIOS 

INFORMATIZADOS 

Discussão/debate a 

distância sobre um tema 

que tenha sido realizado 

um estudo prévio, ou 

queiram aprofunda-lo, por 

meio digitais (redes 

A avaliação ocorre com 

todo o grupo, ao longo do 

processo, com o 

acompanhamento de 

todos. O docente é o 

responsável pelo processo 

de ensinagem, incluindo o 
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sociais, drive, ETC, POP, 

etc). 

acompanhamento das 

participações, das 

inclusões, elaborações 

apresentadas na lista e 

posteriormente em sala de 

aula. 

(8) SOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Cria-se uma situação, a 

qual exigirá o pensamento 

reflexivo, crítico e criativo 

dos participantes a partir 

dos dados descritos no 

problema; observa-se os  

princípios aplicados e as 

leis que podem ou não ser 

expressos em fórmulas 

matemáticas. 

A atenção é nas 

habilidades dos discentes, 

especialmente na 

apresentação das ideias, 

atentando para a concisão, 

a logicidade, a 

aplicabilidade e a 

pertinência, também o 

desempenho na 

descoberta de soluções ao 

problema em questão. 

(9) PHILLIPS 66 É uma atividade de análise 

e discussão grupal sobre 

temas/problemas do 

contexto discente. 

Estratégia favorável para 

se obter informações 

rápidas sobre interesses, 

problemas, sugestões e 

perguntas. 

Como consite em uma 

atividade grupal, sobre o 

qual deve-se observar a 

maturidade e a autonomia 

dos discentes. Parte-se 

sempre dos objetivos para 

avaliar, devendo ficar 

atento ao envolvimento de 

todos e a pertinência das 

questões e ou a síntese 

elaborada. Excelente para 

desenvolver uma 

autoavaliação. 
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(10) GRUPO DE 

VERBALIZAÇÃO E DE 

OBSERVAÇÃO (GV/GO) 

Partindo de um 

tema/problemas, os 

discentes são divididos em 

dois grupos: um chamdo 

de verbalização (GV) e o 

outro de observação (GO). 

Esta estratégia requer 

leituras e fundamentação 

prévia sobre a temática. 

A avaliação é coletiva, feita 

pelo docente e pelo GO 

sobre GV. Os critérios que 

podem ser usados são: 

Clareza e coerência; 

Domínio/fundamentação; 

Participação do grupo 

observador durante a 

exposição; Relação crítica 

da realidade. 

(11) DRAMATIZAÇÃO Consiste em uma 

representação teatral, que 

perte de problema ou 

tema. Na proposta pode-se 

contemplar as explicações 

das ideias, dos conceitos, 

como argumentam. É um 

caso particular de estudo 

de casos, com questões 

humanas, que devem ser 

teatralizadas. 

A avaliação é feita feita 

pelo docente com o apoio 

dos discentes 

observadores.  Deve-se 

ficar atento aos seguintes 

aspectos para avaliar: 

Clareza e coerência; 

participação do grupo que 

observa a apresentação; 

utilização de recursos que 

favoreçam a dramatização; 

criatividade e 

espontaneidade. 

(12) SEMINÁRIO Estratégia que se 

configura como espaço de 

discussão sobre um tema 

ou um problema, onde 

muitas ideias devem sugir 

e ser debatidas. 

Todos participam da 

avaliação, considerando so 

seguintes critérios: Clareza 

e coerência; 

Domínio/fundamentação; 

Participação do maior 

número de discentes; Usp 

de dinâmicas e/ou 
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recursos audiovisuais na 

apresentação. 

(13) ESTUDO DE CASO Consiste em uma análise 

minuciosa e objetiva sobre 

uma situação real que 

precisa ser investigada, 

desafiando os envolvidos a 

pesanr ela. 

Pode acontecer com uso 

de uma ficha com critérios 

bem definidos: aplicação 

dos conhecimentos; 

coerência na prescrição; 

riqueza  argumentativa; 

síntese. 

(14) JÚRI SIMULADO Simulação de um júri en 

torno de um problema, no 

qual serão apresentados 

argumentos de defesa e 

de acusação, envoltos de 

crítica argumentação. 

Ocorre com base na 

apresentação do júrí de 

forma concisa, clara e pela 

lógica das ideias, com 

aprofundamento e  

argumentação 

fundamentada dos 

diversos papéis. 

(15) SIMPÓSIO Pequenas palestras e 

preleções com a 

participação de por vários 

discentes (variando até 

seis) acerca de um 

determinado assunto ou 

vários aspectos de um 

assunto. É uma excelente 

estratégia para que sejam 

ampliadas as experiências 

sobre determinado 

conteúdo e observar o 

desenvolvimento de 

habilidades sociais e de 

investigação. 

Avalia-se como as 

informações foram  

apresentas, a 

subjetividade, a 

pertinência, relações e 

argumentações. 
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(16) PAINEL É uma discussão informal 

de discentes indicados 

pelo professor, 

fundamentados sobre um 

tema em questão, no qual 

deverão apresentar seus 

posicionamentos. Podem 

ter vários  convidados, 

visando tornar o momento 

ainda mais rico. 

Avalia-se os painelistas, 

sob os seguintes critérios: 

atenção e concentração; 

síntese das ideias; 

argumentação; 

consistência das perguntas 

elaboradas e das 

respostas dadas. 

(17) FÓRUM Participação coletiva em 

forma de debate com a 

participação de todos 

acerca de um 

tema/problema. Pode ser 

associado com uma 

apresentação teatral, uma 

palestra, uma projeção, 

para discutir sobre algum 

elemento (um livro, um 

problema, um fato 

histórico, um artigo de 

jornal, uma visita ou uma 

excursão). 

A avaliação deve ser feita 

pelo docente, que fica 

atento/a a participação de 

todos/as como 

debatedores e/ou como 

público. A atenção deve 

ser dada à atenção e 

concentração, a síntese 

das ideias, a 

argumentação e o 

aprofundamento da 

síntese. 

(18) OFICINA 

(LABORATÓRIO OU 

WORKSHOP) 

É uma reunião de poucas 

pessoas sobre um 

interesse comum, que 

trabalharão um tema, sob 

orientação docente. É uma 

excelente estratégia para 

apresentar reflexões e 

entendimentos sobre algo, 

É feita com os discentes 

envolvidos, com foco nas 

habilidades almejadas. 

Cabe também a auto-

avaliação, a avaliação 

descritiva ou um ou mais  

produtos no final do 

processo. 
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mediante a aplicação de 

conceitos e conhecimentos 

instituídos. 

(19) ESTUDO DO MEIO É um estudo sobre um 

contexto natural e/ou 

social em que o discente 

está  inserido, que requer 

uma reflexão, a fim de 

propiciar a aquisição de 

conhecimentos de maneira 

direta sobre a experiência 

vivida. 

O acompanhamento é 

continuo, conectados com 

os objetivos referenciados 

no roteiro de observação e 

coleta de dados. 

Acompanha-se a 

organização, a análise e a 

síntese, fazendo as 

devidas observações. 

Solicita-se um relatório 

final que contemple as 

etapas da construção e os 

resultados. 

(20) ENSINO COM 

PESQUISA 

Na utilização dos 

princípios do ensino 

associado aos da 

pesquisa: Concepção de 

conhecimento e ciência 

onde a dúvida e a crítica 

sejam elementos 

fundamentais; assumir o 

estudo como situação 

construtiva e 

significativa,com 

concentração e autonomia 

crescente;fazer a 

passagem da simples 

reprodução para um 

O acompanhamento do 

processo deve ser 

contínuo, com 

retroalimentação das fases 

já vivenciadas, assim 

como com as devidas 

correções em tempo. As 

hipóteses incompletas, 

dados não significativos, 

devem ser substituídas 

pelos mais adequados. Um 

cronograma de fases e 

ações auxilia no 

autocontrole, pelo 

estudante, ou grupo. Os 

critérios de valorização 
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equilíbrio entre reprodução 

e análise. 

devem ser estabelecidos 

antecipadamente, e como 

são critérios construídos, 

podem ser reformulados 

no processo. 

Fonte: elaborado com base em Anastasiou e Alves (2006). 

 

O intuíto de trazer estas estratégias acima, apesar de parecerem muitas, é 

primeiro evidenciar a sua variedade e as possibilidades de uso em sala de aula – e eu 

nem trouxe as estratégias denominadas de metodologias ativas, que também são 

dezenas – para envolver os discentes, mas também para que você analise 

àquela/àquelas que melhor lhes convier no seu ensinar. 

O importante é que, tendo entendido que a dimensão estratégias no ensino, 

é um elemento a mais que visa dar condições para o discente aprender, é necessário 

que façamos uso destas estratégias para o enriquecimento da prática pedagógica de 

um docente encantador. 

 

Síntese sobre o compreendido 

 

A principal síntese que faço sobre esta dimensão é a de que, quando uso 

estratégias no ensino, o faço visando reforçar o protagonismo discente, sua autonomia 

e sua motivação para aprender, encantando-o para querer compartilhar estes 

momentos de interação e de prática educativa estimulante. As estratégias servem 

como combustível e cumprem o objetivo de tornar os discentes ainda mais 

conscientes de seus próprios processos cognitivos, dando a certeza de que é possível 

ensinar a aprender. Mas em tudo isso, quanto mais essas possibilidades forem 

compartilhadas com os discentes, mais envolvidos e comprometidos com a sua 

aprendizagem estes podem se tornar. 

Para além do uso da estratégia, pois só usá-la não é suficiente para criar 

um entusiasmo nos discentes, deve-se chegar à compreensão de como e por que 

usá-las, mas também associando com a motivação e o valor daquilo que deseja com 

ela, desenvolvendo neles as habilidades de autorregulação em seu processo próprio 

processo formativo. 
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São especialmente os fatores motivacionais que devem estimular os 

docentes a usar estratégias no ensino, mas sem a devida compreensão de como a 

motivação pode afetar o uso destas nos processos de ensinar e aprender, e isso é 

bem particular, não será possível cumprir os objetivos, sendo necessário para tanto, 

o planejamento de ambientes de aprendizagem que facilitem a sua utilização. As 

estratégias precisam adequar-se tanto aos objetivos de aprendizagem, quanto ao 

conteúdo, estabelecendo uma relação, que irá refletir no ideário pedagógico que se 

acredita. De igual forma, considerar para quem as estratégias estão sendo pensadas 

e aplicadas, entendendo se podem trazer resultados satisfatórios ao grupo. Em suma, 

planejar é fundamental, mesmo que se deixe livre o espaço para o imprevisto. 

Sabe-se que, mais do que transmitir saberes, a prática educativa 

comprometida, encantadora, ao adotar diversificadas estratégias, deve desenvolver 

capacidades nos discentes – mobilização da memória, o raciocínio e outras 

competências cognitivas superiores – que lhes permitam aprender de maneira 

autônoma, mesmo após concluir seus estudos. 

Acredito assim como os SS, que as estratégias podem se configurar como 

um elemento provocador com vistas à constitução do conhecimento, além de fazer os 

discentes comprenderem que vêm deles mesmo a força que precisam para aprender, 

motivar-se e engajar-se em seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

7.3.2.6 Formação continuada 

 

A última dimensão que surge na Ideia Nuclear desta pesquisa é a formação 

continuada. Mesmo entendendo que a formação docente se processa por meio do 

conhecimento que está nos livros, e é ampliada nos diálogos, nas experiências 

compartilhadas e de nossa própria reflexão sobre tudo isso, também concorre a 

dimensão pessoal de desenvolvimento humano, tendo em conta as concepções 

eminentemente técnicas, dando-se especialmente por meio dos cursos de pós-

graduação lato sensu e strictu sensu, como foi aludido pelos SS. 

Todos eles deram enfoque para esta importante dimensão e argumentam 

os motivos disso, conforme pode-se ler em seus relatos. 

Opala disse: “[…] nós atuamos como exemplo para os alunos, pois somos 

o espelho daquilo que talvez futuramente eles queiram ser enquanto docentes, por 
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isso é necessário que ampliemos a nossa formação, em nível de mestrado e 

doutorado”. 

Ametista reforçou que a formação é um importante momento na trajetória 

profissional, pois “[…] quando a gente é aluna e a gente se coloca para isso, a gente 

aprende bastante. A gente está em formação, está aprendendo, está tendo 

professores novamente, e estamos prestando atenção neles, vendo quais são as 

atividades que interessam para se aprender um determinado assunto ou o que a gente 

pode descartar, o que não está legal, quais são os professores, enfim, nós estamos 

ali nos qualificando. Acho que é uma chave assim, a questão do professor que se 

qualifica. Você chega em um momento que sente essa necessidade. Eu senti essa 

necessidade”. 

Quartzo faz uma associação interessante do encantamento com a prática 

e a formação, ao dizer o seguinte: “Enquanto docente, eu me vejo como um todo e, 

embora todos saibam que existe a ideia da incompletude, então a ideia da 

incompletude é que me faz continuar nessa caminhada. Só que dentro desse todo tem 

as partes que compõem esse ser professor e que talvez entre essa dimensão de um 

docente encantador, que eu vejo como um docente que enxergue nos alunos aquilo 

que ele queria ser, e que este aluno aprenda da forma como eu aprendi. Quero que 

um dia ele seja visto como uma pessoa de uma boa formação assim como eu tenho 

buscado tentar ser, por meio da pós-graduação como eu fiz e que me trouxerem 

excelentes perpectivas pessoais e profissionais. Seria uma satisfação vê-los na pós-

graduação”. 

Turmalina enfatizou que o conhecimento é fundamental, pois “Quando você 

tem um conhecimento amplo da área que você atua, você tem mais possibilidades de 

buscar estratégias para fazer com que esse conhecimento de fato se concretize em 

experiências reais e positivas na docência, o que pode ser desenvolvido por meio da 

formação continuada, pois abre ainda mais possibilidades de atuação profissional”. 

Apenas Esmeralda não deu ênfase à formação continuada, pois em seu 

relato, a sensibilidade, o compromisso e o exemplo docente são as dimensões mais 

destacadas por ela. 

O termo “formação”, segundo o dicionário Houaiss, é uma palavra derivada 

do latim formatione, dando o sentido de formar, construir, e que se dá sempre no 

processo de interação, propiciando a transformação dos conhecimentos. Freire (2019) 
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já fez referência à formação como um fazer permanente e que se remodela 

constantemente na ação e pela acumulação de conhecimentos, podendo ser oriundos 

dos livros, do diálogo com outros docentes, da internet e da interação com todos, 

incluindo os discentes. 

Quando discuti sobre a profissão, a carreira e a identidade no Capítulo 5, 

apresentei um entendimento de Tardif (2019) sobre os saberes da formação 

profissional, entre os quais estão o da formação inicial e continuada. Estes são 

adquiridos pela relação que o docente estabelece com as instituições de ensino, a fim 

de possibilitar à formação científica, que devem ser incorporadas à prática docente. 

No decorrer dessa formação, eles entram em contato com as ciências da educação, 

apropriando-se delas para atuarem diretamente nos espaços educacionais, 

aprendendo também da relação com outros docentes. 

Acerca deste tema, Libâneo (2004, p. 227) diz que “O termo formação 

continuada vem acompanhado de outro, a formação inicial. […] A formação 

continuada é o prolongamento da formação inicial, visando o aperfeiçoamento 

profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho [...]”. Dessa forma, este 

aperfeiçoamento, especialmente sob a perspectiva transformadora e encantadora da 

educação, impõe aos docentes a necessidade de aperfeiçoamento contínuo. 

É necessário que compreendam que a formação continuada é condição 

para o exercício profissional, especialmente àqueles comprometidos com os discentes 

e seu processo formativo, entendenso isso como algo que deve ser permanente na 

prática e na profissionalização docente. 

Em consonância com a dimensão discutida anteriormente, a formação 

possibilita que o docente se automotive para a busca de novas formas de ensinar, de 

refletir sobre a prática e de conhecer estratégias que atendam mais às necessidades 

discentes. Essa busca deve partir de cada um, suas motivações, necessidades, 

objetivos e interesses, especialmente se ele visa mudanças, novas possibilidades e 

um estímulo a mais, que pode ser o salarial, pois de modo geral, com a pós-graduação 

strictu sensu, independente se a institução é pública ou privada, há um aumento no 

salário. Mas também há aqueles que desejam, concomitantemente, novos elementos 

para somar à sua prática educativa, a fim de projetá-los diretamente na ação de 

ensinar e que vai refletir no trabalho em sala de aula. 
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A formação docente se qualifica como um continuum (TARDIF, 2019) – 

evidenciando ser um processo amplo, iniciado até mesmo antes da formação inicial, 

prolongando-se por toda a vida – focado nas necessidades e no desenvolvimento 

profissional docente, concernente com suas experiências, as quais influenciam e 

intervêm no trabalho pedagógico. Por meio da formação, cada docente analisa, 

questiona, reflete e revê a sua própria prática, instituindo-se como investigador desta, 

a fim de compreendê-la para intervir e constituir novas práticas, sempre atento à 

complexidade de seu contexto de atuação profissional. 

Dessa forma, entendendo que a formação se trata de um conceito 

complexo, envolvendo muitas concepções sobre educação e conhecimento, esta vai 

se constituindo por meio das interações entre os sujeitos, pelas informações, pelo que 

é possibilitado pelo contexto sócio-econômico, na individualidade de cada docente e 

para o cotidiano das instituições educativas. 

O docente também precisa entender que assim que finaliza cada processo 

formativo, não deve se considerar completamente pronto para atuar na sua profissão, 

já que a (re)significação para esta atuação profissional, não importando a área de 

conhecimento, é uma exigência posta pelas mudanças paradigmáticas, a evolução 

das tecnologias e da comunicação e devido às novas descobertas científicas. No 

entanto, é o caminho para “[…] transformar criticamente a realidade através da 

construção e da disseminação de conhecimentos” (STROILI, 1996, p. 50). 

Somado com tudo isso, é fundamental que se entenda que a formação 

docente é um momento para que se faça “[…] a reflexão crítica sobre a prática. É 

pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima 

prática” (FREIRE, 2019, p. 43). Assim, é mister que cada docente, consciente de seu 

compromisso e de suas necessidades, se torne altruísta, a fim de sair do comodismo 

de uma prática repetitiva, desinteressante e monótona, apreendendo e aproveitando 

todas as possibilidades que uma ou mais formações possam oferecer, (re)planejando 

suas ações para que possa alcançar os discentes por meio de uma docência 

encantadora. 
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Síntese sobre o compreendido 

 

Sobre esta dimensão da Ideia Nuclear, fica evidente a sua importância para 

todo docente, independente da área de atuação, sendo um processo que deve ocorrer 

ao longo da carreira. Quando diante desse processo, deve acompanhar pesquisas, 

especialmente aquelas que se relacionam com sua área de interesse, aprender das 

experiências com outros docentes, especialmente se estes desenvolvem práticas que 

inspirem e encantem os discentes a aprender e que extraiam desse convívio outras 

boas práticas pedagógicas. 

Concordo com os SS sobre o valor da formação, e acredito que além de 

dar novo fôlego ao docente para continuar em sua corrida profissional, amplia o 

conhecimento, conduz à reflexão e à identificação de outras possibilidades de ensinar, 

lhe dando a satisfação de usar seu título (mestre ou doutor) na instituição em que 

atua, não exigindo o respeito de outros por isso, mas usando como base para tornar-

se ainda mais encantador em sua prática profissional, fortalecendo seu compromisso 

e suas motivações, todas voltadas para os discentes aprendentes. 
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8 SÍNTESE COMPREENSIVA NO FIM DA CORRIDA 

 

Por isso é que o caminho tem que ser 
aproveitado, deixando pela estrada algo bom 
pra ser lembrado, vivendo uma vida plena, 
fazendo valer a pena cada passo que foi dado. 

Bráulio Bessa 
 

Isso mesmo, aproveitar o caminho deixando pela estrada algo de bom para 

ser lembrado, tendo a certeza de que valeu a pena cada passo, é a mensagem final 

da poesia de Bessa. Ser lembrado como docente, um docente encantador, pode fazer 

valer pena a escolha de todo o caminho percorrido pela profissão, pelo menos é como 

me sinto com a escolha dessa profissão. Quanto a análise do objeto de estudo sobre 

o qual me debrucei, este ainda não se encerrou, pois ainda trarei outras reflexões 

neste momento de finalização da investigação. 

Entendo tratar-se de um outro movimento para expor as compreensões 

sobre o fenômeno desta pesquisa, um movimento de compreensão da investigação 

realizada, mas que em hipótese alguma fecha isso como um ponto final. É por isso 

que o denomino de síntese compreensiva no fim da corrida, entendendo-a também 

como provisória, pois outras corridas virão e a investigação não se encerra. 

Todos os procedimentos investigativos aqui esclarecidos e adotados, 

visaram à compreensão do fenômeno pesquisado por meio do movimento reflexivo, 

podendo transcendê-lo, rumo à metacompreensão sobre como se dá a constituição 

da identidade profissional dos docentes encantadores, evidenciando as dimensões 

que se entrelaçam para tal constituição. Isso foi possível a partir dos invariantes a que 

cheguei pelas reduções e dos significados para a “[…] região de inquérito que a 

interrogação tem como solo” (BICUDO, 2010, p. 42). 

Entendo nesta fase da investigação, que o movimento de análise e a Ideia 

Nuclear (demarcada por dimensões) a qual cheguei, deu-me respostas sobre a 

pergunta problematizadora da pesquisa. A temática em foco evidenciou-se complexa 

e foi apresentada no desenvolvimento deste estudo, na direção do anúncio do 

movimento composto por distintos aspectos significativos e que exteriorizam como se 

dá a constituição da identidade profissional dos docentes encantadores. 

Toda e qualquer compreensão que brota dos e nos movimentos da 

pesquisa, expressam-se por palavras, permitindo explicitar o fenômeno pesquisado – 
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a constituição da identidade profissional dos docentes encantadores – partindo da 

pergunta problematizadora (Quais dimensões se entrelaçãm para a constituição da 

identidade proifissional dos docentes encantadores). É claro que as compreensões a 

que cheguei, não se deram no vazio ou apenas baseado nos relatos dos 

colaboradores desta pesquisa, mas é produto de muitas leituras e reflexões. 

Minha própria história de vida, formação profissional, trabalho e carreira 

dão o tom para o desenvolvimento de toda a pesquisa, pois o que vivi, os docentes 

com quem aprendi, os discentes que ensinei, minha família, minha vida de modo geral, 

foram me inspirando e me indicando que estava em um bom caminho, mas que 

poderia ser e fazer mais. 

Mas toda a pesquisa é consequência de muitas leituras sobre temas que 

acreditava que poderiam favorecer-me nesta trajetória, e que de fato assim o foram. 

Autores como Morin (2003ab, 2017), Larrosa Bondía (2002), Assmann (2012), Rossini 

(2008), Gonçalves (2008), Chalita (2005), Freire (2019) e Simka (2020), contribuiram 

para as compreensões sobre o encantamento. Seus estudos serviram de base para 

esclarecer que uma docência encantadora, está vinculada com ações criativas, 

vivências que encantam por meio de atitudes cheias de satisfação no fazer humano, 

exprimindo um entusiasmo e uma felicidade em suas realizações. 

Neste percurso, era fundamental que eu entendesse melhor sobre a 

constituição do conhecimento. Para tanto, tive como pano de fundo a visão 

husserliana (2006) sobre tal constituição, estando atrelada ao método fenomenológico 

que ele elaborou. Somou-se a isso outros entendimentos como os trazidos por Bicudo 

(2010, 2011ab, 2019), Afonso da Silva e Bicudo (2018), Merleau-Ponty (2011) e Ales 

Bello (2015), concluindo que o conhecimento vai se constituindo pela conexão com as 

vivências que vão se atualizando em seu fluxo natural, as quais sensibiliza e envolve 

os sujeitos para atos conscientes, traduzindo-se em experiências particulares, 

singulares, evidenciadas pela linguagem expressa pelo corpo-próprio, repleta de 

simbologias, signos e nexos. 

Como falo sobre docência, também se mostrou necessário falar sobre a 

profissão, a carreira, saberes e identidade, e mais alguns elementos que rodeiam esse 

cenário, oportunizando-me fortalecer os sentidos em torno de tudo isso, para que eu 

pudesse associar às experiências e histórias dos docentes encantadores, a fim de 

chegar às dimensões que os constituíram. Dessa forma, autores como Gimeno 
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Sacristán (1995), Franco (2015), Veiga (2008), Freire (2019a), Schön (1995), Nóvoa 

(1995), Pimenta (2018ab), Tardif (2019), Dubar (2005, 2006) e Bolívar (2006) foram 

basilares. Com eles foi possível observar que a constituição da identidade profissional 

docente é um processo contínuo, dando-se desde as vivências no espaço familiar e 

perpassando pelo social, o que inclui a escola e a universidade (neste ambiente é 

caracterizada a identidade profissional de base) e a própria prática profissional. 

Outras leituras ajudaram-me especialmente no aspecto metodológico, 

debruçando-me sobre os estudos de Husserl (2006, 2012), Merleau-Ponty (2015). 

Passeggi (2006), Bolívar, Domingo & Fernández (2001), Martins e Bicudo (1989) e 

Bicudo (2010, 2011a, 2019). Barbariz (2017) e Silva (2017), que serviram como 

modelo de pesquisa fenomenológica, bem como de organização e análise dos dados 

constituídos nesta pesquisa. 

Toda essa trajetória foi longa e desafiadora. Foram um pouco mais de três 

anos de leituras, pesquisas, reflexões e entendimentos até chegar neste ponto. Assim, 

foi possivel entender que a docência encantadora não se efetiva apenas pelo fato de 

alguém se formar docente na Universidade/Faculdade, mas que se dá no movimento 

de ser docente, de ir sentido o trabalho educativo, pelas relações que se estabelece 

com os pares e discentes, pelo processo de aperfeiçoamento e que tudo isso vai se 

constituindo, associado por uma motivação pessoal de querer oferecer sempre o 

melhor, de compartilhar com mais apreço um ensino interessado verdadeiramente 

com a aprendizagem e com as necessidades dos discentes, melhorando a relação 

que se mantêm com eles, diminuindo a distância que existe entre os sujeitos mais 

significativos dos processos de ensino e aprendizagem. 

As dimensões que emergiram da Ideia Nuclear, não podem ser 

consideradas exclusivas para a constituição profissional dos docentes encantadores. 

No entanto, evidenciam-se como aspectos que fazem muito sentido quando se pensa 

o ser docente, sua prática, seu ensino, sua práxis. Cada uma tem sua singularidade, 

neste sujeito singular em exercício profissional, incluindo as relações que estabelece 

com os discentes e com o próprio conhecimento. O diálogo, o compromisso 

profissional, a sensibilidade, o exemplo, as estratégias e a formação são dimensões, 

que ao meu ver, são aspectos importantes para a constituição da identidade 

profissional dos docentes encantadores. 
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O diálogo é uma evidência de que eu me importo, de que eu me preocupo 

com os discentes, com as suas necessidades e motivações. Quando dialogo, 

evidencio amor, respeito e compromisso, pois isso me oportuniza conhecê-los melhor, 

para assim ensiná-los ainda melhor. Dialogar passa pelo ouvir, e ouvindo sei o que 

eles necessitam e, a partir de seu ponto de vista, possibilito colocar-me em seu lugar, 

superando a condição egocêntrica do horizonte de minha própria compreensão, 

abrindo-me ao horizonte dos discentes enquanto sujeitos. 

É dialogando que posso desvelar aquilo que sabem e o que não sabem os 

envolvidos no processo educativo, podendo, a partir disso, sob uma perspectiva 

dialógica e dinâmica, lhes possibilitar o encontro com o conhecimento e o interesse 

por aquilo que precisam aprender, já que se tornam partícipes, ativos e possivelmente 

mais autônomos nos processos de ensino e aprendizagem. Pela abertura ao diálogo, 

evidencio um interesse por cada discente e isso pode servir como motivação, a fim de 

que se sintam parte de cada encontro educativo. 

Apesar do compromisso profissional estar diretamente ligado ao docente, 

tal compromisso é extensivo aos discentes, pois transparece o valor social e político 

de sua práxis, o que serve de motivação e interesse para estar junto, para fazer parte 

e para viver o que estas relações oferecem. Comprometidos com os discentes, com 

sua prática, cada docente irá buscar ensinar aproximando os conteúdos curriculares 

do contexto social, problematizando-o, refletindo e criticando quando se fizer 

necessário. 

Esse compromisso também se evidencia sob uma perspectiva ética 

humanizadora, aspecto que acredito ter característica mobilizadora nos sujeitos 

envolvidos nos processos de ensinar e aprender, ainda mais quando o diálogo, a 

problematização e a conscientização são a essência deste fazer profisisonal. 

A sensibilidade deve ser exteriorizada por todo docente e deve ser vista 

como um princípio educativo, pois poderá encantar e inspirar muitos discentes. 

Atitudes mais humanas, mais afetivas, cheias de sensibilidade favorecem o 

desabrochar da sensibilidade humana, e os espaços educativos precisam muito disso. 

O docente que age com respeito, seriedade, que deixa predominar a simpatia e a 

empatia, favorece a constituição de relações e ações educativas estimulantes e 

aprazíveis, de uma razão afetivo-sensível, que pode despertar nos futuros docentes, 

uma consciência intencional de sua prática também mediada pela sensibildiade. 



232 

 

Quando se compartilha vivências e experiências cheias de sensibilidade, 

ensina-se na prática como conviver com as diversas situações da vida, e como 

controlar melhor as emoções, o que contribui com o processo de aprendizagem e para 

o desenvolvimento cognitivo. Com atitudes assim, ensina-se também a respeitar o 

sofrimento do outro, sensibilizando-se com as suas necessidades, aumentando o 

respeito e a afetividade em relação ao mundo que os cerca. 

O docente que age em termos de escuta sensível, com uma sensibilidade 

emocional e que está atento ao discente – como ele aprende, como se sente e o que 

pensa sobre a vida que leva – vive uma razão sensível, que tem impacto imediato e 

direto na relação que tem com este sujeito, a qual integra as características de uma 

sensibilidade emocional que o motiva para encontrar as melhores condições para 

desenvolver a aprendizagem, convivendo tranquilamente com as diferenças e 

evidenciando alegria, mesmo diante dos problemas. 

Dessa forma, o docente sensível vai buscar demonstrar os seguintes 

aspectos, sempre que possível: (1) usar a escuta como um meio para favorecer a 

aprendizagem; (2) estabelecer diálogos em todos os encontros pedagógicos; (3) 

permitir ser reconhecido como ser humano; (4) oportunizar a livre expressão; (5) 

lembrar que o bom humor ajuda muito; (6) deixar suas características positivas o 

máximo possível em evidência; (7) motivar sempre para mudar e melhorar, pois os 

discentes terão você como exemplo, e; (8) ensinar uma educação emocional aos 

discentes, pois possivelmente se tornarão profissionais ainda melhores. 

No que se refere ao exemplo, vê-se este como um campo de conhecimento 

amplo e diverso, cheio de possibilidades, cabendo a cada docente refletir sobre as 

ações que sirvam de arquétipo, usando isso exatamente para motivar e encantar os 

discentes. 

Entendo que se o docente tiver clareza da representação de suas ações, 

sempre comprometido com o que realiza em sala de aula, fazendo-o de maneira ética, 

reflexiva, planejada e responsável, dá o exemplo e favorece o desenvolvimento das 

potencialidades nos discentes. Uma postura profissional assim, representado por suas 

atitudes e a forma de trabalhar, fortalecerão os laços de afinidade, o respeito, a 

confiança e a sensibilidade, atitudes fundamentais para o bom desenvolvimento dos 

processos de ensinar e aprender. 
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Esta dimensão que diz respeito ao impacto que o exemplo docente tem na 

vida dos discentes, pode ser inspiradora. Ao encarar de frente as dificuldades, vendo 

nelas as oportunidades para entendê-los cada vez, comunicar-se com eles e 

estabelecer as parcerias, evidenciam uma grande maturidade emocional e uma 

competência intelectual que os torna diante dos discentes, seus docentes mais 

queridos, inspiradores e encantadores. 

Na atividade profissional, aliado com as posturas/ações docentes, é 

fundamental também que estratégias sejam usadas visando favorecer o protagonismo 

discente, sob uma perspectiva motivacional, a fim de gerar maior engajamento, 

levando-o a assumir a responsabilidade por sua própria aprendizagem. 

Quando se busca e utiliza diferentes estratégias no ensino, oportuniza-se 

ao aluno um ganho expressivo em sua aprendizagem. A escolha de novos caminhos 

no processo de ensinar deve ter sempre como motivação primeira ajudar os discentes 

a incorporar novos conhecimentos de maneira dinâmica, astuciosa e edificante. De 

modo geral, pela diversificação das estratégias, nota-se maior motivação e interesse, 

despertando uma vontade para construir seu próprio conhecimento. É claro que isso 

também motiva os docentes, pois percebem os resultados causados e têm diante de 

si, elementos que se tornam como aliados, auxiliando-os em suas aulas. 

Na verdade, penso que não é mais uma opção decidir não conhecer e 

explorar novas estratégias, especialmente pelo fato dos discentes viverem imersos 

em um cenário tecnológico envolvente e viciante, deixando-os bem ativos. Esses 

motivos devem conduzir os docentes a ressignificação das suas práticas, utilizando 

estratégias didáticas que sejam favoráveis à promoção do diálogo epistêmológico 

para a constituição do conhecimento. 

Por último, mas não representando estas dimensões como exclusivas para 

a constituição da identidade profissional de docentes encantadores, a formação deve 

ser vista como uma etapa importante da preparação docente e para a prática 

pedagógica, visando o aperfeiçoamento do ensino e a ruptura de uma visão de mundo 

estática. É necessário lembrar que a formação deve favorecer em cada docente, 

conscientizar-se de que não deve ser apenas mais um profissional do ensino, mas um 

especialista para a realização política, pois quando se vive de maneira autêntica a 

prática de ensinar e aprender, fica-se diante de uma experiência política, ideológica e 

gnosiológica, em função de seu caráter diretivo, recheda de objetivos, sonhos e ideais. 
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Dessa forma, enquanto prática política, não pode ser neutra, mas determinística, 

construtiva e encantadora. 

Por fim, vou finalizando esta tese com a compreensão de que a constituição 

da identidade profissional de um docente, vai efetivando-se quando este reflete sobre 

a sua própria prática, se percebe e conhece os sujeitos que dela fazem parte, 

possibilitando-lhe realizá-la de maneira ainda mais consciente e consistente. 

Também de que a docência encantadora não vai se contituindo apenas 

pelo fato de um profissional se formar e continuar essa formação em exercício, mas 

que é uma combinação de muitas dimensões que o torna mais preparado e desejoso 

de fazer mais, de querer mais e de buscar mais. É preciso que cada um se dê conta 

sobre o que faz, se perceba, a fim de inspirar seu primeiro nível de consciência. E é 

primordial que se lembre que todo esse movimento vai se dando no agora, entrelaçado 

no fluxo das vivências, articulado pela comunicação que é solicitada nesse 

movimento. 

Por meio dos atos subjetivos de cada docente, adquire-se uma consciência 

com a qual se vai avançando para a constituição do conhecimento, entremeada com 

os anseios, necessidades e compreensões que os cossujeitos (discentes) expressam, 

associadas também com suas próprias compreensões, sob seu olhar. 

Entendo haver a existência de um fluxo da consciência que vai se 

conservando no presente, indicando que algo o sucederá, sendo a fluidez das 

vivências que revelará a duração dos atos, tempo este que se dá no fluxo. Tais 

vivências subsistem e vão resvalando no agora, no momento de cada ato, 

prenunciando ações agora mais intencionais, de maneira contínua, é o passado 

melhorando o presente e este último, sinalizando para um futuro distinto. Como muito 

bem acentua Bicudo (2016, p. 39), estes atos vão possibilitar a “[...] repetição de uma 

produção real, gestando à auto-evidência da identidade”, que por sua vez, devido a 

capacidade ilimitada de repetição da auto-evidência, vai constituindo uma cadeia de 

reverberações, em direção à constituição da identidade profissional. 

Portanto, compreendo que a constituição do conhecimento, neste caso a 

constituição da identidade profissional dos docentes encantadores, mesmo se 

configurando um movimento complexo, abrange os atos de cada docente no agora, 

suscetível de ser rememorado de maneira intencional, cercados dos desafios que é o 

estar-com-o-outro (discentes), que se materializa de modos distíntivos (nesta 
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pesquisa chamo esses modos por dimensões, sendo que as que aqui aparecem, são 

as que emergiram dos sujeitos significativos, não sendo exclusivas, mas alusivas para 

um conjunto de possíbilidades da prática educativa). Também abrange o sentido 

particular para cada sujeito que está em constituição e o que isso diz para ele, sendo 

realizado por seus próprios atos de reflexão, ao voltar-se sobre o vivenciado para uma 

busca de sentido, que girou em torno da interrogação que lhe surgiu. Desse modo, 

junto dos sujeitos desta pesquisa, busquei explicitar como se dá a constituição da 

identidade profissional dos docentes encantadores inseridos em sua própria realidade, 

por meio da relação docência-discência. 
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APÊNDICE A – Constituição das Unidades de Significado 

REGISTROS DO PESQUISADOR 

SS Descrição das Vivências US 
Enxerto 

Hermenêutico 
Compreendendo o 

dito (USg) 
O que é dito (CD) 

OPALA 

Então, deve ser aquele 

professor que tem um diálogo 

aberto com suas turmas, e de 

certa maneira consegue 

envolver esses alunos, nos 

conteúdos que são passados 

ao longo das disciplinas. 

001 

Diálogo aberto:   

refere-se a ação 

docente de dar voz aos 

discentes. 

USg-OPALA-1:   a 

docente acentua a 

importância do 

diálogo com os 

alunos, 

envolvendo-os e 

motivando-os. 

CD-OPALA-1:  Diálogo e 

motivação nos encontros 

educativos. 

Eu falei da minha atuação em 

literatura, mas obviamente, eu 

tenho passagem por outras 

disciplinas também 

(morfossintaxe, análise do 

discurso), sempre tentando 

entrelaçar dentro desse vasto 

campo de saber aquilo que a 

gente considera interessante 

enquanto pesquisa e também 

enquanto posicionamento 

002 

Questão racial: 

posicionamento polítco 

da docente. 

USg-OPALA-2: o 

trânsito pelos 

conteúdos de 

várias disciplnas 

facilita o 

posicionamento 

político dos 

docentes e 

favorece o diálogo 

sobre nossos 

temas de interesse.  

CD-OPALA-2: ter um vasto campo 

de conhecimento, a fim de 

favorecer o diálogo com os 

discentes. 
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político. Talvez isso seja uma 

marca que chama atenção dos 

alunos, eu sempre tento 

chamar a atenção deles pra 

questão racial, que é uma 

questão que eu trabalho já há 

muitos anos. 

Acredito que passe pelo nosso 

engajamento como 

professores atuantes, 

comprometidos mesmo com a 

sociedade com a qual a gente 

pretende contribuir e 

transformar. 

003  

USg-OPALA-3: 

pessoas 

comprometidas 

acabam tendo 

maior engajamento 

no exercício 

docente. 

CD-OPALA-3: Ter compromisso 

social, pode ajudar a nos 

transformar e àqueles com quem 

atuamos. 

O docente encantador é 

aquele que pensa em 

transformar a sua realidade 

e a realidade próprios 

alunos. 

004  

USg-OPALA-4: O 

docente encantador 

tem a preocupação 

com a 

transformação de 

sua realidade e a 

de seus alunos. 

CD-OPALA-4: Preocupação com 

a transformação da minha 

realidade e a de outros. 
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Quem conhece bem os campi 

do interior do Maranhão, sabe 

que os nossos alunos não tem 

uma formação na educação 

básica tão consistente como 

seria na capital, então a gente 

tem que ter essa 

sensibilidade para poder 

compreender e captar a 

demanda de cada um 

desses alunos e tentar fazer 

o melhor trabalho possível 

dentro da proposta do curso, 

do projeto político pedagógico 

e do nosso próprio 

engajamento enquanto 

pesquisadores, enquanto 

docentes. 

005 

Campi do interior do 

Maranhão: campus da 

Universidade Federal 

do Maranhão no interior 

do Estado. 

 

Projeto Político 

Pedagógico: projeto 

elaborado por cada 

curso, que norteia 

delimita os objetivos e 

ações a serem 

alcançadas de maneira 

coletiva.  

USg-OPALA-5: É 

acentuado a 

importância da 

sensibilidade, a 

qual favorece 

nossa relação e o 

alcance de 

objetivos com os 

discentes. 

CD-OPALA-5: Sensibilidade no 

exercício profisisonal docente. 

Eu acredito que essa própria 

ideia do docente encantador 

passa pelos docentes que 

006  

USg-OPALA-6: O 

exemplo de outros 

docentes que 

CD-OPALA-6: O exemplo docente 

exerce influência em nossa 

história. 
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nós tivemos também, pelos 

exemplos que nós tivemos. 

[…] aprender com os nossos 

professores, com os nossos 

orientadores, a seriedade na 

pesquisa, o rigor acadêmico, 

o rigor científico, que eu 

acredito que seja muito 

importante, o compromisso 

com o alunado [...].  

fizeram parte da 

nossa história, 

acentua o valor que 

podemos vir a dar 

ao nosso processo 

formativo. 

[…] a relação que a gente 

estabelece com o nosso 

alunado, com os nossos 

estudantes […]. 

007  

USg-OPALA-7: 

Devemos dar 

atenção especial à 

relação que 

estabelecemos com 

os discentes. 

CD-OPALA-7: Boas relações 

humanas com os discentes. 

[…] nosso exemplo deve servir 

como incentivo, porque eu 

acredito que seja um aspecto 

importante no sentido de que 

tem muitos alunos ao longo do 

008  

USg-OPALA-8: 

Nosso exemplo 

serve como 

incentivo  e  motiva 

os discentes a 

CD-OPALA-8:  O exemplo 

docente serve de incentivo para 

os discentes em formação. 
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percurso da graduação que 

pensam seriamente em 

desistir, por N motivos, óbvio, 

cada um com as suas 

motivações. Mas como isso 

também passa de certa 

maneira pelo docente, como 

você consegue de certa 

maneira a partir de um 

exemplo que seja 

significativo pra esse aluno 

e incentivar esse aluno a 

continuar sua trajetória. 

continuar sua 

trajetória. 

- […] nós somos o espelho 

daquilo que talvez 

futuramente eles queiram ser 

enquanto docentes. 

009  

USg-OPALA-9: 

Somos como um 

espelho para os 

nossos alunos. 

CD-OPALA-9: O exemplo motiva 

os alunos. 

- […] um compromisso ético 

não só com a profissão que a 

gente tem e leva muito 

seriamente isso, mas uma 

010  

USg-OPALA-10: É 

fundamental nosso 

compromisso ético 

com a profissão e 

CD-OPALA-10: Evidenciar 

compromisso ético. 
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postura ética com a nossa 

própria vida, a nossa vivência. 

com a nossa 

própria vida. 

- Eu busco ser dentro de sala 

de aula, o que também eu 

busco ser fora de sala de aula. 

Essa prática que eu considero 

que não é só uma prática 

teórica acadêmica, mas 

também política, faz parte da 

minha vida, e claro, como 

parte da minha vida, a minha 

carreira docente, minha 

carreira profissional, também 

vai refletir esse aspecto que é 

importantíssimo em nosso 

posicionamento em relação ao 

nosso estar no mundo, nosso 

ser e estar no mundo. 

011  

USg-OPALA-11:  

Buscar ser você 

mesmo dentro de 

sala de aula e fora 

dela. Isso vai para 

além da prática 

teórica acadêmica, 

mas constitui nosso 

eu político, nosso 

ser/estar no mundo. 

CD-OPALA-11:  Ser você mesmo 

sempre em todos os espaços. 

- Eu tenho muito rigor, muita 

preocupação com o meu 

planejamento em sala de 

012 

Planejamento: 

organização das 

atividades de ensino 

USg-OPALA-12: O 

planejamento é 

uma atividade 

CD-OPALA-12: O compromisso 

com o  trabalho pedagógico 
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aula, interação com os 

alunos, pois a minha sala de 

aula é o espaço aberto para o 

diálogo. Então, eu faço 

questão que os alunos 

participem também, que não 

se ponham tímidos e porque 

eu acho que a gente constrói a 

partir do dialogismo uma 

ponte que a gente abre para 

um diálogo que não é só de 

perguntas e respostas, mas 

também de elaboração de 

sentido.  

que serão 

implementadas por 

cada docente. 

 

Dialogismo: segundo o 

Dicionário Priberam da 

Língua Portuguesa 

significa Arte, gênero do 

diálogo (consultado em 

20-04-2022. 

 

necessária aos 

professores. 

Também devemos 

criar maiores 

possibilidade de  

interações em sala 

de aula. 

perpassa pela dinâmica dialógica 

em sala de aula. 

- A área das ciências humanas 

ela é muito ampla e a literatura 

ela ensina não por meio de 

exemplos práticos, científicos, 

empíricos, comprovados 

cientificamente, mas por meio 

de vivências de outrem […]. 

013 

Ciências Humanas: 

são as ciências que 

tratam do aspecto 

humano do homem. 

Relacionadas a arte, 

beleza, filosofia e 

comunicação. 

USg-OPALA-13: A 

literatura pode 

ensinar por meio 

dos exemplos 

práticos, trazendo 

uma vivência de 

CD-OPALA-13: Os exemplos 

práticos associados às vivência 

de mundo encantam e ensinam. 
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Então, esse recorte que eu 

busco fazer nas minhas 

disciplinas, principalmente nas 

de literatura, é justamente 

trazer essa vivência de 

mundo, e eu penso que isso, 

talvez para uma cidade como 

São Bernardo, seja o que 

encanta os alunos, seja 

interessantíssimo [...]. 

mundo , encanta os 

alunos. 

- Então, a perspectiva que a 

literatura abre de 

conhecimento de outros 

mundos, de outras 

realidades, eu acredito que 

faça parte desse 

encantamento, dos quais eles 

tanto falam, que eles tanto 

apreciam e elogiam também. 

014  

USg-OPALA-14: A 

literatura abre a 

mente para a 

aquisição de 

conhecimentos de 

outros mundos, de 

outras realidades. 

CD-OPALA-14: Os escritos 

literários atraem e ensinam. 

-  a gente também passou por 

muitos professores 
015  

USg-OPALA-15: 

Tivemos muitos 

CD-OPALA-15: Humildade como 

qualidade docente. 
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inspiradores, encantadores 

[…].  […] eu gostaria de citar 

uma professora […] que  

ensina a partir de uma 

perspectiva que é claro, 

teórica, muito arrojada […], 

que acima de tudo, apesar de 

ser genial, porque eu acho ela 

realmente um gênio,  

conteudisticamente falando, 

mas é extremamente 

humilde.  […] eu volto a um 

ponto que eu acredito que é 

importante a gente bater na 

tecla, que é não deixar a 

arrogância acadêmica tomar 

conta dela. 

professores 

ncantadores que 

nos ensinaram de 

muitas maneiras, 

inclusive por sua 

humildade. 

- […] eu acredito que o corpo 

a corpo da sala de aula ele é 

muito importante. 

016  

USg-OPALA-16: O 

contato de sala de 

aula de aula é 

muito importante 

CD-OPALA-16: O ensino 

presencial é importante para afluir 

emoções. 
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para o docente e os 

discentes. 

- Eu acredito que é esse 

envolvimento, você acreditar 

que você faz parte de uma 

estrutura maior que é a 

educação, mas que o seu 

trabalho que talvez seja um 

trabalho pequeno ali, um 

trabalho de formiguinha, faz 

diferença na vida do alunado, 

faz diferença na vida dessas 

pessoas que estão ali se 

formando pra serem 

professores também. 

017  

USg-OPALA-17: O 

envolvimento 

docente e seu 

compromisso com 

a educação que 

realiza, faz 

diferença na vida 

dos discentes. 

CD-OPALA-17: Compromisso 

com a atividade profissional. 

- Então, talvez pensar para 

além, acho que é uma 

habilidade que nós que somos 

de humanas temos, para além 

do que seria uma habilidade 

técnica, uma habilidade 

018 

Diversidade: qualidade 

daquilo que é diverso, 

diferente, variado; 

variedade. 

USg-OPALA-18: 

Para além da 

habilidade técnica, 

a habilidade 

humana de saber 

lidar com o outro, 

CD-OPALA-18: Humanização  no 

processo de ensino.  
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humana de saber lidar com 

o outro. […] tentar humanizar 

ao máximo, esse trabalho, 

que é justamente um trabalho 

que lida com pessoas, um 

trabalho de certa maneira, o 

trabalho do professor de 

licenciatura, de formação de 

professores é um trabalho de 

relações humanas também, 

de recursos humanos. […] 

Então, é pensar essa parte 

humana mesmo, é entender 

que todos nós somos falhos, e 

que todo esse recurso 

humano ali faz parte 

também da diversidade que 

é a sala de aula e que pode ser 

aproveitado melhor maneira 

pelo professor. 

ser humanizado e 

humanizar , 

entendendo que 

todos somos falhos, 

ensina muito. 
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- Eu sou filha de professores 

também. Minha mãe é 

alfabetizadora, aposentada, 

meu pai é professor de 

educação também 

aposentado. Então, talvez 

essa naturalidade venha até 

de dentro de casa, desde a 

infância, desde a barriga da 

minha mãe até hoje. Até os 

dias atuais. 

019  

USg-OPALA-19: 

Meus pais como 

professores foram 

exemplos e me 

motivaram também 

para a escolha da 

profissão. 

CD-OPALA-19: Ser bom exemplo 

profissional, motiva outros para a 

escolha da profissão. 

AMETISTA 

- […] eu particularmente 

sempre gostei de trabalhar 

com horários corridos, desde 

que eu que eu era aluna, eu  

consigo trabalhar melhor 

dessa forma. 

020  

USg-AMETISTA-1: 

O ensino realizado 

em horários 

seguidos  ( 2 ou 

mais) favorecem a 

minha prática. 

CD-AMETISTA-1: O ensino feito 

com maior tempo em sala de aula. 

- […] eu trabalhava com eles 

muito a questão da imagem, 

da leitura de imagens, como 

eles deviam fazem uma leitura 

021  

USg-AMETISTA-2:    

O uso de imagens 

no ensino de Artes 

CD-AMETISTA-2:  Uso de 

recursos variados no ensino. 
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de imagens, a exemplo da 

leitura de um texto, como 

produzir uma imagem a 

exemplo de como eles 

produzem um texto. 

favorece a 

aprendizagem. 

- […] fui sentindo uma 

necessidade de sair um pouco 

das disciplinas, trabalhar de 

forma diferente. Foi quando eu 

comecei a trabalhar com eles, 

um evento, o encontro de arte. 

Então, comecei o primeiro 

encontro, depois do segundo, 

o terceiro encontro de arte.  

022  

USg-AMETISTA-3: 

A exposição de 

atividades práticas 

em eventos de 

Artes. 

CD-AMETISTA-3: Valorização da 

produção dos discentes. 

- […] a gente trabalhava 

mesmo com todas as 

linguagens, porque na sala de 

aula nos voltavámos mais 

para as artes visuais, mas eu 

sentia a necessidade de duas 

coisas: primeiro mostrar para 

023 

Artes Visuais: área de 

conhecimento que lida 

com a visão como o seu 

meio principal de 

apreciação, podendo 

ser: pintura, desenho, 

gravura, fotografia, 

USg-AMETISTA-4:    

A Arte se conectam 

com a o mundo e 

pode ser  lido de 

várias maneiras. 

CD-AMETISTA-4: Arte enquanto 

linguagem que se conecta com o 

mundo. 
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os alunos que a arte tava 

interligada a várias outras 

situações, a tudo, ao mundo e, 

consequentemente, ao teatro, 

a música, a dança; E a 

segunda necessidade que eu 

tinha de fazê-los entender que 

a arte é uma linguagem,  por 

isso tava ali no no curso de 

linguagens e códigos. 

cinema, a escultura, a 

instalação, a 

arquitetura, a novela, o 

web design, a moda, a 

decoração e o 

paisagismo. 

- […] eu me sentia realizada 

com a questão dos encontros, 

percebia que alguns alunos 

também. […] eu aproveitava 

sempre a questão mesmo de 

como fazer com que todos os 

alunos de uma forma ou de 

outra, participassem. [...] 

criava várias estratégias, a 

questão dos grupos, a questão 

de passar meses preparando 

024 

Grupos: reunião de 

pessoas para um 

objetivo comum. 

USg-AMETISTA-5: 

Os encontros de 

Arte se 

configuravam como 

excelentes 

oportunidades de 

aprendizagem e 

engajamento 

discente. 

CD-AMETISTA-5: O uso de 

estratégias no ensino favorece o 

desenvolvimento e engajamento 

discente. 



259 

 

para aquele momento, 

conversando, passando 

orientações, formando grupos, 

equipes. 

- Além desses eventos de arte, 

nos outros eventos também, a 

exemplo do evento de estágio, 

ou qualquer outro, minha 

presença era certa, não tinha 

como ser diferente, eu gostava 

muito de fazer exposições 

com as produções dos alunos, 

porque eu achava que valia 

muito uma pena. 

025  

USg-AMETISTA-6: 

Participar e 

estimular os 

discentes a viver a 

vida na 

Universidade por 

meio dos eventos 

eram excelentes 

oportunidades de 

desenvolvimento.  

CD-AMETISTA-6: Viver a 

universidade de maneira mais 

completa. 

- […] eu tinha os professores 

que faziam a diferença pra 

mim e tinham aqueles que não 

faziam. Eu acredito que todo 

professor é assim, tem suas 

lembranças, aquilo que eles 

trazem de cada professor, o 

026  

USg-AMETISTA-7: 

O exemplo  de 

professores que 

fizeram parte da 

minha história, me 

inspiram e inspiram 

outros. 

CD-AMETISTA-7:  O exemplo de 

docentes encantadores servem de 

inspiração para todos. 
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que fica pra ele trabalhar com 

os alunos quando ele vai ser 

professor, na verdade, eu 

acredito muito nessa questão. 

- Eu adoro ser discente, adorei 

fazer o mestrado e também o 

meu doutorado. E quando a 

gente é aluna e a gente se 

coloca para isso, a gente 

aprende bastante. A gente tá 

se formando, está em 

formação, está aprendendo, 

está tendo professores 

novamente, e novamente nós 

estamos prestando atenção 

neles, vendo quais são as 

atividades que interessam 

aprender sobre determinados 

assuntos ou o que a gente 

pode descartar, o que  não tá 

legal, extraindo mesmo da dos 

027 

Mestrado/Doutorado:  

formação de 

pesquisadores em nível 

strictu sensu oferecida 

por instituições públicas 

e privadas. 

USg-AMETISTA-8: 

A experiência como 

discente pode ser 

inspirada para os 

docentes em 

exercício, 

motivando para 

práticas 

diferenciadas e 

impactantes. 

CD-AMETISTA-8: A formação 

continuada docente pode 

contribuir para uma docência 

encantadora. 
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professores, enfim, nós 

estamos ali nos qualificando. 

- Acho que é uma ponto 

chave, a questão do professor 

que se qualifica. […] chega um 

momento que você sente essa 

necessidade. Eu senti essa 

necessidade. Estava em sala 

de aula, ministrando aulas 

para os meus alunos, e sentir 

aquela necessidade de fazer 

um doutorado, fazer um curso. 

028  

USg-AMETISTA-9: 

Sentiu a 

necessidade da 

qualificação 

profissional 

docente. 

CD-AMETISTA-9: Importância da 

qualificação profissional docente. 

- […] foi uma grande surpresa 

ter sido apontada como uma 

professora encantadora, 

porque em momento algum eu 

pensei nisso. Eu sempre fui 

muito exigente, porque 

quando se fala em arte, os 

alunos pensam naquela arte 

que seria apenas pintar, colar. 

029 

São Bernardo: 

município do interior do 

Estado do Maranhão, 

localizado na 

Microrregião do Baixo 

Paraníba Maranhense. 

 

Universidade: refere-

se a Universidade 

USg-AMETISTA-

10: Necessidade de 

fazer compreender 

a arte como uma 

importante área de 

conhecimento. Ser 

exigente no seu 

exercício 

CD-AMETISTA-10: Ser exigente 

em seu exercício profissional, 

inclusive buscando validar a arte 

como uma importante área de 

conhecimento. 
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Eu me lembro inicialmente 

quando eu cheguei em São 

Bernardo, assim como nas 

escolas, os professores de 

arte são chamados pra 

enfeitar alguma coisa. Então, 

eu sempre fui cortando esse 

tipo de convite porque eu não 

vim para a universidade para 

isso, apesar de amar, de ter 

mantido uma sala de arte 

decorada no campus, com as 

fotos, eu lutei muito por aquela 

sala de arte […]. 

Federal do Maranhão 

(UFMA), campi 

localizado na cidade de 

São Bernardo-MA. 

profissional 

docente. 

- […] sempre fui muito 

exigente  com nota, com 

frequência, com participação. 

Eu percebia que o aluno do 

continente como é chamado, 

chegava ali na universidade 

com aquele perfil ainda de 

030 

Continente: referência 

a interiorização da  

UFMA nas cidades do 

interior do estado do 

Maranhão. 

USg-AMETISTA-

11: Ser exigente 

com as atividades 

docentes (notas, 

frequência, 

interações). 

CD-AMETISTA-11: Compromisso 

com a atividade profissional. 
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educação básica, [...] e eu ali 

com aquele foco de mudar um 

pouco isso, até no tratamento 

do aluno. Então, eu era muito 

exigente com a questão 

mesmo da presença, de 

chegar cedo na aula e se 

faltasse, ou se, enfim, não 

justificasse nada sobre as 

faltas, eu sempre trabalhei 

dessa forma. 

- eu achava que jamais 

pudesse ser vista como uma 

professora considerada 

encantadora sendo tão 

exigente, tão chata assim 

nesses aspectos. 

031  

USg-AMETISTA-

12: Acredita ser 

muito exigente no 

seu exercício 

profissional. 

CD-AMETISTA-12: Ser exigente 

evidencia compromisso com a 

atividade profissional. 

- Eu sempre admirei 

professores que, por exemplo, 

eram pontuais, tinham ali seu 

horário, chegavam muitas 

032  

USg-AMETISTA-

13: Aprecia 

docentes que tem 

compromisso com 

CD-AMETISTA-13: Muitos 

apreciam docentes que tem 

compromisso com a atividade 

profissional. 
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vezes até mais cedo que os 

alunos na sala, estando com  

tudo pronto e não ter que mais 

arrumar, por exemplo, o 

material de trabalho, os slides 

e ter que ir pegar material.  

suas atividades 

profissionais 

(pontualidade, 

organização e 

zelo). 

- […] sempre admirei 

professores que, por exemplo, 

se ele tinha uma aula hoje, 

uma aula amanhã, que ele não 

fosse repetitivo, que hoje 

usasse uma atividade e que 

amanhã, partindo da aula 

anterior, trouxesse algo 

diferente, que não caísse na 

mesmice e tivesse sempre 

alternativas e tivesse formas 

diferentes de avaliação e que 

prezava pela avaliação dos 

alunos. 

033  

USg-AMETISTA-

14: Valoriza o 

trabalho docente 

que utiliza várias 

estratégias visando 

motivar os 

discentes. 

CD-AMETISTA-14: Diversificação 

das estratégias de ensino. 
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- Na dinâmica da sala de aula, 

gostava de trabalhar com 

grupos para a primeira 

avaliação, na segunda 

trabalhar de forma mais 

individual, ou então, deixar 

várias opções para o aluno 

escolher, e também deixar o 

aluno perceber que tem vários 

caminhos, principalmente no 

campo da arte, pois não é uma 

coisa exata que você pode 

chegar ali cum uma resposta 

pronta, mas passsa por vários 

caminhos. 

034  

USg-AMETISTA-

15: Realizava um 

trabalho docente 

utilizando várias 

estratégias com os 

discentes. 

CD-AMETISTA-15: Uso de  

estratégias no ensino. 

- Durante a pandemia, tive que 

passar por um longo processo 

de qualificação. Então, todos 

os cursos que eu via pela 

frente, eu me inscrevia, seja o 

curso de uma hora, de duas, 

035 

Pandemia: distribuição 

geográfica de uma 

doença, neste caso, 

fazendo referência à 

COVID-19 que se 

alastrou em vários 

USg-AMETISTA-

16: Seu 

compromisso com 

sua prática a 

motivaram a fazer 

vários cursos de 

CD-AMETISTA-16: Importância 

da formação continuada para o 

exercício profissional. 
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de três, de meia hora, eu me 

inscrevia e passei por um 

período de qualificação . 

países e regiões do 

mundo. 

atualização, 

visando se qulificar. 

- [...] quando chegou a hora de 

promover na prática minhas 

aprendizagens durante a 

pandemia, é claro que na 

minha primeira aula eu senti 

aquele frio na barriga como se 

fosse a primeira vez que fosse 

dar aula no presencial. 

036  

USg-AMETISTA-

17: Ainda se 

entusiasma ao 

ensinar como no 

começo de sua  

trajetória 

profissional. 

CD-AMETISTA-17: Entusiasmo 

pela atividade profissional. 

- Na pandemia, com uso das 

tecnologias, pra mim foi 

tranquilo, foi prazeroso, foi 

uma coisa assim que trouxe 

novas possibilidades 

inclusive, possibilidades 

maravilhosas como fazer com 

que meus alunos 

conhecessem o festival de 

cinema.  […] pude fazer essa 

037  

USg-AMETISTA-

18: A pandemia 

oportunizou novas 

formas de aprender 

e conhecer a arte 

por meio das 

tecnologias. 

CD-AMETISTA-18: Diversificação 

das estratégias de ensino. 
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inter-relação entre as minhas 

disciplinas e isso foi uma mão 

na roda. 

- […] acho que a chave de 

tudo é a questão mesmo da 

qualificação. O professor não 

pode achar que ele sabe tudo. 

Desde aluna, acredito que o 

professor tem sempre que se 

qualificar, colocando em 

prática aquilo que aprendeu 

de bom, passando para os 

seus alunos o que aprendeu, e 

descartar aquilo que achou 

que não tava legal. 

038  

USg-AMETISTA-

19: Entende a 

qualificação 

profissional como a 

chave para o 

desenvolvimento de 

boas prática de 

ensino. 

CD-AMETISTA-19: Importância 

da formação continuada para o 

exercício profissional. 

- Acho que a educação 

transforma vidas. Acredito que 

nós somos transformadores e 

devemos contribuir para essas 

transformações. Mas para que 

de fato isso efetivamente 

039  

USg-AMETISTA-

20: Vê os docentes 

como sujeitos de 

transformação 

social, mas que 

precisam  valorizar 

CD-AMETISTA-20: O docente que 

valoriza o que seus alunos 

sabem, aprende com eles e os 

encanta. 
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aconteça, mesmo que a gente 

se qualifique, na hora da 

nossa prática, devemos 

valorizar o aluno, naquilo que 

ele conhece. […] acho que nós 

professores devemos 

aprender com os alunos. 

Nossa, a gente pode aprender 

muita coisa com os alunos, e 

partir daquilo que conhece, e 

dar continuidade aquilo. 

o aluno e o que ele 

sabe, aprendendo 

também com eles. 

- Talvez para nós coisas que 

impactavam muito, era essa 

coisa da gente ter que sair da 

nossa casa para ir para o 

interior, passar alguns dias lá. 

Isso mexia muito com a gente. 

Mas quando a gente estava lá, 

vivíamos aquilo. 

040  

USg-AMETISTA-

21: Apesar de ter 

que sair de sua 

casa para ir 

trabalhar em outra 

cidade, diante de 

sua atividade, vivia 

aquilo com muito 

prazer e zelo. 

CD-AMETISTA-21: Compromisso 

com as atividades profissionais. 
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QUARTZO 

- Eu  cheguei onde eu cheguei, 

por exemplo, nessa minha 

trajetória por conta talvez de 

outros fatores que não fossem 

só que não dependessem só 

de mim. Eu nesse caso eu 

tenho uma gratidão muito 

grande pela minha mãe, 

porque foi a minha mãe que 

me colocou pra estudar inglês 

e hoje eu dou aula de inglês e 

transito nas áreas de 

linguística trabalhando com 

análise do discurso, mas acho 

que só cheguei onde eu 

cheguei hoje, por conta do 

esforço da minha mãe, lá entre 

noventa e dois e noventa e 

cinco que eu comecei a 

estudar inglês. 

041 
Estudar inglês: curso 

de idiomas. 

USg-QUARTZO-1: 

Sua mãe foi 

fundamental para 

suas conquistas na 

atualidade.  

CD-QUARTZO-1: Gratidão para 

com as pessoas. 
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- […] eu fiz seis seleções de 

mestrado. Era dificil pra mim, 

pois eu trabalhava sessenta 

horas e já vim passar na sexta 

seleção de mestrado e para 

um curso que eu não queria 

fazer. Foi quando eu passei e 

eu acho que uma coisa 

fundamental nisso foi eu 

entender que eu não estava 

precisando só do título, 

precisava aprender. 

042  

USg-QUARTZO-2: 

Sentiu necessidade 

de formação 

continuada. 

CD-QUARTZO-2: Necessidade de 

formação continuada. 

- […] eu acho que o ponto 

principal de tudo dessa 

relação com a educação é 

você se doar. [...] fazer 

mestrado em educação fez 

muito mais sentido na minha 

vida do que ter feito mestrado 

em literatura como eu queria. 

043 

Mestrado em 

Educação: Programa 

de Pós-Graduação em 

Educação Strictu Sensu 

em nível de mestrado. 

USg-QUARTZO-3: 

Acentua a 

importância da 

dedicação do 

profissional naquilo 

que faz. 

CD-QUARTZO-3: Evidenciar 

dedicação e compromisso. 
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-  […] saber ser alguém que 

encanta é saber atender a 

necessidade de cada um de 

uma certa forma. Infelizmente 

a gente sabe que não dá pra 

encantar todo mundo, ou seja, 

não dá pra satisfazer a 

vontade de todo mundo em 

uma sala de aula. 

044  

USg-QUARTZO-4: 

Ser encantador 

significa atender as 

necessidades de 

cada um, apesar de 

sabermos não 

agradamos a todos. 

CD-QUARTZO-4: O encanto 

passa pelo atendimento das 

necessidades das pessoas, no 

entanto não agradamos a todos.  

- […] um docente encantador, 

eu talvez veja como um 

docente que se enxergue nos 

alunos aquilo que ele queria 

ser. Então por exemplo, 

quando eu vou dar a minha 

aula para o meu aluno, eu 

quero que ele aprenda da 

forma como eu aprendi. Quero 

que um dia ele seja visto como 

uma pessoa de uma boa 

045  

USg-QUARTZO-5: 

O encantamento 

docente está em se 

criar expectativas 

favoráveis para 

com o ensino, 

objetivando o que 

ser quer alcançar 

com os discentes, 

na mesma 

perspectiva que eu 

aprendi e avancei. 

CD-QUARTZO-5: Ter claros 

objetivos para o ensino. 
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formação assim como eu 

tenho buscado tentar ser. 

- […] um professor  que 

ensina, mas também aprende. 

046  

USg-QUARTZO-6: 

Também 

aprendemos 

quando ensinamos. 

CD-QUARTZO-6: O entendimento 

que o docente também aprende 

quando ensina. 

- […] tem que existir uma 

relação com o outro em que 

você tem uma troca que seja 

mediada e que você 

estabeleça esse canal de 

comunicação. 

047  

USg-QUARTZO-7: 

É importante 

estabelecer uma 

relação favorável 

com o outro. 

CD-QUARTZO-7: Boas relações 

humanas com os discentes. 

- Outra dimensão que talvez 

contribua é a dimensão da 

prática, tanto técnica, como da 

prática ideológica. [...] eu 

chamo de ideológica todo 

esse conjunto, esse 

arcabouço teórico que eu 

venho acumulando ao longo 

do tempo e que sem, por 

048 

Dimensão: tamanho, 

proporção, grandeza de 

algo. 

 

Arcabouço teórico: 

base ou 

direcionamentos 

intelectuais formados a 

partir da leitura de uma 

USg-QUARTZO-8: 

Ter domínio dos 

conhecimentos de 

sua área de 

formação, pois isso 

passa segurança 

aos discentes. 

CD-QUARTZO-8: Domínio teórico 

da área de conhecimento. 
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exemplo, dominar esse 

arcabouço teórico, eu não 

consigo desempenhar as 

minhas atividades como 

docente. Então, [...] eu tenho 

que dominar minimamente 

todo esse arcabouço teórico 

que passou na minha vida, 

porque se eu não tiver 

organização nessa dimensão, 

consequentemente meu aluno 

não vai me ver como uma 

referência dentro da sala de 

aula.  

bibliografia que 

contribui para a 

compreensão de  novas 

teorias, desenvolver 

teses ou simplesmente 

embasar uma opinião. 

- […] a sala de aula é um 

espaço de troca, mas você 

sabe que esse espaço de 

troca é mediado pelo 

professor, então é o professor 

que estabelece as mediações, 

[...] tem que conduzir a palavra 

049 

Metodologias: 

processo para se atingir 

um determinado fim ou 

para se chegar ao 

conhecimento. 

USg-QUARTZO-9: 

O professor precisa 

ser um bom 

mediador e 

articulador em sala 

de aula. 

CD-QUARTZO-9: Desenvolver 

boas mediações em sala de aula. 
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do aluno para que ela se 

alinhe com aquilo que ele tem 

que aprender, saber dominar 

os conceitos, as 

metodologias, elas constituem 

o que seria um docente que eu 

tenho tentado ser. 

- […] essa dimensão do 

domínio dos conhecimentos 

que a gente precisa para 

ministrar uma boa aula, ela é 

fundamental. E o outro é essa 

relação de alteridade com o 

aluno, de ver o aluno como um 

outro em que você se sente 

responsável por aquele outro 

e aquele outro se sente 

responsável por você. […] 

acredito que se você 

conseguir juntar essas duas 

principais dimensões, você 

050  

USg-QUARTZO-10:  

Ter compromisso 

com os discentes, 

sentindo-se 

responsável por 

eles/as. 

CD-QUARTZO-10:  Compromisso 

e responsabilidade com os 

discentes. 
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consegue talvez fazer com 

que o aluno fique encantado. 

- […] para se chegar num nível 

de excelência, você tem que 

perceber que as pessoas 

estão numa caminhada[...], 

[…] então até pra encantar a 

gente tem que ter a 

sensibilidade para entender 

o aluno quando ele não tá afim 

de aprender e o aluno tem que 

entender que mesmo a gente 

não estando bem pra ensinar, 

mas a gente tem que 

desempenhar a nossa 

atividade com qualidade. 

051  

USg-QUARTZO-11: 

A sensibilidade é 

fundamental para 

que entendamos os 

discentes. 

CD-QUARTZO-11: Sensibilidade 

no trato humano. 

- […] pra mim, ser professor é 

uma coisa que eu vou levar 

pro resto da minha vida e eu 

acredito, porque realmente faz 

parte da minha, do meu jeito 

052  

USg-QUARTZO-12: 

O compromisso 

com a atividade 

profissional 

fortalece as trocas  

CD-QUARTZO-12: Compromisso 

profissional. 
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de ser, aprender sobre muitas 

coisas, mas eu acho que essa 

relação de dividir o que eu 

aprendi com os outros, ela é 

uma coisa que pra mim não 

tem como negociar. 

e de oferecer 

sempre o melhor 

aos discentes. 

- Embora, por exemplo, eu 

tenha me doado para alguns 

alunos no sentido de fortalecer 

e querer que eles galgassem 

os mesmos passos que eu 

trilhei, embora eles não 

tivessem dado os passos que 

esperavam que eles fossem 

dar, mas eu acredito que 

algumas coisas que eu 

consegui semear nesses 

alunos, eles ainda hoje dão 

frutos. Tem aluno que eu 

ensinei em 2013 que tem 

artigo que a gente escreveu 

053  

USg-QUARTZO-13: 

O sucesso dos 

discentes é 

representativo do 

alcance do zelo, 

cuidado e 

compromisso com 

o ensino que 

realizamos, mesmo 

que os discentes 

não tenham os 

mesmos objetivos 

que nós. 

CD-QUARTZO-13: Zelo, cuidado 

e compromisso com o ensino. 
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nesse período que até hoje 

tem citação. Tem monografia 

da Universidade Federal de 

Alagoas que tem um texto que 

eu escrevi com uma aluna que 

é referência principal e eu já vi 

mais ou menos uns dois ou 

três textos nesse caminho. 

Tem uma ex-orientanda minha 

que tem um um texto que ele 

é citado numa dissertação na 

Universidade de Coimbra. 

Então, é isso que me deixa 

feliz. Porque se eu não tivesse 

zelo pela aquilo que eu faço, o 

sucesso dos meus alunos não 

chegaria.  

- Então mesmo não tendo 

trilhado o caminho que eu 

tinha pensado para os meus 

alunos, eles dentro da 

054  

USg-QUARTZO-14: 

O sucesso dos 

discentes nos dá a 

satisfação de 

CD-QUARTZO-14: O 

compromisso profissional pode 

conduzir ao sucesso de todos. 
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individualidade deles, estão 

hoje onde eles queriam estar. 

E cada um fica feliz, eu fico 

feliz porque aquilo que eu fiz tá 

rendendo até hoje, e eles 

ficam felizes porque estão 

trabalhando, estão recebendo 

seus salários e acho que é 

isso que a gente faz, é tratar 

dessa formação do aluno.  

termos feito um 

bom trabalho. 

- […] para você conseguir 

fazer com que o aluno produza 

sendo ela produção técnica, 

bibliográfica ou simplesmente 

a produção que ele tem que 

ter pra terminar o curso, você 

tem que saber ensinar de uma 

forma que o aluno entenda e o 

aluno tem que se doar e nessa 

relação que vocês tem de 

negociação os produtos eles 

055  

USg-QUARTZO-15: 

A relação que 

estabelecemos com 

os discentes deve 

favorecer as trocas 

e  aprendizagens. 

CD-QUARTZO-15: Boas relações 

favorecem as aprendizagens. 
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vão saindo de acordo com 

esses laços que são criados 

[…]. 

- […] mesmo na pandemia o 

que eu precisava para dar 

uma aula próximo daquilo que 

eu estava dando aula no 

presencial, busquei fazer. 

Precisava fazer com que os 

alunos me entendessem, me 

vissem claramente porque 

você tem que explicar as 

coisas e o aluno tem que 

enxergar, embora os alunos 

passem a aula inteira com a 

câmera fechada, mas você 

tem manter a câmera aberta e 

eu tinha que manter o mesmo 

nível de explicação para os 

alunos como se eu tivesse 

num  momento presencial. 

056  

USg-QUARTZO-16: 

Independente das 

condições externas, 

precisamos primar 

pela qualidade da 

nossa atividade 

profissional. 

CD-QUARTZO-16: O 

compromisso profissional imprime 

qualidade à atividade docente. 
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Então eu comprei um 

microfone condensador, uma 

luz para ajudar na iluminação 

das minhas aulas e comprei 

um tablet. [...] essas coisas 

fizeram com que eu 

diminuisse a perda dessa 

qualidade dentro da minha 

aula. 

- […] eu tenho especialização 

em informática na educação, 

tenho um trânsito até razoável 

com tecnologia, então, eu 

continuei fazendo com que 

meus alunos produzissem 

mesmo na pandemia. […] Eu 

utilizo as tecnologias 

possíveis, como o WhatsApp 

para dar aula, para receber o 

material dos alunos. Tem um 

scanner para quando eu 

057 

Informática na 

Educação: área de 

pesquisa, 

desenvolvimento e de 

formação de recursos 

humanos sobre o uso 

das tecnologias da 

informação e da 

comunicação (TIC). 

USg-QUARTZO-17: 

Variar as 

estratégias cria 

entusiasmo nos 

discentes e torna a 

aprendizagem mais 

significativa. 

CD-QUARTZO-17: Uso de 

variadas estratégias no ensino. 
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preciso escanear o material e 

mandar para os alunos para 

eles fazerem leitura. Então, 

trabalhei com alguns alunos 

algumas coisas que são 

possíveis dentro de cada um 

na sua casa. Trabalhei com a  

produção de rádio novelas a 

partir do material que eu 

escaneei, que mandei para 

eles. Trabalhei dublagem de 

alguns filmes, tirei algumas 

cenas da internet, passei para 

eles, eles dublaram. Todos em 

inglês. [...] eu acho que os 

alunos se sentiram muito 

felizes com aquilo que eu 

estava fazendo. […] acredito 

que a partir desses pontos que 

a gente trabalhou na sala de 

aula fizeram os alunos 
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entender que mesmo com 

todas essas dificuldades eles 

conseguem fazer.  

- […] teve aluno que vem 

perguntar se eu ia dar aula na 

disciplina de novo. Eu vejo 

isso como uma coisa boa, 

porque mesmo com todas as 

dificuldades, a gente não teve 

tantas perdas e eu acredito 

que os acertos foram muito 

maiores do que os erros […]. 

[…] o meu zelo com a minha 

prática de ensino, terminou 

contribuindo pra que eu 

conseguisse não perder 

qualidade na hora da 

produção das minhas aulas.  

058  

USg-QUARTZO-18: 

O zelo e 

compromisso no 

exercício 

profissional  

contribuem com o 

ensino e faz com 

que os discentes 

queiram estar 

conosoco em 

outras 

experiências. 

CD-QUARTZO-18: Compromisso 

no exercício profissional. 

- Eu acredito que quem não se 

acha ou quem não é visto 

como encantador, precisa se 

059  

USg-QUARTZO-19: 

É necessário ao 

docente 

CD-QUARTZO-19: Prática 

reflexiva. 
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repensar no espaço que 

ocupa, na posição que ocupa 

como professor, é pensar sua 

própria prática e se perguntar 

se realmente é aquilo que ele 

quer fazer. 

desenvolver 

processos 

reflexivos sobre sua 

prática e rever 

sempre o que está 

fazendo. 

- Porque a gente fala muito da 

importância do médico, que o 

médico salva vidas. Mas eu 

acho que cada professor tem 

uma forma de salvar o aluno. 

Porque, por exemplo, se você 

não desperta no aluno a 

paixão por aquilo que você tá 

fazendo, você mata aquele 

sujeito [...]. Eu acho que para 

encantar você precisa se 

deixar encantar pelo aquilo 

que tá fazendo.  

060  

USg-QUARTZO-20: 

O docente 

encantador é 

também alguém 

encantado pelo que 

faz. 

CD-QUARTZO-20: O meu 

encanto encanta outros. 

- [...] todo mundo pode se 

tornar encantador, portanto 
061  

USg-QUARTZO-21:  

O encantamento 

CD-QUARTZO-21:  Eu encanto se 

estiver encantado. 
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que queira se encantar, 

porque por exemplo, para 

você tá feliz dentro daquilo 

que você faz, o encantamento 

tem que partir de você. 

Ninguém encanta o outro 

sem estar encantado. Isso é 

básico. Ninguém soma não 

entrando com nada. Como é 

que você vai para uma relação 

com o aluno, se você não 

entrega nada, uma hora ele 

vai te cobrar aquilo que você 

prometeu e não entregou. 

Então, para encantar você 

tem que estar num estado 

de encantamento, pelo 

menos. 

precisa partir  do 

sujeito encantado, 

pois ninguém soma 

sem entrar com 

nada. 

- […] em estado de 

encantamento você está 

motivado para fazer as coisas. 

062  

USg-QUARTZO-22: 

Meu entusiasmo 

profissional motiva 

CD-QUARTZO-22: O entusiasmo 

motivas outros.  
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Agora se você vai para sala de 

aula com outras motivações, 

eu acredito que talvez aqueles 

que te enxergam como uma 

pessoa que seria um modelo 

talvez passem a ver não em 

você um modelo falho de 

professor, mas em todos 

aqueles que desempenham 

que ocupam aquele espaço de 

professor como sujeitos que 

não tem compromisso com 

aquela profissão que os 

alunos querem ser. 

os docentes em 

formação, 

imprimindo-lhes o 

compromisso com 

a profissão.  

ESMERALDA 

- Bem, na minha família, da 

parte de do meu pai, eu tinha 

duas tias que eram 

professoras, a minha tia 

Lorota e a tia Concita. Elas 

fazem parte da família que eu 

tinha mais convívio. Então, 

063  

USg-ESMERALDA-

1: O exemplo de 

membros da família 

motivaram para a 

escolha da 

profissão. 

CD-ESMERALDA-1: O exemplo 

docente exerce influência em 

nossa história, especialmene com 

pessoas da família. 
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todos os domingos a gente ia 

pra lá, e eu convivia muito com 

essas minhas tias, inclusive 

essa tia Concita era a que eu 

realmente era muito apegada. 

- […] eu acho que eu decidi ser 

professora quando eu tinha 

por volta de dez anos. O meu 

pai levou a gente em uma 

pizzaria e perguntou assim: o 

que vocês vão ser quando 

crescerem? E eu disse: vou 

ser professora.  

064  

USg-ESMERALDA-

2: A escolha da 

profissão se deu 

ainda na infância. 

CD-ESMERALDA-2: O exemplo 

de outros exerce influência em 

nossa história. 

- Quando eu fui fazer o 

vestibular, o meu pai me 

direcionou para fazer direito e 

eu ainda fiz essa opção pelo 

direito. Mas aí depois eu vi que 

não dava pra mim. Uma vez 

no ensino médio, eu fiz um 

teste vocacional, para ver 

065  

USg-ESMERALDA-

3: A escolha da 

profissão se 

confirmou na 

juventude. 

CD-ESMERALDA-3: A força do 

exemplo na história de outros . 
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mais ou menos, e deu tudo 

para a área de humanas. 

Nessa área tinha o Direito, a 

Pedagogia, a Psicologia. No 

entanto, eu sempre muito 

interessada em ser 

professora. 

- […] depois que eu terminei o 

curso de Pedagogia, um dia 

meu pai veio conversar 

comigo sobre uma pesquisa 

do Datafolha, porque ele 

gostava de ler jornais, e me 

disse assim: olha, você 

realmente fez uma boa opção, 

porque ser professor tem 

muitas vantagens, 

especialmente com o curso de 

Pedagogia. Foi como se o 

meu pai finalmente validasse 

minha escolha. E aí fui 

066  

USg-ESMERALDA-

4: Seu pai validou 

sua escolha pela 

profissão, o que lhe 

deu maior  ímpeto 

para continuar. 

CD-ESMERALDA-4: O apoio 

familiar fortalece a escolha pela 

profissão. 
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terminando o curso de 

Pedagogia. 

- Logo que eu terminei o curso, 

comecei a fazer parte de um 

grupo de pesquisa na UFMA. 

Quando eu fui lotada no 

município, […] eu fui trabalhar 

na Superintendência de 

Educação Infantil,  tendo sido 

lotada numa escolinha de 

educação infantil no bairro do 

Anjo da Guarda. […] E eu me 

lembro que a professora Rosa 

Constância, da educação 

infantil, a superintendente, ela 

foi fazer uma visita com os 

coordenadores e lá estava eu 

dando aula, dando formação e 

ela gostou de mim e logo eu fui 

para a Secretaria de 

Educação trabalhar na equipe 

067  

USg-ESMERALDA-

5: Já em sua 

atuação 

profissional, 

entendeu ter feito a 

escolha certa pela 

carreira docente. 

CD-ESMERALDA-5: O exercício 

docente como fator motivacional. 
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dela. […] a partir de então, eu 

comecei a perceber que 

realmente o meu lugar era o 

lugar de ser professor. 

- Eu acho que esse perfil do 

ser professor foi estimulado 

pelo exemplo das minhas tias, 

também do meu pai, porque 

ele sempre falava que a gente 

precisava estudar, se dedicar. 

E o que mais me anima em ser 

professor é porque me dá 

realmente um prazer estar na 

sala de aula, eu tenho prazer 

de dar aula, eu tenho o prazer 

de dar formação, mesmo que 

seja para outros professores. 

068  

USg-ESMERALDA-

6: O exemplo de 

membros da família 

motivaram para a 

escolha da 

profissão. 

CD-ESMERALDA-6: O exemplo 

de outros exerce influência na 

escolha e permanência da 

profissão. 

- […] eu tenho na memória 

bons professores, inclusive da 

universidade. Tem as 

professoras Rosa Felix e 

069  

USg-ESMERALDA-

7: O exemplo de 

outros docentes 

que fizeram parte 

CD-ESMERALDA-7: O exemplo 

docente exerce influência em 

nossa história. 
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Fátima Gonçalves, que eu era 

muito famosa na época. Todo 

mundo conhecia ela nos 

corredores e a professora 

Fátima Félix, que foi minha 

orientadora. Essas 

professoras tinham o perfil de 

professoras que eu olhava e 

que eu que eu me espelhava. 

Eram muito intelectuais, 

tinham uma postura dentro da 

sala de aula e isso me 

influenciou muito.  

da nossa história, 

acentua o valor que 

podemos vir a dar a 

nossa atividade 

profissional. 

- […] minhas tias souberam 

lidar melhor com a gente, no 

caso comigo, com os 

sobrinhos. Elas sabiam 

conversar, elas sabiam contar 

histórias.  

070  

USg-ESMERALDA-

8:  O exemplo de 

sensibilidade das 

pessoas nos inspira 

a ser sensíveis 

também. 

CD-ESMERALDA-8: Sensibilidade 

no trato humano.  

- […] a tia Concita era muito 

carinhosa. Muito carinhosa 
071  

USg-ESMERALDA-

9: O exemplo de 

CD-ESMERALDA-9: Sensibilidade 

e diálogo no trato humano.  
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por saber lidar, de entender as 

nossas emoções, o que a 

gente tava passando. Então, 

eu acho que essas 

características que me 

chamavam muita atenção, 

entre elas o diálogo. 

sensibilidade e 

diálogo das 

pessoas nos inspira 

a ser sensíveis 

também. 

- […] elas também se 

preocupavam com os estudos 

e dava alguns 

direcionamentos pra gente, 

mas o que mais me chamava 

atenção mesmo era essa esse 

lado mais afetivo e do diálogo. 

072  

USg-ESMERALDA-

10: O exemplo de 

afetividade das 

pessoas nos inspira 

a ser afetivos 

também. 

CD-ESMERALDA-10: Afetividade 

no trato humano. 

- Eu acho que primeiro é o 

gostar, é o se sentir satisfeito 

na sala de aula. Eu tenho 

impressão que eu devo passar 

para os alunos, assim uma 

ideia de simplicidade no 

diálogo, e de que eu gosto de 

073  

USg-ESMERALDA-

11: O prazer pela 

docência e o 

diálogo são 

inspiradores. 

CD-ESMERALDA-11: 

Compromisso com suas 

atividades profissionais e diálogo 

são fundamentais no exercício 

profissional. 
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estar ali na presença com eles 

e conversando com eles. O 

que eu acho que é um 

diferencial essa questão do 

diálogo que eu tento 

estabelecer com eles. 

- A professora Fátima Félix, e 

a Fátima Gonçalves, pois 

foram bastante marcantes, 

assim, no universo do 

encantamento delas, eu vejo a 

questão da postura 

intelectual, do saber lidar 

com o conteúdo, de passar 

esse conteúdo e de valorizar 

o conhecimento. 

074  

USg-ESMERALDA-

12: Ter domínio dos 

conhecimentos de 

sua área de 

formação, pois isso 

passa segurança 

aos discentes. 

CD-ESMERALDA-12: Domínio 

teórico da área de conhecimento. 

- elas eram comprometidas, 

ao dar aula e eram pontuais. 

Permitiam que usássemos 

este espaço para conversar de 

outras coisas. […] essas duas 

075  

USg-ESMERALDA-

13: O compromisso 

com a profissão e a 

forma de lidar com 

CD-ESMERALDA-13: 

Compromisso com as atividades 

profissionais e com o 

conhecimento. 
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professoras sabiam lidar com 

o conteúdo, tinham 

responsabilidade na hora de 

passar esse conteúdo. Isso 

me encantou demais [...] 

o conhecimento 

são inspiradores. 

- […] seria o compromisso 

mesmo, o compromisso do 

professor, vamos dizer assim, 

com com a turma. O 

compromisso em  fazer, em 

pensar como que o aluno vai 

processar aquele 

conhecimento e valorizar 

aquele conhecimento do 

aluno. 

076  

USg-ESMERALDA-

14: O compromisso 

com a profissão 

pode ser inspirador. 

CD-ESMERALDA-14: 

Compromisso com as atividades 

profissionais. 

- […] não fazer das minhas 

aulas algo que seja repetitivo, 

mesmo que o conteúdo seja o 

mesmo, mas sempre 

dinamizar, trazendo coisas 

novas e associando com 

077  

USg-ESMERALDA-

15: Variar as 

estratégias cria 

entusiasmo nos 

discentes e torna a 

CD-ESMERALDA-15: Uso de 

variadas estratégias no ensino. 
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novos assuntos, trazendo 

novas roupagens, novos 

autores também. 

aprendizagem mais 

significativa. 

- […] o compromisso de como 

lidar com a educação, da 

docência, que as vezes 

parece que, se a gente não 

tiver cuidado, se torna um 

lugar vazio, no sentido da 

gente não produzir intelectuais 

também, sem que 

vislumbremos torná-los 

futuros intelectuais, futuros 

professores que no dia de 

amanhã possam estar no meu 

lugar ali na universidade ou 

naquela sala de aula e nesse 

sentido também eu tento 

valorizar a produção desses 

alunos, valorizar a produção 

deles e valorizar o 

078  

USg-ESMERALDA-

16: O compromisso 

com a profissão e 

claros objetivos 

com os discentes 

pode ser inspirador. 

CD-ESMERALDA-16: 

Compromisso com as atividades 

profissionais. 
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conhecimento deles e as 

possibilidades que eles 

possam ter de um futuro 

promissor, e às vezes eu me 

enxergo muito assim como 

eles. 

- […] eu gosto de injetar nos 

alunos também essa 

motivação de que ainda tem 

mais coisa pra ser vivida no 

campo da docência, mesmo 

que seja só na sala de aula.  

079  

USg-ESMERALDA-

17: É importante 

motivar os 

discentes sempre. 

CD-ESMERALDA-17: É 

necessário desenvolver sempre a 

motivação nos discentes. 

- […] tentar estabelecer uma 

relação afetiva com os alunos. 

Eu gosto de conhecê-los, de 

saber quem é cada um, 

chamá-los pelo nome, eu acho 

que talvez isso  seja um 

diferencial. Esteja nesse 

conjunto desse 

encantamento. 

080  

USg-ESMERALDA-

18: É importante 

estabelecer 

relações afetivas 

com os alunos, 

ouvindo-os e 

conhecendo-os. 

CD-ESMERALDA-18: É 

fundamental exercer a afetividade 

no ensino. 
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- […] em relação a produção 

do aluno, a conhecer melhor 

esse aluno. Porque eu eu já 

andei nas escolas de São 

Bernardo, eu visito com ele 

esse campo. Já andei por ali, 

sempre tô lá no espaço 

escolar também, fazendo um 

trabalho com os meninos. 

081  

USg-ESMERALDA-

19: Acompanhar e 

valorizar a 

produção discente. 

CD-ESMERALDA-19: Valorizar a 

produção dos discentes. 

-  […] porque quando eu estou 

lá parece que eu estou 

totalmente imersa naquele 

ambiente. Eu me desligo 

daqui, dos afazeres daqui. […] 

É como se lá em São 

Bernardo quando eu chego, a 

minha mente, meu coração tá 

lá naquela produção, tá lá 

naquele local […]. 

082  

USg-ESMERALDA-

20: Mesmo 

morando em outra 

cidade, quando 

está diante das 

situações de 

ensino, fica imersa 

neste universo. 

CD-ESMERALDA-20: Ter 

compromisso com as atividades 

profissionais. 
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- Eu, mesmo saindo de lá, 

ainda fico em contato com os 

alunos. Eu acho que talvez o 

que não prejudique tanto é 

essa abertura, é porque eu 

sempre dei a liberdade para 

que eles, a gente fique nessa 

comunicação, mesmo não 

estando lá. Mas, quando eu 

estou lá, é como se eu 

estivesse imersa ali, naquele 

trabalho, eu me desligo e isso 

me faz muito bem. 

083  

USg-ESMERALDA-

21: A comunicação 

com os discentes a 

deixa sempre 

imersa no universo 

docente. 

CD-ESMERALDA-21: 

Desenvolver o diálogo os 

discentes. 

- A pandemia comprometeu o 

meu desempenho. Porque 

quando eu estou na sala de 

aula é como se eu me 

revigorasse, sabe, na 

presença dos alunos. Às 

vezes a gente viaja, mesmo 

que a gente chegue cansada, 

084  

USg-ESMERALDA-

22: O olho no olho 

da sala de aula 

presencial é 

dinâmico e 

revigorante. 

CD-ESMERALDA-22: O exercício 

docente em sala de aula é 

revigorante e dinâmico. 
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várias vezes eu chegava 

cansada fisicamente, mas 

quando eu ia para sala de aula 

e que eu saía do campus, 

parecia que eu tava assim, 

uma outra pessoa, meu 

espírito estava renovado. 

Então, na sala de aula esse 

contato, a conversa, a 

dinâmica com eles nos 

corredores, é totalmente 

diferente. 

- [...] na pandemia, logo de 

início, eu sinto que a minha 

motivação ela foi diminuindo e 

a interação com os alunos 

também. O que no presencial 

é algo constante, só vai 

crescendo porque eu entro 

numa turma, já tô ali, me 

modelando e eles também 

085  

USg-ESMERALDA-

23: A pandemia  

comprometeu  a 

sua prática, pois 

não conseguiu 

imprimir um ritmo 

favorável com os 

alunos e isso 

mexeu com ela. 

CD-ESMERALDA-23: O exercício 

docente foi impactado pela 

pandemia, mexendo com o 

dinamismo comum ao trabalho 

presencial. 



299 

 

estão se modelando em 

relação àquele conteúdo. Mas 

na pandemia não. Eu acho 

que esse efeito do encantador 

na pandemia, não ocorreu, 

diminuiu bastante porque eu 

me sinto muito mecânica, 

como se eu tivesse que 

cumprir um ritual ali, mesmo 

eu tentando dialogar com eles, 

eles não conseguem dialogar 

comigo, e isso eu acho que 

interferiu demais na produção 

do conhecimento deles e com 

relação a mim, na minha 

motivação de estar na sala de 

aula e prosseguir com as 

atividades. 

- Uma estratégia que eu 

mantive foi a do diálogo com 

os alunos. Agora no sentido de 

086  

USg-ESMERALDA-

24: O diálogo com 

os discentes é 

CD-ESMERALDA-24: É 

importante sempre desenvolver o 

diálogo com os discentes. 
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tentar umas metodologias 

diferentes, isso eu tive muitas 

dificuldades, muitas 

dificuldades. E aí o que eu 

tentei garantir foi nesse 

período da aula, um período 

que realmente pudesse ser 

produtivo pra eles e tentar 

ajudar eles a gerenciar o 

tempo deles na produção das 

atividades que eles pudessem 

me dar um feedback. 

fundamental no 

exercício docente. 

- Eu acho que é você depois 

olhar para esse aluno, saber 

que você conheceu um aluno 

e futuramente você olha pra 

esse aluno e ele/ela lembra de 

você em algum momento da 

sua história ou disse assim, 

não, aquela professora 

contribuiu comigo. 

087  

USg-ESMERALDA-

25: O feedback dos 

alunos no futuro, 

evidenciado por 

sua posição social 

e o reconhecimento 

de que ela fez parte 

de sua história é 

inspirador.  

CD-ESMERALDA-25: O 

reconhecimento de que 

contribuímos com a história de 

pessoas reforça a docência 

encantadora. 



301 

 

- Eu eu acho que é bom voltar 

no tempo e pontuar aquilo que 

foi de excelência. E alguns 

momentos eu tento fazer isso 

na sala de aula também. As 

vezes eu digo para os meus 

alunos: vocês conhecem 

quem é um bom professor, 

aquele professor que te 

marcou. E porque que esse 

professor te marcou? Quais 

são as qualidades desse 

professor? Eu tentaria motivá-

los dessa forma. Eu diria que 

seria interessante fazer esse 

exercício de valorização do 

que já foi feito […]. 

088  

USg-ESMERALDA-

26: usar o exemplo 

de docentes 

encantadores para 

inspirar os 

discentes em 

formação. 

CD-ESMERALDA-26: Usar 

experiências de encantamento 

docente na formação de 

professores.  

- […] a gente não tem como 

agradar todo mundo. É 

impossível, a gente não 

consegue. 

089  

USg-ESMERALDA-

27: Nunca 

conseguimos 

agradar a todos, 

CD-ESMERALDA-27: Apesar de 

não agradar a todos, a docência 

encantadora motiva muitos. 
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mas é possível 

contribuir para a 

formação 

profissional de 

muitos. 

TURMALINA 

- […] quando atuamos na 

licenciatura querendo ou não 

as experiências que 

vivenciamos contribuem para 

que possamos também ajudar 

os licenciandos para a 

aquisição da informação e  

pensarem melhor o ambiente 

que vão atuar na docência. 

090 

Licenciatura: Curso de 

formação para 

professores no Ensino 

Superior. 

USg-TURMALINA-

1: As experiências 

que vivenciamos 

contribuem na 

formação de 

professores. 

CD-TURMALINA-1: As 

experiências docentes inspiram os 

discentes em formação. 

- […] eu quero dizer que eu 

também tive muitos 

professores encantadores, 

desde a minha educação no 

ensino fundamental. Inclusive, 

a minha escolha por letras foi 

por incentivo de uma 

091 

Ensino Fundamental: 

etapa da educação 

básica, que 

compreende os anos do 

primeiro ao nono. 

 

USg-TURMALINA-

2: O exemplo de 

outros docentes 

que fizeram parte 

da nossa história, 

acentua o valor que 

podemos vir a dar 

CD-TURMALINA-2: O exemplo 

docente exerce influência em 

nossa história. 



303 

 

professora que eu tive de 

língua portuguesa, apesar de 

ter ficado na dúvida se eu iria 

atuar em matemática, porque 

é uma área que eu gosto muito 

e que eu me saio muito bem. 

Também teve a relação com 

um professor de matemática 

que eu tive e a minha 

orientadora de mestrado e 

doutorado. Eu diria que ela foi 

minha fada madrinha, minha 

docente encantadora. Aprendi 

demais a como ser 

orientadora, a como direcionar 

mesmo a prática no ensino 

superior, teve muito a ver com 

a minha orientadora. Então, 

acho que que tem isso 

também, pois nós somos 

marcados totalmente pelas 

Orientador(a): docente 

que acompanha um 

discente no 

desenvolvimeno de sua 

pesquisa na graduação 

e na pós-graduação. 

ao nosso processo 

formativo.  
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experiências, e quanto mais 

experiências positivas, eu 

acredito nisso também, faz 

diferença na nossa atuação. 

- Eu diria que, como docentes, 

nós temos uma atividade 

didático-pedagógica 

organizada, planejada para 

ser executada enquanto ação 

profissional. Mas essa ação, 

ela pode ser realizada de duas 

maneiras: de modo técnico, ou 

eu posso fazer com que esse 

momento de fato signifique na 

vida do outro, que faça 

diferença, que faça com que 

ele/ela, mesmo que não se 

atinja a turma toda, mas se 

você atingir uma parte dela 

você alcançou um objetivo ali 

de alguma maneira. 

092  

USg-TURMALINA-

3: A atividade 

didático-

pedagógica 

organizada e 

planejada faz 

diferença na 

formação discente. 

CD-TURMALINA-3:  

Compromisso com o  

planejamento e a organização do 

trabalho didático-pedagógico. 
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- […] quando você executa 

algo que você gosta, que você 

quer que tenha resultados, de 

alguma maneira você vai 

buscar esforços, buscar 

estratégias e fazer com que de 

fato seja algo que signifique 

não só para o grupo de alunos, 

mas para uma realização 

também  sua. Você percebe 

que a turma gostou, que aquilo 

que você desenvolveu deu 

certo, e depois do trabalho 

desenvolvido, alguém vai e te 

manda uma mensagem, olha, 

muito obrigada, aquela 

disciplina me serviu muito - 

inclusive eu de vez em quando 

recebo - olha, eu fiz a prova de 

espanhol e fui muito bem. 

Então assim, eu acho que é 

093  

USg-TURMALINA-

4: O envolvimento 

docente e seu 

compromisso com 

a educação que 

realiza, faz 

diferença na vida 

dos discentes. 

CD-TURMALINA-4: Compromisso 

com a atividade profissional. 
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isso, tem a ver com você 

sempre pensar que o que você 

faz, pode significar muito ou 

pode significar nada. Então é 

melhor que signifique muito 

para o outro. Então eu penso 

que essa docência 

encantadora tem a ver com 

isso, de você buscar significar 

na vida do outro. 

- Quando você tem um 

conhecimento amplo da área 

que você atua, você tem mais 

possibilidades de buscar 

estratégias para fazer com 

que esse conhecimento de 

fato se concretize em 

experiências reais e positivas 

na docência.  

094  

USg-TURMALINA-

5: Ter domínio dos 

conhecimentos de 

sua área de 

formação, pois isso 

passa segurança 

aos discentes.  

CD-TURMALINA-5: Domínio 

teórico da área de conhecimento. 

- Mas eu diria também que um 

fator - porque tem a ver com o 
095  

USg-TURMALINA-

6: É importante 

CD-TURMALINA-6: Afetividade no 

ensino. 
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que eu desenvolvo no ensino 

de línguas - o fator afetivo, o 

fator de proximidade, a 

relação de proximidade, essa 

questão de você mostrar, que 

independente do 

conhecimento que o outro não 

tenha, mas que ele tem total 

possibilidade de alcançar. 

Então é sempre manter essa 

relação mesmo de 

proximidade, eu diria, entre o 

que você está desenvolvendo 

e propondo e as reais 

possibilidades do outro de 

também atingir competências 

e habilidades, que ele vai 

desenvolver ali com aquele 

conteúdo, naquela atividade 

que está sendo desenvolvida. 

Então quando ele percebe que 

estabelecer 

relações afetivas 

com os alunos, 

ouvindo-os e 

conhecendo-os, 

mas não apenas 

isso. 
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ele também pode alcançar 

aquele conhecimento, é como 

se ele despertasse muito 

mais. Então, eu diria que a 

afetividade também é 

importante no processo, mas a 

afetividade por si só não 

resolve. 

- […] uma docência nada 

encantadora seria aquela 

realizada de modo muito 

técnico. Então, eu tenho que 

ministrar a aula tal então eu 

vou lá - e aí isso tá muito 

vinculado ao ensino 

tradicional - é claro que eu 

também não vejo o ensino 

tradicional, como algo que não 

possa também encantar. O 

ensino tradicional ele pode 

encantar. Isso vai depender de 

096  

USg-TURMALINA-

7: O ensino 

realizado de 

maneira muito 

técnica, sempre 

numa abordagem 

tradicional não é 

atrativa aos 

discentes.  

CD-TURMALINA-7: O uso de 

estratégias no ensino favorece o 

desenvolvimento e engajamento 

discente. 
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quem, do professor que vai 

usar essa estratégia. Porque 

tem aluno que só vai 

conseguir aprender com o 

tradicional. E isso também é 

algo interessante para pensar. 

- Mas eu diria que ações que 

não encantam e que tem 

relação total com o professor, 

tem a ver com isso, é como ele 

se posiciona. Então, por mais 

que ele detenha o 

conhecimento daquele 

conteúdo, mas ele não busca 

a proximidade com o grupo de 

alunos. 

097  

USg-TURMALINA-

8: Devemos dar 

atenção especial à 

relação que 

estabelecemos com 

os discentes. 

CD-TURMALINA-8: Boas relações 

humanas com os discentes. 

- Então, não tem essa 

proximidade, a relação de 

pensar o conhecimento. Então 

é como se o professor detenha 

esse conhecimento e o aluno 

098  

USg-TURMALINA-

9: Dar significação 

ao conhecimento, 

aproximando-o com 

CD-TURMALINA-9: 

Contextualizar o conhecimento 

com os discentes. 
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não e e também o próprio 

aluno ele já cria as barreiras, 

ele já vê a disciplina como algo 

ruim, quando a gente pensa 

principalmente as áreas de 

naturais, isso acontece muito. 

Matemática, química, física, 

porque é só muito conteúdo 

sem relação com a realidade. 

Esse é um outro item também 

interessante pra pensar o 

encantamento, a busca de 

tentar significar o conteúdo é 

fundamental, porque quando 

você relaciona o 

conhecimento com a vivência, 

isso aproxima, é um item que 

aproxima. 

a realidade e o dia 

a dia do aluno.  

- o professor não encantador 

ele vai ser muito fechado 

naquilo que ele precisa 

099  

USg-TURMALINA-

10: A distância dos 

discentes não abre 

CD-TURMALINA-10: Possibilitar 

diálogo  em sala de aula. 
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gerenciar enquanto 

conhecimento, mas ele não 

vai buscar aproximação com a 

realidade, ele não se aproxima 

também dos alunos, não abre 

possibilidades de outros 

diálogos, também deixa de 

desenvolver determinadas 

atividades, pois vai priorizar 

outras, no caso atividades de 

oralidade, em que o aluno tem 

que expor sua opinião e que 

também pode questionar 

inclusive a ação docente. Elas 

são pouco efetuadas em 

situações, eu diria, de 

docentes que não abre essa 

possibilidade mesmo. Porque 

ele vai lá, ministra o conteúdo 

e pronto. 

possibilidades de 

diálogo. 
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- Na pandemia eu fiz muitas 

adaptações. É claro que nesse 

contexto do uso dos recursos 

digitais, eu, pelo menos eu, 

tive muitos problemas, porque 

eu moro em Vitória/MA e aqui 

temos muitos problemas com 

internet, não no sentido da 

aplicação da atividade ou da 

aula com os alunos, mas de 

internet mesmo. E isso tem a 

ver com a cidade e com o 

local. Mas em relação às aulas 

eu mantenho sim, eu vejo que 

eu não tive mudanças em 

relação a como eu atuo, a 

como eu tento fazer com que 

os alunos interajam.  

100 

Vitória do Mearim/MA: 

município do interior do 

estado do Maranhão, 

localizada na região 

Norte do Estado. 

USg-TURMALINA-

11: Apesar da 

pandemia, não 

mudou sua forma 

de desenvolver seu 

ensino. 

CD-TURMALINA-11: Mesmo com 

a pandemia não perdeu seu 

compromisso com a atividade 

profissional. 

- Sempre nas reuniões de 

colegiado, os colegas colocam 

que eles não falam, não 

101 

Colegiado: docentes 

que compõe um curso 

supeior e que deliberam 

USg-TURMALINA-

12: Cria condições 

para que os 

CD-TURMALINA-12: Criar 

condições ára que os discentes 

interajam em sala de aula. 
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mostram a imagem e tal. Eu 

digo, eles podem não mostrar 

a imagem mas eles falam 

durante a aula de espanhol. 

Porque sou incisiva para que 

eles interajam. Então, de 

alguma maneira eu tento 

manter as mesmas 

estratégias. É claro que tem 

essa dificuldade também dos 

próprios alunos, em relação ao 

uso dos recursos, mas em 

relação a mim, eu penso que 

não, não houve assim tantas 

mudanças, pelo menos eu não 

percebi. 

sobre as questões 

relacionadas a este 

mesmo curso. 

discentes sempre 

interajam em suas 

aulas. 

- Nós professores de 

licenciatura, somos 

formadores de professores. 

Então, como formadores de 

professores, é importante que 

102  

USg-TURMALINA-

13: É acentuado a 

importância da 

sensibilidade, a 

qual favorece 

CD-TURMALINA-13: 

Sensibilidade no trato humano. 
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tenhamos um olhar sensível 

no nosso processo formativo, 

nas nossas aulas, nas nossas 

atitudes, naquilo que, de 

alguma maneira, podemos 

também interferir para que 

esses licenciandos, que serão 

professores da educação 

básica, quer seja na rede 

pública, quer seja na rede 

privada, também possam 

fazer diferença em cada 

escola, em cada turma, com 

cada aluno que possa passar, 

na vida dele como profissional. 

nossa relação e o 

alcance de 

objetivos com os 

discentes. 

- [...] quando nós, não nos 

sensibilizamos, não 

desenvolvemos o nosso 

trabalho de modo que 

signifique na vida desse 

licenciando, a experiência 

103  

USg-TURMALINA-

14: É acentuado a 

importância da 

sensibilidade, a 

qual favorece 

nossa relação e o 

CD-TURMALINA-14: Acentua a 

importância de ser sensível em na 

atividade profesisoanal. 
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dele também pode, porque 

isso tem a ver com a 

identidade profissional, e eu 

acredito nisso, também pode 

influenciar para que ele não 

tenha atitudes que possam 

significar na vida do outro, que 

ele também possa perceber 

que alguma atitude que ele 

que ele venha a não 

desenvolver dentro da sala de 

aula, pode interferir para que 

um aluno não consiga atingir 

as competências e 

habilidades que ele deveria 

desenvolver. É importante que 

eu tenha um olhar sensível, e 

também busque apoio, pois 

não sabemos tudo.  

alcance de 

objetivos com os 

discentes. 

- […] os meus primeiros 

alunos que hoje são 
104 

Roraima: é um estado  

localizado no extremo 

USg-TURMALINA-

15: O feedback dos 

CD-TURMALINA-15: O 

reconhecimento de que 
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professores, tem cursos 

superiores. Eles dizem: 

professora, a senhora marcou 

a minha história, foi minha 

primeira professora de 

matemática, foi a primeira 

professora que me ensinou a 

escrever texto, que eu não 

sabia, e a gente morava numa 

vila no interior de Roraima. 

Hoje eu sou professora, tenho 

dois concursos. Então, é isso, 

quando você recebe também 

e percebe que você de fato 

ajudou aquele outro a atingir 

um objetivo que naquele 

momento ele nem acreditava 

que ele ia alcançar. Então eu 

penso que é isso, é você fazer 

o possível ali, e esse possível, 

tem a ver com com o seu 

norte do Brasil e que faz 

divisa com os estados 

de Amazonas e Pará, 

além de fazer fronteira 

com os países Guiana e 

Venezuela. 

alunos no futuro, 

evidenciado por 

sua posição social 

e o reconhecimento 

de que ela fez parte 

de sua história é 

inspirador.  

contribuímos com a história de 

pessoas reforça a docência 

encantadora. 
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processo de aprendizagem, o 

seu processo formativo. 

Então, estar sempre em 

processo formativo é 

importante para que você 

tenha atitudes que signifiquem 

para o outro. 

             


