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DICKOW, Carla Fabiana. A Construção dos Saberes Profissionais Docentes: Rela-
tos (Auto)Biográficos de Professores  Psicólogos. 2015. 133 f. Dissertação (Mestra-
do Acadêmico em Educação) – Departamento de Ciências da Educação, Fundação 
Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, RO, 2015. 
 

RESUMO 
 
Os saberes docentes, a vida e a subjetividade professoral são aspectos muitas ve-

zes relegados a segundo plano diante das exigências de pesquisa, produção cientí-

fica e publicação. Partindo desse princípio, a presente pesquisa norteou-se pelo se-

guinte problema: como os professores psicólogos do departamento de Psicologia da 

Universidade Federal de Rondônia/UNIR construíram os seus saberes profissionais 

docentes? O estudo trata de uma pesquisa realizada na Universidade Federal de 

Rondônia, com o objetivo de compreender como os professores psicólogos do de-

partamento de Psicologia da UNIR construíram, ao longo da vida e da formação, os 

seus saberes profissionais docentes. A pesquisa é do tipo qualitativa com aborda-

gem (auto)biográfica, desenvolvida em dois momentos: um, relacionado ao estudo 

bibliográfico; e o outro, ao estudo empírico. Os participantes foram nove (9) profes-

sores do departamento de Psicologia. Utilizou-se como instrumento de coleta de da-

dos uma entrevista do tipo relatos (auto)biográficos orais. A fundamentação teórica 

relacionada aos saberes docentes foi ancorada nos seguintes autores: Tardif (2013), 

Gauthier (1998), Freire (2011), Zabalza (2004) e Pimenta; Anastasiou (2010). Os 

autores relacionados aos estudos (auto)biográficos foram: Bueno; Catani; Souza. c, 

(1998), Nóvoa (1992), Nóvoa; Finger (2014), Ferraroti (2014), Josso (2004), Abra-

hão; Bolivar (2014) e Dominicé (2014). A análise dos dados efetivou-se a partir da 

análise de conteúdo Bardin (2011). Os resultados da pesquisa apontam que os pro-

fessores construíram os seus saberes profissionais docentes, principalmente, a partir 

das experiências adquiridas na prática professoral, com modelos de professores e 

na formação acadêmica e continuada. 

Palavras-chave: Saberes Docentes. Psicologia. Ensino Superior. Relatos (Au-
to)biográficos. 
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DICKOW, Carla Fabiana. Psychology and Teaching: A look at the construction of 
Knowledge Professionals Teachers Reports From the (Auto) Biographical. 2015. 134 
f. Dissertation (Academic Master of Education) - Department of Education, Federal 
University of Rondônia, Porto Velho, RO, 2015. 
 

ABSTRACT 
 
The teaching knowledge, life and professorial subjectivity aspects are often relegated 
to the background in the face of research collections, scientific, books and articles 
publications. Starting from the characterization of this problem, this study is a survey 
conducted in the Psychology Department of the Federal University of Rondônia, in 
order to investigate how psychologists teachers JOIN psychology department built 
throughout life and training their professional knowledge teachers. The research is 
qualitative with type approach (auto) biographical developed in two stages: one relat-
ed to the bibliographical study and the other to empirical study. Survey participants 
were nine (9) teachers of the Psychology department. To collect the data, was used 
as instrumental, an interview-type accounts (auto) biographical oral. The theoretical 
basis related to teaching knowledge was anchored in the following authors Tar-
dif,(2013), Gauthier, (1998), Freire,(2011), Zabalza, (2004), and Pimenta; 
Anastasiou, (2010). The authors related to studies (auto) biographical were Bueno; 
Catani; Souza, (1998), Nóvoa, (1992), Nóvoa; Finger, (2014), Ferraroti,( 2014), 
Josso, (2004) Abrahão; Bolivar, (2014) and Dominicé, (2014). Data analysis was per-
formed from the content analysis Bardin, (2011). The survey results showed that the 
subjects showed the desire to be a teacher (a) arising affinities with teaching and 
professional opportunities related reasons. The experiences that occurred lifelong 
who contributed to the construction of teaching knowledge, are linked to personal 
knowledge, school education, academic and continuing professional training, profes-
sional experience, and disciplinary models. The knowledge that mobilize in pedagog-
ical practice are the training knowledge, disciplinary / curriculum, experiential arising 
from action / teaching practice and experience regarding how to be teaching and in-
teracting with students and colleagues, as well as the reflections arising from / in ac-
tion professorial. As to how it was built lifelong relationship with education, with 
teachers and teaching, there are reports that begin in the family and elementary / 
high school in other academic training, continuing master's / doctorate. The reports 
enabled the teachers reflections that relate to earlier stages of life to teaching profes-
sional performance as well as reflections on life phase related to the professorial role. 
 
Keywords: Knowledge Teachers. Psychology. Higher education. Reports (Auto) bi-
ographical. 
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1 APRESENTAÇÃO 
 

1.1 RELATO (AUTO)BIOGRÁFICO DA PESQUISADORA: O DESPERTAR 

DOCENTE 

 

“Caminhante, são teus passos o caminho e 
nada mais; caminhante, não há caminho, faz-
se caminho ao andar, ao andar se faz cami-
nho, e ao voltar à vista atrás se vê a senda 
que nunca se voltará a pisar, caminhante, não 
há caminho, mas sulcos de espuma ao mar. 
(Antônio Machado).” 

 

Inicio este relato com as recordações da minha primeira infância. Lembro que 

aos 4 anos de idade, quando eu via da porta da minha casa as adolescentes passa-

rem com os livros nos braços indo à escola, eu já pensava que queria ser uma pro-

fessora. Esta lembrança está “viva” em minha memória até os dias de hoje e é um 

dos motivos que me mobiliza a realizar o sonho de ser professora. Além disso, as 

experiências no jardim de infância, nesta mesma época, também colaboraram, pois 

eu adorava ir à escola e tinha muitas afinidades com a professora. Encantava-me 

com todo o universo escolar, o espaço da sala de aula com suas cores, as mesi-

nhas, os lápis de cor, as massinhas de modelar, os desenhos para colorir, as tintas 

guache, os livrinhos com figuras, etc.  

Com 11 anos de idade, informalmente comecei a auxiliar os meus primos 

mais novos que tinham algumas dificuldades na escola e lembro que sentia felicida-

de em vê-los aprendendo, bem como, recebia elogios da minha mãe por prestar este 

serviço e ter conseguido fazer com que uma priminha conseguisse aprender a ler.  

No início da adolescência sentia muita vontade em ser professora de educa-

ção física, por gostar de esportes, de dança, ballet e por querer ensinar, mas, por 

achar que esta era uma profissão pouco reconhecida, acabei tendo muitos conflitos 

com relação à escolha profissional. Talvez por falta de autoconhecimento, de orien-

tação, baixa autoestima acabei por entender que deveria fazer algo mais aceitável 

socialmente e com prestígio. E assim foram várias as profissões pelas quais me inte-

ressei: Economia, Veterinária, Medicina, Psicologia, Agronomia, Enfermagem. Car-

reguei comigo durante muitos anos a interrogação: Qual é a minha vocação? Qual é 

o meu chamado? Eu não conseguia enxergar, não estava claro. Após tantas interro-

gações acabei ingressando no curso de Psicologia, em Porto Velho, depois de ter- 
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me mudado de Porto Alegre - RS, onde eu cursava Ciências Sociais, na Universida-

de Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Durante o curso de Psicologia, as disciplinas como Didática, Prática de Ensi-

no e Problemas de Aprendizagem, estas ligadas à área da Educação, chamavam 

minha atenção. Durante a faculdade fui trabalhar como professora de orientação vo-

cacional na escola de ensino particular COC (Curso Oswaldo Cruz), na cidade de 

Porto Velho, no ano de 1998, onde eu ministrava aulas para as turmas de 5ª à 8ª 

séries do 1º grau e também nas turmas do 2º grau (naquela época tinha essa deno-

minação). Esse era um projeto inovador na escola, no qual ministrei aulas durante 

um ano e por motivos financeiros a escola fechou. Mas, para mim, o importante é 

que a sensação de realização, de felicidade e de alegria ao dar aula fazia-me sentir 

radiante. Tenho lembranças até hoje dos momentos vividos em sala de aula com os 

alunos; das conversas, das aulas ministradas, das atividades de sala, do contato 

humano, do que ensinei, do aprendizado dos alunos, do encontro que eu tinha com 

os mesmos no espaço da sala de aula. Na época, alguns alunos manifestaram o  

quanto as aulas de Orientação Vocacional (OV) tinham ajudado a descobrir o que 

queriam fazer profissionalmente. E por ironia do destino, as aulas que eu ministrava 

de OV serviam para mim também, pois era um encontro com a minha vocação.  

O interessante é que quanto mais o tempo passa e mais madura vou ficando, 

mais vou tendo a certeza de que eu tenho muitas afinidades com a profissão de pro-

fessor(a), pois é incrível como tudo flui em sintonia, em harmonia. Dar aula para mim 

é tranquilo, leve, alegre e prazeroso. As memórias que tenho até hoje me trazem 

muitas saudades e a certeza de que eu, literalmente, amo a educação e a docência; 

parece que está dentro de mim, que faz parte de mim; que sou levada pela magia 

dessa profissão; é uma energia que me abarca e me “toma” e eu me entrego e tudo 

acontece sem que haja um raciocínio pré-estabelecido; é como se eu sempre sou-

besse como fazer e simplesmente deixo acontecer. Dar aula é fenomenológico. Ca-

da momento é único e não se repete. É necessário estarmos atentos ao fenômeno 

que se apresenta; estarmos inteiros e presentes de corpo e alma. A energia dos alu-

nos alimenta, aquece, estimula e encanta; é algo mágico o que acontece. Até mes-

mo só em pensar e me lembrar sinto vontade de chorar, por ter a certeza que ser 

professora é para mim uma necessidade vital; é como uma correnteza que flui e me 

leva. Este pensamento me sugere fazer uma analogia com o rio Madeira que é um 
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rio muito forte e veloz e que com a sua velocidade vai desbarrancando tudo nas su-

as margens. É uma energia tão forte que às vezes até me assusta.  

Mas, apesar disso, eu não dei continuidade ao trabalho de professora e 

quando me formei, no ano de 2001, fui convidada para trabalhar como psicóloga clí-

nica e assim iniciei o trabalho como psicóloga no consultório. Na época, sentia-me 

bastante feliz com este trabalho e o exerci durante 12 anos com muita dedicação. 

Porém, muitas vezes lembrava da docência. Então, o tempo foi passando e a ideia 

de dar aula foi ficando de lado. Alguns dos motivos disso ter acontecido é por que os 

meus três filhos eram crianças e precisavam muito de mim e eu queria ter tempo pra 

estar com eles. Além disso, eu tinha receio de que ser professora me tomasse muito 

tempo ao ponto de ficar “cega” para as outras necessidades e demandas da vida. 

Acho que tinha receio da força dessa correnteza. Por outro lado, em Porto Velho, a 

maioria dos cursos universitários é à noite (horário que eu não tinha ninguém para 

ficar com os meus filhos) e não me sentia preparada para dar aula no ensino superi-

or, achava que não daria conta de tamanha responsabilidade. Então resolvi prepa-

rar-me melhor, porém eu continuava guardando em meu coração o desejo de ser 

professora. Uma vez fiz a tentativa de dar aula no ensino superior na ULBRA (Insti-

tuto Luterano de Ensino Superior) onde passei por todos os processos de seleção e 

aprovação, mas não fui chamada, o que me gerou profunda frustração.  

Uma das minhas experiências na busca pela formação profissional para o 

magistério foi fazer uma pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior, no ano 

de 2005, onde tive a oportunidade de conhecer alguns escritores, educadores e 

pensadores que versaram textos de cunho pedagógicos sob o tema da educação. 

Dentre eles, o que mais me encantou foi Paulo Freire, por quem desenvolvi uma 

grande admiração.  

Outra experiência que tive com a docência foi ministrando módulos na área 

da Gestalt Terapia (linha da psicologia humanista), no Brasil (2010) e na Espanha 

(2010). Posso afirmar que tal atividade resultou num momento marcante, enriquece-

dor e maravilhoso, pois eu atuava como professora de disciplinas na formação em 

Gestalt Terapia e isso me trazia realização profissional.  

E, continuando minha busca para concretizar meus objetivos profissionais, 

participei do concurso público da prefeitura de Porto Velho, em 2010. Após algum 

tempo de trabalho na Prefeitura, como psicóloga no CRAS (Centro de Referência da 

Assistência Social), o sentimento de incompletude ainda perdurava e, mais uma vez, 
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persistia em mim a certeza de que eu precisava fazer algo que me realizasse como 

profissional, de forma mais coesa e inteira.  

Então, com a vida pessoal já organizada, decidi fazer o mestrado. Resolvi 

romper as barreiras da acomodação e ir à luta. Havia chegado a hora de transgredir 

os paradigmas estabelecidos e ir atrás dos “novos” velhos sonhos; “arregaçar as 

mangas” e preparar-me para ser uma professora universitária. Neste momento, te-

nho a lembrança de um poema de Fernando Pessoa que diz: 

 
“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já 
têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que 
nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo da travessia: e se 
não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre à margem de 
nós mesmos.” 
 

Quando li o trecho do poema, o mesmo fez muito sentido para mim, pois 

compreendi literalmente que não queria ficar à margem de mim mesma e da vida, 

dos meus talentos, dos meus sonhos. Percebi que precisava juntar forças, coragem 

e autoconfiança para vencer as barreiras da inércia e dar um salto qualitativo para a 

minha carreira profissional. 

Para tanto, inscrevi-me no mestrado em psicologia, no ano de 2012, com o in-

tuito de aprender mais e me capacitar para a docência. Estudei bastante, mas não 

passei (eram somente 6 vagas e eu fiquei em 16º lugar). 

No ano seguinte, resolvi fazer o mestrado na área da educação e passei. Foi 

uma das grandes alegrias da minha vida. Iniciaria, a partir daí, uma nova etapa: uma 

fase de transformação e crescimento; o princípio de uma caminhada ao encontro de 

uma realização profissional e pessoal.  

Durante o mestrado tenho aprendido muito e percebo que estar estudando  

na área da  educação é o que eu preciso.  Eu me delicio lendo os autores que me 

são apresentados pelos professores, entre eles: Paulo Freire, Pimenta, Libânio, 

Gauthier, Nóvoa, Tardif; Lessard, Josso, Dominicé, e outros. São autores encanta-

dores, com ideias maravilhosas, as quais me fazem acreditar em um mundo melhor 

e na transformação do ser humano através da educação. Alguns destes mestres eu 

já conhecia do curso de graduação em psicologia; e outros da especialização em 

metodologia do ensino superior.  

Na verdade, o curso de formação continuada que ora estou aluna, tem sido ó-

timo, renovador. Sinto-me feliz por ter-me encontrado com esses pensadores, escri-
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tores, pesquisadores e com os professores do mestrado. Se eu tivesse feito um 

mestrado em psicologia não teria tido acesso a essas leituras. Então sou grata à vi-

da por ter-me encaminhado por este caminho. Encontro-me escrevendo sobre as 

minhas experiências com a docência e sobre o desejo de ser professora e percebo 

que, à medida em que vou  me reconhecendo mais, me apoderando mais de mim 

mesma, me fortalecendo, essa identidade fica cada vez mais clara e iluminada e, 

então, a voz e o pensamento daquela menininha de 4 anos que falava que queria 

ser professora era a voz mais pura e simples de todas, a qual eu deveria ter escuta-

do há mais tempo, mas, como nada acontece por acaso, hoje posso escutá-la e va-

lidá-la. Agora não tenho mais dúvidas e nem medos; eu me lanço, estou pronta para 

me arriscar, me soltar e ir com a correnteza da docência e tenho certeza, como diz 

uma música de Guilherme Arantes: 

 
 

“Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa ima-
ginar, amanhã redobrada a força pra cima que não cessa há de vin-
gar, amanhã mais nenhum mistério acima do ilusório o astro rei vai 
brilhar, amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade há de im-
perar! Há de imperar!, Amanhã está toda a esperança por menor que 
pareça existe é pra vicejar, amanhã apesar de hoje será a estrada 
que surge pra se trilhar, amanhã! Mesmo que uns não queiram será 
de outros que esperam ver o dia raiar, amanhã! Ódios aplacados te-
mores abrandados, Será pleno! Será Pleno.” 
 

 

Ou seja, no meu futuro como professora desejo viver plenamente essa profis-

são, com suas dificuldades, desafios e alegrias. Tenho plena consciência de que a 

caminhada a ser percorrida no sentido de buscar novas aprendizagens com a edu-

cação e a docência é longa; tenho desafios a superar e a vencer, pois o desejo de 

passar adiante o que sei a respeito da minha profissão de psicóloga, de contribuir 

com a construção do conhecimento dos educandos, de estar no espaço da sala de 

aula em contato com os alunos, interagindo e aprendendo com eles, é superior a 

qualquer obstáculo que esta profissão me apresenta. 

Como docente quero sempre me colocar no lugar de aprendiz, tendo a inten-

ção de cada vez mais ser uma pessoa melhor, como afirma Nias (1991 apud NÓ-

VOA et al., 2013, p. 15): “o professor é uma pessoa; e uma parte importante da pes-

soa é o professor”. Como pessoa tenho minhas características e sei que elas farão 

parte desse processo de crescimento e desenvolvimento profissional. 
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Com relação a minha caminhada percorrida no mestrado e os saberes que fui 

adquirindo, posso dizer que aprendi muito com a pós- graduação, desde as aulas 

nas disciplinas de Metodologia da Pesquisa em Educação, Docência no Ensino Su-

perior, Educação e Novas Tecnologias na Formação Docente, Formação de Profes-

sores: Cultura, Saberes e Práticas, Educação Cultura e Linguagem, bem como nos 

seminários de pesquisa I e II. Essas disciplinas foram fundamentais para a constru-

ção das próximas etapas do mestrado, as quais serviram de base para a disserta-

ção.  

Quando passei para as redefinições do projeto de pesquisa, foi ficando claro 

que a intenção era pesquisar a respeito dos saberes docentes.  

Assim, neste projeto, realizei a união entre a psicologia e a docência, acres-

centando os conhecimentos que já possuía como psicóloga e Gestalt terapeuta, bem 

como os conhecimentos adquiridos na pós-graduação em metodologia do ensino 

superior, juntamente com os sabres adquiridos no mestrado e minhas experiências 

de vida. Todos esses conhecimentos contribuíram para o rumo da pesquisa e o o-

lhar da pesquisadora.  

Durante as aulas do mestrado, na disciplina de “Formação de professores: 

cultura, saberes e prática”, tive a oportunidade de ter acesso aos trabalhos da pes-

quisadora Marie-Chistine Josso (2004), uma psicóloga que trabalha com experiên-

cias de vida e de formação. A partir de então, descobri uma forma de pesquisa que 

me chamou a atenção e debrucei-me nas leituras a respeito da abordagem autobio-

gráfica e descobri que ela possui uma teoria, um método e uma técnica. Decidi, jun-

tamente com a minha orientadora, utilizar como instrumento de coleta de dados, os 

relatos (auto)biográficos escritos.  

Ao longo do caminho, ao ler os livros e artigos a respeito das narrativas de vi-

da e formação, remetia-me a minha própria história e acabei percebendo quantas 

lembranças de vida eu tenho e quantos saberes foram adquiridos com as experiên-

cias vividas e com a formação inicial e continuada que participei, as quais me fize-

ram ser o que sou. 

Sei que ao longo do caminho docente encontrarei alguns desafios a serem 

superados, mas sei, também, que os superarei, pois tenho uma história de luta e 

superação e comparando-me com uma árvore, sinto que o meu “caule está firme”, 

que as “raízes estão fortes” e que a “copa é grande” e faz muita sombra.  
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Chegando ao fim deste relato (auto)biográfico, quero trazer uma citação de 

Dominicé (2014c, p. 196), que para mim faz um resumo de todo esse processo de 

escolha do mestrado e deste tema ligado aos saberes docentes, história de vida, 

formação e (auto)biografia, onde ele afirma: “Assim como a nossa investigação con-

tribui para a nossa formação, também a nossa formação nos conduziu num determi-

nado momento para essa investigação”. Diante dessa citação, percebo que tudo na 

minha vida está interligado e que nada acontece por acaso. Cada experiência que 

vivenciei contribuiu para o processo de construção da pessoa e da profissional que 

hoje sou. 

 

2. INTRODUÇÃO DO TRABALHO 

 

A temática desta pesquisa nasceu da vontade de aprofundar os conhecimen-

tos adquiridos no curso de pós-graduação em metodologia do ensino superior, reali-

zado na Fundação Universidade Federal de Rondônia. Neste curso foi possível co-

nhecer teorias, autores e professores que trouxeram uma ampliação de conhecimen-

tos sobre a docência superior. 

A área de formação da pesquisadora é a psicologia e por este motivo tem-se 

o interesse de conhecer mais a respeito da docência no curso de graduação em psi-

cologia da UNIR, bem como saber como os professores psicólogos, do departamen-

to de psicologia construíram, ao longo da vida e da formação, os seus saberes pro-

fissionais docentes. 

Segundo Tardif, os saberes docentes advém de vários fontes: 

 

Em seu trabalho, um professor se serve de sua cultura pessoal que 
provém de sua história de vida e de sua cultura escolar anterior, ele 
também se apoia em certos conhecimentos disciplinares adquiridos 
na universidade, assim como em certos conhecimentos didáticos e 
pedagógicos oriundos as sua formação profissional; ele se apoia 
também naquilo que podemos chamar de conhecimentos curriculares 
veiculados pelos programas, guias e manuais escolares, ele se ba-
seia em seu próprio saber ligado à experiências de trabalho, na ex-
periência de certos professores e em tradições peculiares ao ofício 
de professor.( TARDIF,2013, p.262-263) 
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Tendo a intenção de compreender os saberes professorais que foram cons-

truídos ao longo da vida e da formação utilizamos na pesquisa o método (au-

to)biográfico para a realização da coleta dos dados. 

Segundo Nóvoa; Finger (2014) O método (auto)biográfico consiste numa  

pesquisa em que os participantes procuram refletir sobre seus próprios processos de 

formação e sobre os momentos que para eles foram formadores ao longo da vida.  

Diante disso, demos ênfase ao processo de vida e formação, às memórias 

trazidas e à subjetividade professoral, levando em consideração que os professores 

são seres sociais inseridos em um contexto histórico, mediadores de um processo 

de transformação social. 

Com relação a esta contextualização, Paulo Freire (2011, p. 68)  acrescenta: 

 

Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e historica-
mente, nos tornamos capazes de aprender. Por isso, somos os úni-
cos em quem aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mes-
mo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender 
para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se 
faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito. Creio poder afir-
mar, na altura destas considerações, que toda prática educativa de-
manda a existência de sujeitos, um que, ensinando, aprende, outro 
que, aprendendo, ensina...  
 
 

Neste sentido, a prática educativa é encantadora pela possibilidade das tro-

cas de saberes, da interação, da dialogicidade, da relação educador 

(a)/educadando(a) e pela possibilidade de “plantar as sementes” nos educandos(a) 

da autonomia, da liberdade de expressão, do desejo de transformação pessoal e 

social. 

A partir da motivação para realizar a pesquisa e da obtenção de conhecimen-

tos teóricos e metodológicos, debruçamo-nos na construção da problemática e dos 

objetivos a serem alcançados, os quais descreveremos a seguir.  

Com relação à política educacional brasileira, a Legislação que estabelece a 

Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB) n 9394, de 20 de dezem-

bro de 1996, no seu título VI, dos Profissionais da Educação, no seu artigo 66 coloca 

que “A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-

graduação, prioritariamente em nível de mestrado e doutorado...” (LDB- BRASIL, 

1996, art. 66, Lei n 9394/96).  
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 Entendemos que a profissão de professor é mais complexa e requer muitos 

saberes, os quais são construídos ao longo de um processo de vida, de prática do-

cente, de formação inicial e continuada.  

Uma profissão não se constrói apenas com deliberações de lei; é um proces-

so de construção de saberes que pode se dar ao longo da vida e da formação pro-

fissional. Atualmente, o único curso que forma os bacharéis que atuam como profes-

sores no ensino superior é a especialização em metodologia do ensino superior. Já 

o mestrado e o doutorado não formam para a docência, mas para a pesquisa. Cola-

borando com essa linha de pensamento com relação à atuação do professor univer-

sitário, Almeida (2012,p.67) diz que: 

 
Os elementos constitutivos da sua atuação docente, como planeja-
mento, organização da aula, metodologias e estratégias didáticas, 
avaliação, peculiaridades da interação professor-aluno, bem assim 
seus sentidos pedagógicos inerentes, são-lhe desconhecidos cientifi-
camente. 
 
 

Diante disso, o que se percebe é que o professor universitário não tem incen-

tivo de políticas para a docência no ensino superior que ofereçam uma formação 

teórica e prática voltada para os processos de ensino-aprendizagem.    

É fundamental cumprir a LDB e suas recomendações, mas também é impor-

tante que haja capacitação profissional para a realização da profissão de professor, 

bem como a valorização da pessoa do professor(a) e sua subjetividade,  levando em 

conta os saberes construídos ao longo da vida e da formação.Todos esses requisi-

tos são importantes e dão suporte para o ofício professoral. 

E por considerar relevantes os aspectos citados é que realizamos um estudo 

que investigou as questões relacionadas ao professor(a), mais especificamente, o 

saberes do professor(a) universitário.. 

Conhecer a trajetória profissional do professor universitário atrelada à educa-

ção e às circunstâncias da vida que os levaram a essa profissão e os saberes adqui-

ridos ao longo da vida, são conhecimentos importantes. Assim, tivemos a intenção 

de compreender como os profissionais do departamento de psicologia da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia/UNIR construíram, ao longo da vida e da forma-

ção, os seus saberes profissionais docentes?  

Diante do exposto, o objetivo geral da pesquisa foi compreender como os pro-

fessores psicólogos do departamento de psicologia da Fundação Universidade Fe-
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deral de Rondônia/UNIR construíram, ao longo da vida e da formação, os seus sa-

beres profissionais docentes. Para tanto, realizamos uma pesquisa de abordagem 

qualitativa com relatos (auto)biográficos orais gravados. 

Com relação à estrutura da pesquisa, inicia-se por uma apresentação que 

contém o relato (auto)biográfico da pesquisadora relacionado as suas experiências 

com a profissão de psicóloga, com a educação e com a docência. Em seguida apre-

sentamos a introdução do trabalho com a caracterização da pesquisa, o objetivo ge-

ral, o tipo de pesquisa, juntamente com a descrição das seções do trabalho.  

Na seção seguinte, delineamos a trilha teórica por onde a pesquisa caminhou 

a qual contribuiu com a construção dos saberes do trabalho. A teoria sobre os sabe-

res docentes foi embasada, principalmente em Borges (2004), Freire (1993, 1997, 

2011), Gauthier (1998), Pimenta; Anastasiou (2010) Pimenta (2002), Tardif (2013) e 

Zabalza (2004), bem como as contribuições da Abordagem (Auto)biográfica com os 

autores Bueno; Catani; Souza (1998), Catani (2004), Ferraroti (2014), Nóvoa (1992, 

2013) Nóvoa; Finger (2014), Josso (2004), Dominicé (2014), Abrahão; Bolívar 

(2014), Souza, E. (2014) entre outros.  

Na quarta seção, trazemos a delimitação metodológica, a caracterização da 

pesquisa com a questão problematizadora, o objetivo geral e específico, a definição 

da trajetória e dos procedimentos metodológicos, bem como apresentamos o lócus 

da pesquisa e os sujeitos colaboradores para, logo em seguida, definirmos o método 

de análise utilizado. 

Na quinta seção, chegamos à análise e discussão dos dados da pesquisa, 

trazendo, por último, as considerações finais, as referências bibliográficas, os apên-

dices e anexos.  
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3. TRILHAS TEÓRICAS QUE CONTRIBUÍRAM PARA A CONSTRUÇÃO DOS 

SABERES DA PESQUISA 

 
3.1 O PROFISSIONAL DOCENTE E SUAS DIMENSÕES: PESSOAL,   

PROFISSIONAL E  ORGANIZACIONAL  

  
A proposta deste trabalho segue pela valorização do professor(a) enquanto 

ser subjetivo e a compreensão do processo de construção profissional a partir dos 

saberes docentes, sem deixar de lado a compreensão de que o professor(a) é um 

ser humano inserido em um contexto organizacional, sócio-histórico, cultural, eco-

nômico e político.  

A partir da consulta no dicionário Aurélio-online: subjetividade é o caráter do 

que é subjetivo; adj. Que diz respeito ao sujeito./ Que se passa no íntimo do sujeito 

pensante [...] / Que varia de acordo com o julgamento, os sentimentos, os hábitos 

etc. de cada um; individual [...] 

Várias ciências explicam a subjetividade: a filosofia, psicologia, antropologia, 

história e a sociologia. Neste trabalho utilizaremos a perspectiva trazida pelo soció-

logo e filósofo canadense Maurice Tardif que escreve a respeito da profissão e dos 

saberes docente, e do Sociólogo italiano Franco Ferraroti, que foi um dos teóricos 

pioneiros na tentativa de transformar o método biográfico em um método científico. 

Ferraroti (2014) escreveu um artigo sobre Autonomia do método biográfico, 

publicado pela primeira vez na França, em 1983 e reeditado no Brasil em 2014. Nes-

te artigo ele escreve a respeito da importância da subjetividade para esse tipo de 

pesquisa. “O método biográfico pretende atribuir à subjetividade um valor de conhe-

cimento. Uma biografia é subjetiva a vários níveis: lê a realidade social do ponto de 

vista de um indivíduo historicamente determinado” (FERRAROTI, 2014, p. 32). Dian-

te disso, diz que o sistema social encontra-se em cada indivíduo manifestando-se 

através de nossos atos, sonhos, obras, delírios e comportamentos, assim interiori-

zamos as relações e estruturas sociais e voltamos a traduzi-las em estruturas psico-

lógicas através da subjetividade.   

Tardif, nas pesquisas sobre os professores, defende a subjetividade docente 

“[...] ao considerar os professores como sujeitos que possuem, utilizam e produzem 

saberes específicos ao seu ofício, ao seu trabalho.” (TARDIF, 2013, p.228) 
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Neste trabalho, a subjetividade também é compreendida pelo viés das memó-

rias pessoais trazidas pelos professores em seus relatos sabendo que são memórias 

de fatos, sentimentos, episódios, experiências e acontecimentos que contribuíram 

com a constituição dos saberes do profissional da educação no ensino superior. Os 

docentes são considerados como sujeitos que possuem saberes específicos os 

quais são mobilizados na atividade profissional.  

 

Toda pesquisa sobre ensino tem, por conseguinte, o dever de regis-
trar o ponto de vista dos professores, ou seja, sua subjetividade de 
atores em ação, assim como os conhecimentos e o saber-fazer por 
eles mobilizados na ação cotidiana. (TARDIF, 2013, p. 230)  
 
 

O Modo como cada professor interfere na sua forma de ser profissional, de 

“dar aula”, de interagir com os alunos, de passar o conteúdo, de como entra em con-

tato com outras pessoas da instituição e com elas interage, de como estabelece 

seus diálogos, sua expressão corporal, sinais, olhar, ideias, troca de conhecimentos, 

como prepara suas aulas, como lida com o ensino e a aprendizagem dos alunos, 

bem como a forma de escolher como irá se relacionar com eles, com os outros cole-

gas, com a direção e com a coordenação.  Cada professor tem sua forma peculiar 

de ser, de interagir e realizar seu ofício a qual é irreproduzível; é como uma obra de 

arte.  

Assim, com relação à subjetividade, entende-se que cada pessoa tem uma 

maneira única de ser e estar no mundo a qual é construída através das relações so-

ciais mediadas pelo contexto histórico. Neste sentido, cada docente possui sua ma-

neira de ser profissional, pois, a subjetividade de cada um está presente na constru-

ção do seu trabalho, a qual diz respeito a sua dimensão pessoal. 

O ofício professoral propõe uma interação simultânea entre a “arte de dar au-

la”, a ciência pedagógica e os saberes. É um desafio ser o que se é, a pessoa que 

se é, juntamente com o intuito e o objetivo de ensinar, o qual requer a  busca de au-

toconhecimento e autenticidade. Cada professor possui certo poder de escolha a 

respeito de como exercer o seu ofício e da forma como irá utilizar os seus saberes 

docentes. Segundo Tardif (2013), os saberes dizem respeito aos conteúdos discipli-

nares, curriculares, aos conhecimentos profissionais e experienciais. 

Diante disso, entendemos que os docentes possuem vários saberes para uti-

lizar no ofício professoral.  Nóvoa (2013, p. 17) acrescenta: “aqui estamos. Nós e a 
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profissão. E as opções que cada um tem de fazer como professor, as quais cruzam 

a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar e desvendam nossa ma-

neira de ensinar a nossa maneira de ser”. 

Quando o autor fala que a maneira de ser se intercruza com a maneira de en-

sinar, está falando da dimensão pessoal em união com o fazer docente e nos leva à 

reflexão de que o professor é primeiramente uma pessoa e que uma parte desse 

todo é o professor. Observa-se, assim, a grandeza da dimensão pessoal e o quão é 

importante que o aspecto pessoal e o profissional caminhem juntos. Nesse sentido, 

Nóvoa (1997, p. 25) escreve que: 

  
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conheci-
mentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexivi-
dade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de 
uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir na pessoa 
e dar um estatuto ao saber da experiência. 
 
 

No tocante à valorização da pessoa do professor e nos respaldando, também, 

em Fessler (1995 apud ZABALZA, 2004, p. 140) trazemos a seguinte citação: 

 

O contexto pessoal inclui aspectos como a família [...] os momentos 
positivos da própria experiência de vida (casamento, nascimento de 
filhos, eventos especiais, experiências religiosas ou humanas mar-
cantes), as crises ou momentos negativos (doenças, morte de algum 
familiar, problemas econômicos, problemas matrimoniais), e disposi-
ção pessoal [...] os interesses pessoais à margem do trabalho e os 
ciclos de vida pelos quais passa. 

 

 Estes aspectos da vida são, muitas vezes, desconsiderados e isolados da 

dimensão profissional; é como se estas experiências, conhecimentos e saberes ad-

quiridos durante a vida não fossem úteis para a constituição do ser professor.  Za-

balza (2004 nos traz outra contribuição do aspecto pessoal do docente universitário 

a qual nos leva à reflexão de que no contexto universitário, a dimensão pessoal do 

professor é praticamente inexistente ou torna-se sem importância no exercício pro-

fissional. Ele diz que: 

 
O que a pessoa é, sente ou vive, as expectativas com que desenvol-
ve seu trabalho são fatores desconsiderados como variáveis que 
possam afetar a qualidade do ensino. Parece claro que não é assim 
e que boa parte de nossa capacidade de influência nos estudantes 
tem origem no que somos como pessoas, na nossa forma de nos a-
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presentarmos, nas nossas modalidades de relação com eles. (ZA-
BALZA, 2004, p. 131) 
. 
 

Valorizar o aspecto pessoal dos professores, dando-lhes espaço para expres-

sar os seus saberes pessoais, os seus conhecimentos, experiências de vida e ma-

neira de ser, os quais complementarão a dimensão profissional docente é uma ne-

cessidade que leva o profissional, principalmente o do magistério, ao enriquecimento 

de sua prática pedagógica. 

 Com relação à dimensão profissional da docência, Zabalza (2004) assevera 

que ela é uma atividade especializada e requer uma preparação específica para ser 

realizada, bem como possui um campo determinado de conhecimentos, assim, os 

professores precisam ter conhecimentos específicos da docência para poder de-

sempenhar adequadamente e com qualidade as suas funções. O autor ressalta que, 

assim como em qualquer outra profissão, a docência também requer conhecimen-

tos, saberes próprios, preparação específica, plano de carreira, etc. 

A aquisição de conhecimentos específicos para docência, juntamente com a 

obtenção de saberes e conhecimentos teóricos proporcionará o fortalecimento do 

“ser docente” enquanto pessoa e enquanto profissional. 

Segundo Nóvoa (1997, p. 27) com relação à aquisição de saberes: 

 

Ora é forçoso reconhecer que a profissionalização do saber na área 
das ciências da Educação tem contribuído para desvalorizar os sabe-
res experienciais e as práticas dos professores. A pedagogia científi-
ca tende a legitimar a razão instrumental: os esforços de racionaliza-
ção do ensino não se concretizam a partir de uma valorização dos 
saberes de que os professores são portadores, mas sim através de 
um esforço para impor novos saberes dito “científico”. A lógica da ra-
cionalidade técnica opõe-se sempre ao desenvolvimento de uma 
práxis reflexiva. 
 
 

Isto posto, Nóvoa (1997) nos coloca que as práticas de formação continuada 

organizadas para os professores de forma individual podem até contribuir para a a-

quisição de conhecimentos e de técnicas, mas, na verdade, levam ao isolamento e à 

absorção não reflexiva de saberes produzidos externamente. Já as práticas de for-

mação que propõem um trabalho coletivo com os professores proporcionam eman-

cipação, discussão, reflexão e assim contribuem para a solidificação, a autonomia e 

a produção de saberes e valores os quais são construídos pelo grupo. 
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Considerando a reflexão de Nóvoa, o que se vê hoje na educação, em muitos 

casos, é cada professor(a)  cuidando da sua aula sem ter tempo para entrar em con-

tato e dialogar sobre a educação e as quentões pedagógicas com seus parceiros de 

trabalho. Como nos diz Nóvoa (1997, p. 26) “o diálogo entre professores é funda-

mental para consolidar saberes emergentes da prática profissional”. 

A consolidação dos saberes profissionais docentes pode se dar através de re-

lações de encontros dialógicos entre os professores onde, no espaço do encontro 

possam refletir criticamente e ressignificar os conhecimentos profissionais, como, 

igualmente buscar o fortalecimento da profissão. Hameline (1991 apud NÓVOA, 

1997, p.28) acrescenta que “o esforço de formação passa sempre pela mobilização 

de vários tipos de saberes: saberes de uma prática reflexiva, saberes de uma teoria 

especializada, saberes de uma militância pedagógica”. 

Com relação aos saberes de uma prática reflexiva, Pimenta (2002) coloca que 

a reflexão sobre a prática docente é muito importante, mas, só isso não é suficiente, 

e acrescenta que a reflexão dos professores deve se dar também quanto às condi-

ções sociais e econômicas, reconhecendo que o ato de educar é um ato político, o 

qual possibilita o desenvolvimento das atitudes democráticas e emancipatórias. A-

lém disso, a prática reflexiva vista como um movimento social deve ser desenvolvida 

pela coletividade e não ser somente uma prática individual dentro do contexto da 

sala de aula.  

Outra proposta relacionada ao professor reflexivo está ligada a Schön (1990 

apud NÓVOA, 1997, p. 26) que trouxe o “triplo movimento - conhecimento na ação, 

reflexão na ação e reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação”. Esse pensa-

mento do professor reflexivo trazida por Schön propõe uma valorização da prática 

como momento de construção de conhecimento, o que trouxe muitas contribuições, 

mas é preciso uma ampliação e análise crítica das ideias deste autor para além da 

prática pela prática.   

Segundo Arce (2001, p.267), a formação dos professores não se dá apenas 

refletindo sobre a sua ação e reafirma que:  

 

[...] a formação de professores não pode se eximir de uma bagagem 
filosófica, histórica, social e política, além de uma sólida formação di-
dático-metodológica, visando formar um profissional capaz de teori-
zar sobre as relações entre educação e sociedade e, ai sim, como 
parte dessa análise teórica, refletir sobre a sua prática, propor mu-
danças significativas na educação e contribuir para que os alunos te-
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nham acesso à cultura resultante do processo de acumulação sócio-
histórica pelo qual a humanidade tem passado.  
 
 

A autora acima citada também chama a atenção com relação ao triplo movi-

mento reflexão-na-ação – reflexão-sobre-a-ação – sobre-a-reflexão-na-ação, e a-

crescenta que cabe investigar a filiação filosófica e ideológica desta teoria a fim de 

saber se não estão alicerçadas em produções neoliberais que incentivam o aligeira-

mento da formação dos professores.  

Para Alarcão (1996, p.175), “a reflexão baseia-se na vontade, no pensamen-

to, em atitudes de questionamento e curiosidade, na busca da verdade e da justiça.” 

Assim, acrescenta que o professor reflexivo é aquele que, utilizando dessas caracte-

rísticas, promove a construção do saber do aluno através da reflexão a respeito dos 

conteúdos. 

Paulo Freire (2011, p. 40) propõe uma reflexão crítica sobre a prática “o pró-

prio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto 

que quase se funda com a prática”.  

Diante do exposto, somente a reflexão sobre a prática não é suficiente para a 

dimensão profissional docente. É importante que o professor(a) possa ter um emba-

samento teórico que respalde a sua reflexão e que a mesma seja crítica com relação 

às questões ligadas à educação, às teorias pedagógicas, ao contexto histórico social 

e político. 

Os professores críticos e reflexivos desenvolvem a habilidade de pensar so-

bre o seu fazer profissional e, assim, modificar e transformar a sua prática docente 

para melhor atender os objetivos de fazer com que os educandos assimilem os co-

nhecimentos.  

No ofício professoral é necessário ter conhecimento teórico, conhecimento 

dos métodos e das técnicas de ensino para poder utilizá-las no momento mais apro-

priado com os conteúdos adequados, buscando realizar uma sincronicidade entre o 

ato de ensinar o conteúdo necessário com o método e a técnica adequados a uma 

teoria pedagógica. Para que ocorra esta afinação maestral é importante que o edu-

cador realize uma reflexão crítica sobre sua ação enquanto estiver executando-a e 

verifique, juntamente com a teoria, o que poderia ter sido feito de forma mais ade-

quada, o que poderia ser mais assertivo didaticamente ou não, e assim traçar os 

rumos dos novos encontros de ensino/aprendizagem.  
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Além das dimensões pessoais e profissionais que favorecem o desenvolvi-

mento professoral, acrescentamos o organizacional. Segundo Fessler (1995 apud 

ZABALZA, 2004, p. 141), o ambiente organizacional influencia no desenvolvimento 

dos docentes universitários e propõe os seguintes elementos: a legislação, o estilo 

de direção, a gestão institucional, a confiança social, as expectativas institucionais, 

as organizações profissionais e os sindicatos. Todos esses elementos externos tam-

bém colaboram para a construção do ser professor e influenciam a construção dos 

saberes.  

 Sobre essa prática, outra contribuição é apontada por Zabalza (2004, p. 106): 

 
A dimensão administrativa é que nos situa diante dos aspectos mais 
claramente relacionados com as condições contratuais, com os sis-
temas de seleção e promoção, com os incentivos, com as condições 
(carga horária, horários, obrigações vinculadas ao exercício profis-
sional, etc.). 
 

Sabemos que o sistema econômico permeia as relações contratuais trabalhis-

tas das organizações e instituições de ensino superior as quais os docentes traba-

lham e prestam serviços educacionais. Essas relações também fazem parte da 

constituição do profissional e da dimensão organizacional. 

Sob a reflexão acima, percebe-se que o profissional do magistério, inserido no 

contexto econômico atual da sociedade capitalista é afetado pelas demandas eco-

nômicas, políticas, sociais e culturais e pelas transformações no mundo do trabalho, 

as quais são cada vez mais desafiantes para o trabalhador, exigindo mais produção, 

qualificação, especialização e dedicação nas atividades burocráticas, bem como, 

acreditamos que o docente universitário, na construção dos seus saberes, também é 

atingido pelas contingências do momento histórico em que está inserido.  

Diante de tantos desafios, percebe-se que para ser um educador(a) na socie-

dade contemporânea é necessário o fortalecimento de uma identificação  com a fun-

ção docente. Transpor esse momento trazendo os aprendizados do passado, as ex-

periências da atualidade e construir um novo caminho com um olhar mais abrangen-

te da docência é um desafio a ser superado e alcançado.  

Na atualidade, os professores e professoras universitários e as instituições de 

ensino superior estão sendo desafiados a ampliar seus horizontes de conhecimento, 

os quais devem estar pautados no processo de ensino-aprendizagem, em pesquisa, 
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na relação com a sociedade, na valorização do ser professor, dos saberes docentes 

e na formação pedagógica.  

Finalizamos esta etapa concluindo que não existe dissociação entre as di-

mensões pessoais, profissionais e institucionais. Elas estão interligadas fazendo par-

te do desenvolvimento profissional docente e a dimensão pessoal diz respeito à 

pessoa do professor(a), a sua subjetividade e as suas experiências de vida; a di-

mensão profissional diz respeito aos curso de formação, conhecimentos técnicos e 

capacitações; já  a dimensão institucional está ligada às regras, projetos, contratos 

trabalhistas  e ao funcionamento da instituição onde o docente trabalha.   

 

3.2 OS SABERES DOCENTES: UM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO AO LONGO 

DA VIDA  

  
Nessa seção trataremos a respeito dos saberes docentes e iremos dialogar 

teoricamente com os seguintes autores: Tardif (2013), Borges (2004), Freire (1993, 

1997, 2013), Pimenta; Anastasiou (2010) e Gauthier (1998), os quais abordam essa 

temática.  

Daremos início a este tópico com uma definição de saber. Segundo o dicioná-

rio da língua portuguesa, de Sérgio Ximenes (2001), saber significa ter conhecimen-

to ou notícia de; conhecer, dominar, compreender, ter certeza de; ter capacidade 

para, decorar, lograr, alcançar, estar informado; ter conhecimento, sabedoria, erudi-

ção.  

Segundo o dicionário de Filosofia, Saber/sabedoria advém do latim sapere:   

 

Em um sentido genérico, sinônimo de conhecimento, ciência. Na tra-
dição filosófica, a sabedoria significa não só o conhecimento científi-
co, mas a virtude, o saber prático: "Por sabedoria (sa-gesse), enten-
do não apenas a prudência, mas um perfeito conhecimento de tudo o 
que os homens podem saber" (Descartes, Princípios da filosofia). 
(http://dutracarlito.com/dicionario de filosofia_japiassu) 
 
 

  A definição de saber como Tardif escreveu em seu artigo: Saberes profissio-

nais dos professores e conhecimentos universitários, no ano de 2000, é: 

 

[...] chamamos de epistemologia da prática profissional o estudo do 
conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu 
espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tare-
fas. Damos aqui à noção de “saber” um sentido amplo, que engloba 

http://dutracarlito.com/dicionario
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os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e 
as atitudes, isto é, aquilo que muitas vezes foi chamado de saber, 
saber-fazer e saber-ser. (TARDIF, 2000, p.10-11) 
 
 

Observamos que ambas as definições trazem uma similaridade com relação a 

esta definição: a de que o saber está ligado a conhecimento. Já Tardif, com sua fala 

relacionada à educação acrescenta os sinônimos de competência, habilidades, sa-

ber- fazer e saber-ser. 

Para Gauthier (1998, p. 20) “uma das condições essenciais a toda profissão é 

a formalização dos saberes necessários à execução das tarefas que lhe são pró-

prias.” Essa ideia nos parece óbvia, pois quando pensamos na atuação do enge-

nheiro, sabemos que para atuar profissionalmente esse profissional tem que saber 

executar a construção de projeto de obra; quando pensamos no dentista, entende-

mos que ele precisa saber cuidar dos dentes, e assim por diante. Mas, quando pen-

samos nos professores bacharéis, imaginamos que esses profissionais precisam ter 

quais saberes para executar o seu ofício professoral?  

Colaborando com essa linha de pensamento, Pimenta; Anastasiou (2010) a-

ludem que a partir do momento em que o professor assume uma sala de aula, a do-

cência passa a ser uma profissão que dependerá dos saberes da área de atuação 

profissional específica, mas também dos saberes próprios da profissão de profes-

sor(a). E acrescenta que os estudos realizados pelos professores nas especializa-

ções, mestrados e doutorados, na maioria das vezes, estão ligados às áreas especí-

ficas e nem sempre coincidem com as áreas pedagógicas.  

Ao iniciar a vida de professor(a) são necessários outros saberes diferentes da 

área específica de atuação profissional, os quais darão o suporte e as bases neces-

sárias para o ofício professoral.  

A profissão de professor exige um certo número de saberes particulares que 

as pessoas e os trabalhadores de outras áreas não possuem e esses saberes ser-

vem de base para a prática docente. 

Logo, surge uma questão a ser indagada: quais são os saberes que os pro-

fessores universitários utilizam em suas práticas pedagógicas?  

Na tentativa de conhecer a respeito dos saberes professorais, Tardif (2013) 

entende que o saber dos professores é social. Existem alguns motivos para o autor 

chegar a este entendimento, um deles está ligado à construção social dos saberes 

por grupos que pensam sobre a educação e entidades que definem o que os profes-
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sores devem ou não saber (universidades, administração escolar, sindicatos, grupos 

científicos, Ministério da Educação etc.). Além disso, também é social, porque estes 

conhecimentos são partilhados por todo um grupo de profissionais que a partir daí 

repassam os saberes disciplinares para um grupo de alunos com o intuito de instruí-

los; também é social no sentido que os saberes são historicamente construídos den-

tro de uma determinada sociedade e cultura. E, finalmente, são sociais por serem 

adquiridos no contexto de uma socialização profissional (fases de uma carreira ao 

longo de um processo de profissionalização e de uma história de vida). 

Corroborando com essa questão, nos reportamos a Gauthier (1998, p. 339) 

que afirma: “o saber é, antes, o resultado de uma produção social [...] o saber é mui-

to mais o fruto de uma interação entre sujeitos, o fruto de uma interação linguística 

inserida num contexto”. 

 Considerando as compreensões dos autores citados, queremos valorizar a 

natureza social dos saberes dos professores, além de incluir o saber individual e 

subjetivo construído ao longo da vida sabendo que, por mais originais que sejam os 

saberes individuais dos professores, estes só ganham sentido e destaque dentro de 

um contexto sócio-histórico e quando utilizados com o intuito de serem socializados.  

O trabalho dos professores é um trabalho social e os julgamentos destes es-

tão inteiramente voltados para a ação a ser realizada em relação ao outro (aluno); as 

decisões e os juízos partem de juízos sociais já que eles se referem às interações 

em sala de aula com um grupo de alunos. (GHAUTIER, 1998). 

Ademais, outro aspecto social dos saberes está ligado ao sentido das rela-

ções interpessoais que, segundo Tardif (2013, p. 15) a “relação entre mim e os ou-

tros repercutindo em mim, relação com os outros em relação a mim, e também a 

relação de mim para comigo mesmo quando essa relação é presença do outro em 

mim mesmo.” Essa ideia é muito complexa e através dela podemos ter várias com-

preensões, todavia o que se percebe de mais pontual é que o autor se preocupa 

com essa dimensão subjetiva e relacional da profissão; entende-se que os saberes 

dos professores são ainda mais amplos e requerem habilidades intersubjetivas, rela-

cionais, interpessoais, dialógicas e reflexivas, pois, os professores estabelecem 

constantemente contato com os colegas de trabalho, com os alunos, com a direção, 

com a coordenação, com os pais etc. 

Nesta mesma perspectiva teórica, Borges (2004) escreve que os saberes dos 

professores são relacionais uma vez que decorrem das interações que estabelecem 
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com seres humanos no seu trabalho, vendo-se confrontados com a individualidade 

de cada aluno e suas necessidades pessoais. Além disso, o saber interativo envolve 

um componente ético e emocional exigindo do professor discernimento para agir, 

bem como, necessita adquirir habilidades de negociação e tolerância. 

 

O professor só consegue que seus alunos apreendam se eles estive-
rem mobilizados, e isso exige o reinvestimento contínuo, a negocia-
ção constante e a tolerância para trabalhar com a individualidade de 
cada um e, ao mesmo tempo, dar conta de um grupo que está sob 
sua responsabilidade. (BORGES, 2004, p. 87).  
 

 Ou seja, o exercício da docência requer dos professores saberes interpesso-

ais no sentido de ser uma profissão que depende diretamente do outro para se reali-

zar solicitando dos professores saberes relacionais como o saber interagir, se co-

municar, se expressar, refletir, ouvir, dialogar e fazer autorreflexões.  

As habilidades do saber-ser estão ligadas à pessoa do professor e as suas 

capacidades de relacionamento com ele mesmo e com os outros; são as aptidões 

para desenvolver com os alunos uma relação dialógica de encontro interpessoal on-

de o processo de ensino e aprendizagem possa ocorrer.  

Freire (2011, p. 114), em relação a essa questão fala que: 

 
No processo de fala e escuta, [...] É preciso que quem tem o que di-
zer saiba, sem dúvida nenhuma, que, sem escutar o que quem escu-
ta tem igualmente a dizer, termina por esgotar a sua capacidade de 
dizer por muito ter dito sem nada ou quase nada ter escutado.  
 

Diante do exposto pelo autor, percebemos a importância do saber relacionar-

se com os educandos de forma democrática e não autoritária favorecendo o diálogo, 

a escuta e a reflexão. Freire (2011) pensa que o educador(a) quando tem o que di-

zer deve motivar quem escuta a querer saber mais, a perguntar, a falar, questionar e 

a ser curioso, e não somente receber o conteúdo de forma passiva, mas que através 

da sua reflexão a respeito do objeto estudado, possa também construir a sua própria 

compreensão. Percebemos com isso, que este encontro educador(a)/educando(a)-

ensino/aprendizagem/reflexão requer dos educadores a habilidade de agrupar em 

seu ofício várias habilidades professorais concomitantemente.  

Recorrendo a Tardif (2013, p.16), o autor também acrescenta que “o saber 

dos professores depende, por um lado, das condições concretas nas quais o traba-
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lho deles se realiza e, por outro lado, da personalidade e das experiências profissio-

nais dos próprios professores”. 

Há uma interligação, segundo o autor, entre o que o professor é enquanto 

pessoa incluindo emoções, sensações, sentimentos, pensamentos, expectativas, 

histórias de vida, formas de expressão e comunicação, sua maneira irreproduzível 

de ser professor, ou seja, cada professor(a) tem seus próprios saberes e os utiliza 

com seu jeito único de ser diante das condições  que lhes são dadas. 

Para Tardif, o trabalho depende de condições concretas para se realizar e es-

tá inserido dentro de um contexto histórico. Mas, queremos esclarecer que a propos-

ta deste trabalho segue pelo aprofundamento da valorização do professor enquanto 

ser subjetivo e da compreensão do processo de construção dos saberes profissio-

nais docentes que foram construídos ao longo da vida.  

Nesta linha de pensamento, Gauthier (1998, p. 343-344) acrescenta que: 

 

Todo professor, enquanto membro de uma sociedade e de uma co-
munidade específica, dispõe de saberes partilhados igualmente por 
seus colegas e, além disso, possui saberes que lhe são próprios em 
virtude de sua experiência de vida pessoal. 
 

Esses saberes são chamados pelo autor de “culturais e pessoais” e exercem 

um papel importante na prática docente. Por mais que tenham sido adquiridos fora 

do exercício da profissão, tais conhecimentos podem ser mobilizados para favorecer 

o ensino e a aprendizagem. (GAUTHIER, 1998). 

Após tratarmos das características dos saberes docentes, daremos início às 

tipologias dos saberes a partir do pensamento de Tardif.   

Com relação aos saberes professorais definidos por Tardif (2013, p. 36), o au-

tor escreve que: “o saber docente como um saber plural, formado pela amálgama, 

mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de sabe-

res disciplinares, curriculares e experienciais”. 

Segundo o autor, os saberes profissionais são transmitidos pelas instituições 

ligadas à ciência da educação e da pedagogia e constituem os conhecimentos da 

formação inicial e continuada dos professores. Já os saberes disciplinares são aque-

les saberes sociais definidos e estabelecidos pelas instituições universitárias (conte-

údos das disciplinas) e emergem da tradição cultural e dos grupos sociais produto-

res de saber.  
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Os saberes curriculares estão ligados aos programas escolares/ universitá-

rios, aos objetivos da instituição e dos cursos, aos conteúdos e métodos, os quais os 

professores precisam aprender e aplicar. Os saberes experienciais ou práticos estão 

relacionados aos saberes adquiridos pelos próprios professores ao longo da sua 

prática cotidiana, e somam-se com as experiências individuais e tornam-se, junto 

com os outros saberes, as habilidades de saber-fazer e saber-ser professor. 

Já para Gauthier (1998), os saberes docentes são chamados de reservatório 

de saberes e acrescenta ao reservatório outro saber que denominou de repertório de 

saberes. Os conhecimentos que advém do reservatório são aqueles conhecimentos 

de base podendo englobar todos os saberes do docente. Para explicar esses sabe-

res, o autor se refere a Tardif e Lessard (1991 apud GAUTHIER, 1998), que subdivi-

dem os saberes em: disciplinares, curriculares, experienciais e da formação; já os 

saberes do repertório, são os que estão ligados à ação pedagógica em sala de aula. 

Para Gauthier, o repertório de saberes é um subitem do reservatório geral de conhe-

cimento dos professores. 

Gauthier (1998) discorre que a qualidade de conhecimento que o professor 

possui a respeito da disciplina que ministra influencia na sua forma de ensinar, bem 

como na aprendizagem dos alunos. Ou seja, quanto mais conhecimento o professor 

possuir sobre a sua disciplina, melhor será o aprendizado do aluno. 

Com relação aos saberes curriculares, Gauthier (1998) diz que eles são sele-

cionados pelas instituições de ensino, as quais organizam alguns saberes produzi-

dos cientificamente e os transformam em um corpo de conhecimento que deverá ser 

ensinado nos programas curriculares. Além disso, também são produzidos por es-

pecialistas das diversas disciplinas e transformados em manuais, livros e cadernos 

de exercícios e, após serem aprovados pelo Estado, podem ser utilizados pelos pro-

fessores.  

Quando o autor se refere ao saber experiencial, Gauthier (1998, p. 32) expõe 

que “a experiência e o hábito estão intimamente relacionados” e afirma que aprender 

através das suas próprias experiências significa viver momentos únicos e particula-

res, os quais não se encontram habitualmente registrados em seus repertórios de 

saberes.  

O que limita o saber experiencial é o fato de que ele é feito de pressupostos e 

de argumentos que não são verificados por meio de métodos científicos, pois esses 

saberes vividos pelos professores, dos quais tiram grande proveito, permanecem 
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restritos à sala de aula. Os professores “realizam julgamentos privados, elaborando 

ao longo do tempo uma espécie de jurisprudência composta de truques, de estrata-

gemas e de maneiras de fazer, que apesar de testadas, permanecem em segredo”. 

(GAUTHIER, 1998, p. 33). 

O saber da ação pedagógica colocada por Gauthier (1998) como um saber do 

repertório professoral advém do saber experiencial e da ação pedagógica. São sa-

beres que se desdobram das experiências de sala de aula e que se tornam públicas. 

Segundo o autor, esse saber precisa ser socializado a fim de que o mesmo se torne 

útil e utilizável por uma classe de profissionais e assim ser legitimado como um sa-

ber docente e auxiliar no aperfeiçoamento da prática. O saber da ação pedagógica é 

um saber particular, que ocorre dentro de sala de aula e que se perde quando o pro-

fessor deixa de exercer seu ofício. Assim, Gaulthier se debruçou em pesquisar sobre 

a determinação de um repertório de saberes específicos ao ensino, pois para ele 

faz-se necessário e crucial a especificação de um Corpus dos saberes da ação pe-

dagógica. 

 
A posse de um saber específico constitui uma das dimensões essen-
ciais das profissões. Em situação que exigem a sua ação, o profis-
sional utiliza um saber específico que o distingue das outras ocupa-
ções. Por esse motivo, a identificação e a validação de um repertório 
de conhecimentos específicos ao ensino contribuiria, com certeza, 
para definir o status profissional dos professores. (GAUTHIER, 1998, 
p.77) 
 

Destarte, Gaulthier preocupou-se em tornar público esses saberes da ação 

pedagógica validando-os através de pesquisas empíricas nas salas de aula. Portan-

to, é possível conceber o professor não como um técnico, um artesão ou especialis-

ta, mas como um profissional. 

Com base nos estudos de Borges (2004), acrescentamos que os saberes ex-

perienciais individuais também advém dos aspectos singulares que cada docente 

possui e que estes são construídos levando-se em conta o contexto, sua história de 

vida, sua formação, escola, experiências pessoais, crenças, valores, interações com 

colegas e alunos. Ainda, a autora nos traz a importância de pôr em evidência toda a 

singularidade das experiências vivenciadas pelos professores quando se pretende 

saber onde e como eles aprenderam a ensinar. 

Para a autora, “os saberes dos docentes inscrevem-se no tempo, no sentido 

que fazem parte da história do professor muito antes do processo de formação inici-
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al.” (BORGES, 2004, p. 82). E acrescenta que muitos estudos que procuram saber a 

respeito dos saberes experienciais e pessoais se interessam pelas biografias e his-

tórias de vida de professores. 

Entendemos com o que já foi acrescentado de teoria a respeito dos saberes 

docentes e com o pensamento de Tardif (2013, p. 61) que: 

  
Os saberes profissionais dos professores parecem ser, portanto, plu-
rais, compósitos, heterogêneos, pois trazem à tona, no próprio exer-
cício do trabalho, conhecimentos e manifestações do saber-fazer e 
do saber-ser bastante diversificados e provenientes de fontes varia-
das, as quais podemos supor que também sejam de natureza dife-
rente. 
 

Como relatou o autor citado, o saber dos professores origina-se de várias fon-

tes. E, para embasar a proveniência dos saberes dos sujeitos da pesquisa, nos am-

paramos no quadro abaixo, retirado do livro de Tardif (2013, p.63), que nos alicerça  

na análise dos dados coletados das entrevistas. 

 

Quadro 1 - Saberes dos professores 

Saberes dos professo-
res 

Fontes sociais de aqui-
sição 

Modos de integração no 
trabalho docente 

Saberes pessoais dos 
professores 

A família, o ambiente de 
vida, a educação no senti-
do lato etc. 

Pelas histórias de vida e 
pela socialização primária 

Saberes provenientes 
da formação escolar 
anterior 

A escola primária e secun-
dária, os estudos pós- se-
cundários não especializa-
dos etc. 

Pela formação e pela soci-
alização pré-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 soci-
alização profissionais nas 
instituições de formação 
de professores 

Saberes provenientes 
dos programas e livros 
didáticos usados no tra-
balho 

A utilização das “ferramen-
tas” dos professores: pro-
gramas, livros didáticos, 
cadernos de exercícios, 
fichas etc. 

Pela utilização das “ferra-
mentas” de trabalho, sua 
adaptação às tarefas 

Saberes provenientes 
de sua própria experi-
ência na profissão, na 
sala de aula e na escola 

A prática do ofício na es-
cola e na sala de aula, a 
experiência dos pares etc. 

Pela pratica do trabalho e 
pela socialização profis-
sional 

Fonte: Tardif, Maurice. Saberes Docentes e Formação Profissional. Petrópolis, RJ. Vozes, 
2013. 
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O quadro acima é apresentado no trabalho com intuito de dar visibilidade aos 

saberes docentes apresentados pelo autor, como diz Tardif (2013,p. 63), “todos os 

saberes nele identificados são utilizados pelos professores no contexto de sua pro-

fissão e da sala de aula”, e acrescenta que de fato os professores utilizam seus co-

nhecimentos pessoais, o saber-fazer, os conhecimentos didáticos, os conhecimen-

tos escolares, os conhecimentos experienciais, os saberes profissionais, os curricu-

lares e os saberes sociais provenientes de experiências anteriores à profissão do-

cente, como: a família, a escola, a cultura, a universidade etc.  

  

Neste sentido, o saber profissional está, de um certo modo, na con-
fluência entre várias fontes de saberes provenientes da história de 
vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros ato-
res educativos, dos lugares de formação etc. (TARDIF, 2013 p.64) 
  
   

 A partir do quadro temos um panorama da construção dos saberes por etapa 

de vida, trazendo as fontes onde os mesmos são adquiridos. Queremos, também, 

acrescentar que a partir dele construímos algumas das categorias apresentadas na 

quinta sessão do trabalho, onde trazemos a análise e discussão dos relatos (au-

to)biográficos. 

 

3.3 A ABORDAGEM (AUTO)BIOGRÁFICA E A POSSIBILIDADE DE 

COMPREENSÃO DAS TRILHAS PERCORRIDAS NA CONSTRUÇÃO DOS 

SABERES  

 

 A escolha em utilizar neste trabalho a abordagem (auto)biográfica, nasce da 

intenção de valorizar a pessoa do professor, sua trajetória de vida ligada à constru-

ção dos saberes docentes, conhecer suas escolhas, suas vivências com a educa-

ção, a subjetividade e a singularidade professoral e, assim, compreender como os 

saberes docentes foram construídos ao logo da vida. 

 Nesta pesquisa utilizamos alguns autores como referência teórica que nos 

deram luz para trilhar o caminho das Histórias de Vida e de Formação. Muitos são os 

teóricos que se debruçaram sobre este tema, mas iremos nos ater àqueles que fize-

ram uma ligação entre a história de vida e a área da educação/ formação de profes-

sores. São eles, Dominicé (2014), Josso (2004), Nóvoa (1992), Abrahão e Bolívar 
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(2014), Passegui; Souza E. (2014), Bueno, Catani e Souza (1998), Finger (2014), e 

Ferraroti (2014) que se dedicou mais à área da sociologia. 

 Com base em Souza E. (2014a, p. 44):  

 
Desta maneira, os diversos estudos e publicações sobre a vida dos 
professores, carreira, trajetória de formação, com base na utilização 
da biografia e autobiografia, se revelam de grande valor, dado que 
potencializam situar os professores como centro do debate das in-
vestigações em educação. (tradução nossa) 1 

 

 Aqui também apresentamos o professor como centro do processo, pois são 

os saberes dos docentes construídos ao longo da vida que tornam este trabalho sig-

nificativo. Além disso, como coloca Dominicé (2014c , p. 188): 

 
Já não se trata de aproximar a educação da vida [...] mas de consi-
derar a vida como o espaço da educação. A história de vida passa 
pela família. É marcada pela escola. Orienta-se para uma formação 
profissional e, em consequência, beneficia-se de tempos de forma-
ção contínua. A educação é assim feita de momentos que só adqui-
rem o seu sentido na história de uma vida. 
 

Com este pensamento, percebemos a importância da história de vida e dos 

vários ambientes onde ocorrem as aprendizagens e os saberes. 

Esclarecemos que existe uma heterogeneidade adaptável da Abordagem Bi-

ográfica ou da Abordagem das Histórias de Vida, mas a que utilizaremos é a propos-

ta por Nóvoa, com a denominação de Abordagem (auto)biográfica. Nesta acepção, 

Nóvoa denomina a abordagem biográfica de (auto)biográfica entre parênteses, pela 

duplicidade que o termo “auto” nos propõe: uma no sentido da autobiografia, àquela 

em que o sujeito narra a sua história, e o outro, no sentido da autonomia da constru-

ção da formação. 

Assim, Nóvoa e Finger (2014, p. 154) nos trazem a seguinte compreensão: 

 
A abordagem reforça o princípio segundo o qual é a própria pessoa 
que se forma e forma-se à medida que elabora uma compreensão 
sobre o seu percurso de vida. Desse modo, a abordagem deve ser 
entendida como uma tentativa de encontrar uma estratégia que per-
mita ao indivíduo-sujeito tornar-se ator do seu processo de formação, 
por meio da apropriação retrospectiva do seu percurso de vida. 

 

                                                 
1 Texto original: De esta manera, lós diversos estúdios y publicaciones sobre La vida de lós 

professores, Carreras, trayetorias de formación, com base em La utilización de biografias y 
autobiografias, se revelan, se revelan de gran valor, dado que potencian resituar a lós pro-
fessores como centro del debate de lãs investigaciones em educación. 
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Além disso, ao olhar para si e para o que foi construído por si com relação à 

formação, gera uma nova compreensão e aquisição de novos conhecimentos e sa-

beres, e se essa compreensão vier adicionada de reflexão crítica eleva ainda mais a 

formação e o nível de conhecimento, logo, maiores serão as condições de transfor-

mação.  

Ao nos reportar à Dominicé (2014c), o autor nos diz que a abordagem biográ-

fica se constitui em um instrumento não só de investigação, mas também, de forma-

ção. As narrativas têm esse potencial de igualmente serem formadoras à medida 

que são utilizadas como forma de autorreflexão. 

Com a intenção de especificar ainda mais a pesquisa e o termo que utilizare-

mos - relatos (auto)biográficos - nos referimos a Bueno, Catani e Souza (1998), pes-

quisadoras brasileiras que adotaram o método (auto)biográfico em suas pesquisas 

no Brasil. Elas utilizaram em seus trabalhos os aspectos da memória, gênero e for-

mação de professores nos contextos de vida, e preferiram trabalhar com o termo 

relatos (auto)biográficos onde as narrativas tratavam de temas específicos da vida 

dos sujeitos. Podemos encontrar essa denominação no livro Vida e Ofício dos Pro-

fessores, publicado em 1998.  

Portanto, nossa proposta é compreender como os saberes docentes foram 

construídos ao longo da vida dos professores psicólogos e para isso utilizamos o 

termo relatos (auto)biográficos. Relatos no sentido de que os professores irão des-

crever aspectos pontuais e específicos das suas histórias de vida e não a vida como 

um todo.  

Queremos, também, apresentar uma diferenciação sobre os tipos de pesqui-

sas de história de vida, proposta por Josso (2004), em seu livro Experiências de Vi-

da e formação, onde escreve que as narrativas das histórias de vida são heterogê-

neas por natureza e adaptáveis à perspectiva definida pelo projeto no qual elas se 

inserem, podendo ser uma abordagem temática de um itinerário ou ter uma entrada 

experiencial; ou ser uma história de vida no verdadeiro sentido do termo, a qual en-

globa a totalidade da vida em todos os seus aspectos e dimensões, envolvendo o 

passado, o presente e o futuro. Segundo a autora, há uma diferenciação entre narra-

tivas biográficas temáticas, abordagem experiencial e história de vida. As narrativas 

biográficas temáticas se relacionam a um tema específico; a abordagem experiencial 

está ligada à construção de itinerários de experiências individuais, profissionais ou 

sociais; e a história de vida engloba a vida em sua plenitude e em todas as suas di-
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mensões. Mas, segundo Josso, ambas compõem a abordagem biográfica. Essas 

diferenciações da abordagem realizada por Josso foram feitas em suas pesquisas 

pela Universidade de Genebra, na década de 80, juntamente com Pierre Dominicé.  

Todos os sujeitos possuem conhecimentos e saberes adquiridos pelas suas 

vivências, experiências e formações. Para podermos conhecer esses saberes preci-

samos estudar a história de vida e quem nos dá essa possibilidade de pesquisa é a 

abordagem biográfica e autobiográfica. Além disso, ela respeita a natureza proces-

sual da formação e é uma abordagem que tem recursos para estudar e conhecer o 

percurso formativo e continuado, ao qual se dá ao longo da vida. 

Neste sentido, nos chama a atenção a ideia de Passeggi e Souza (2014, p. 

11)  

A prática da escrita de si é aqui apresentada como uma nova epis-
temologia da formação, ela se adéqua melhor á ideia de que já não 
se trata de promover a aquisição de conhecimentos duradouros, de-
finitivos, mas de ajudar o adulto a desenvolver uma reflexividade crí-
tica face a saberes em evolução permanente.  
 

Segundo Abrahão; Bolivar (2014, p. 13), as autoras brasileiras Bueno, Catani, 

Souza (1998) “[...] valorizam a escrita reflexiva da trajetória da vida com uma tempo-

ralidade ampliada e elaborada de forma temática com ênfase no oral e no/ escrito”. 

(tradução nossa). 2 

Ainda com relação aos pesquisadores do Brasil, Abrahão e Bolivar nos colo-

cam que há uma parceria com Lessard no que diz respeito à relação que os profes-

sores têm com a profissão, com seus companheiros e com seu capital de conheci-

mento; seu saber fazer e saber ser e com todas as condições relacionadas ao exer-

cício da profissão. 

Então, percebe-se que existe no Brasil a preocupação em pesquisar a cons-

trução dos saberes docentes em seus diferentes aspectos ligados à trajetória pes-

soal, profissional e acadêmica utilizando essa abordagem.  

Assim, utilizamos a abordagem levando em consideração a trajetória dos su-

jeitos da pesquisa relacionada à construção dos saberes docentes e queremos dei-

xar claro, com relação a utilização da abordagem, como diz Dominicé (2014c, p. 

196), “Utilizá-la não porque vai descobrir um modelo, mas porque vai confirmar, en-

riquecer, alargar ou contradizer uma interpretação, uma posição, uma orientação.” 

                                                 
2 Texto original: “(...) Valoran La escritura reflexiva de AL trayectoria de vida, com uma tem-

poralidad ampliada o elaboradas de forma temática, com énfasis oral y o / escritura”.  
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Além disso, Passeggi e Souza E. (2014, p. 14) também contribuem quando 

nos trazem as seguintes palavras: 

 
O método (auto)biográfico é uma via passível de produzir conheci-
mentos que favoreçam o aprofundamento teórico sobre a formação 
do humano e, enquanto pratica de formação, conduzir o diálogo de 
modo mais proveitoso consigo mesmo, com o outro e com a vida. 

 

E acrescentam que na sociedade de hoje, com as mutações do mundo do 

trabalho, as quais exigem cada vez mais que os adultos se auto(trans)formem, este 

método vem ao encontro das pesquisas na área da educação podendo contribuir 

com o conhecimento da formação dos professores favorecendo que estes tenham 

cada vez mais consciência histórica da formação. 

Com referência à construção histórica da abordagem biográfica, Nóvoa e Fin-

ger (2014) nos asseveram que a utilização na educação e na formação de adultos é 

recente embora essa perspectiva metodológica tenha surgimento na Alemanha, no 

final do séc. XIX, com a sociologia positivista. Mas foi aplicada de forma sistemática 

pela escola de Chicago, por sociólogos americanos, em meados dos anos de 1920 e 

1930.  Acrescentam que a inserção na área da educação deu-se de forma natural, a 

partir do momento em que o método se revelou não apenas um instrumento de in-

vestigação, mas também, como um instrumento de formação.  

Segundo Alípio Casali, em seu artigo: O legado de Paulo Freire para a pes-

quisa (auto)biográfica, de 2008, apresenta que Paulo Freire, na sua atuação no Mo-

vimento de Cultura Popular, a partir de 1960,  em Recife, trabalhando com analfabe-

tos em círculos de cultura, os mesmos eram convidados a narrar oralmente suas 

experiências de vida e os problemas cotidianos de sua comunidade. Já na próxima 

etapa do método onde havia a construção das palavras geradoras era realizada uma 

articulação de cada sujeito com a sua história de vida pessoal e a história da sua 

comunidade, bem como a leitura do mundo. Assim, Casali (2008, p. 36) diz que “eis 

aí, em sua plenitude, o mesmo fundamento epistemológico da pesquisa (au-

to)biográfica e da importância da memória na pesquisa, formação e ensino.” 

Além desta contribuição de Freire, o autor escreveu um livro chamado Cartas 

à Cristina: Reflexões sobre minha vida e minha práxis, de 1994, onde narra suas 

memórias de vida a sua sobrinha Cristina. Segundo Casali (2008), é um livro (au-

to)biográfico de extraordinária densidade historiográfica e de autocrítica.  
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Assim, percebemos que Paulo Freire já fazia uma articulação entre as histó-

rias de vida e a aprendizagem à aquisição de novos saberes e conhecimentos.  

Temos em Dominicé (2014b) mais uma contribuição dentro desse assunto 

quando nos coloca que a abordagem biográfica não constitui apenas uma orientação 

metodológica de investigação, mas também, é um instrumento pedagógico e acres-

centa que esta dupla função caracteriza a utilização da abordagem nas ciências da 

educação.  

O método biográfico vem lutando para se firmar com seus pressupostos epis-

temológicos e metodológicos e pelo reconhecimento científico. O primeiro sociólogo 

a escrever a respeito do método foi Franco Ferraroti (Universidade de Roma) deno-

minado A autonomia do método biográfico, em 1983. Esse trabalho tratou da conso-

lidação da biografia como método de investigação dentro das ciências sociais. 

Josso (2004) nos traz que as histórias de vida, as biografias e autobiografias 

fazem parte de um novo paradigma iniciado no final da década de 1970, em contra-

partida com o antigo modelo ligado à causalidade, ao determinismo e ao estrutura-

lismo. Para a construção dessa nova proposta de pesquisa utilizou-se a teoria de 

Sistemas de Bertalanffy (1972). Na antropologia, os trabalhos de Bateson (1980) e a 

Escola de Palo Alto. No campo das sociologias, Crozier e Friedberg (1977), e na á-

rea da psicologia e da educação, a autora acrescenta os autores que fundamenta-

ram teoricamente a abordagem: 

 
Finalmente, no campo da Psicologia e da Educação, Carl Rogers, 
Paulo Freire e Bernard Honoré são autores de referência, que prepa-
raram o terreno para que o nosso interesse biográfico se aproximas-
se de uma abordagem da formação do ponto de vista do sujeito a-
prendente. (JOSSO, 2004, p. 21). 
 

Além desses teóricos não podemos deixar de citar os trabalhos de Edgar Mo-

rin, publicados com o título geral O método, os quais influenciaram com sua visão 

bio-psico-sociocultural e trouxeram uma síntese das abordagens contemporâneas 

no campo científico. 

O grupo de Genebra, composto por Pierre Dominicé, Mathias Finger e Josso, 

buscou teóricos no campo da educação e em outras áreas do conhecimento que 

valorizassem a formação centrada no sujeito aprendente articulada com a história de 

vida. E, durante muitos anos estudaram para fundamentar teoricamente a aborda-

gem tendo cuidado metodológico diante dos desafios epistemológicos, buscando a 
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legitimação científica. Esses autores, diante de tal preocupação, escreveram vários 

livros, artigos, realizaram vários encontros e seminários, bem como criaram uma As-

sociação Internacional das Histórias de Vida e Formação (ASIHVIF). 

Complementando, Abrahão e Bolívar (2014) discorrem que o campo da edu-

cação tem utilizado a perspectiva teórico-metodológica das histórias de vida colo-

cando atenção especial na formação das pessoas, entendendo como um processo 

permanente da vida. Segundo os autores, existem pesquisas com história de vida na 

educação e na sociologia. Na educação chama-se biografia, autobiografia ou história 

de vida. Na sociologia chama-se história oral. Além disso, os autores trazem uma 

perspectiva histórica colocando que os autores que marcaram a década de 1980 

foram: na universidade de Genebra, Pierre Dominicé, Marie-Cristine Josso e Mathias 

Finger; em Quebec, foi Gaston Pineau; em Portugal, Antônio Nóvoa. Já no Brasil 

temos Bueno, Catani e Souza e Vicentini, Passeggi, Souza, E., Abrahão, Prado, Ho-

nório Filho. 

Souza, E. (2014a) escreve que a utilização das histórias de vida, nas áreas 

das ciências sociais, as terminologias utilizadas são: relato oral, testemunho oral, 

histórias de vida, história oral de vida, história oral temática e relato oral de vida. 

 O mesmo autor acrescenta que as investigações na área da educação têm 

adotado para as histórias de vida o método autobiográfico e as narrativas de forma-

ção, um movimento de investigação-formação que apresenta algumas terminologias 

diferentes.  

Com uma variedade de terminologias, há também uma diversidade de pers-

pectivas teóricas e metodológicas utilizadas nas histórias de vida e formação. Além 

disso, segundo Souza, E. (2014a), são utilizados vários documentos pessoais como: 

autobiografias, diários, cartas, fotografias e objetos pessoais entre outros. As entre-

vistas podem ser orais ou escritas e gravadas e acrescenta que “[...] a temática é o 

caminho desta abordagem de investigação/ formação proveniente de diferentes 

campos e disciplinas do saber humano que se têm configurado em uma prática mul-

tidisciplinar e polissêmica”. (SOUZA, E. 2014a, p. 35, Tradução nossa).3  

Souza, E. (2014a) destaca que desde os anos de 1990, diversos movimentos 

cresceram na área da educação utilizando o método autobiográfico. Cabe destacar 

                                                 
3 Texto original: [...] La temática y Del camino de este abordaje de investigación/formación 

proveniente de diferentes campos y disciplinas Del saber humano que se há configurado 
em uma práctica multidisciplinar y polisémica. 
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os trabalhos desenvolvidos pelo GEDOMGE/FEUSP (Grupo de estudo sobre Do-

cência, Memória e Gênero/ Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo), 

sobre a coordenação de Bueno, Catani e Souza, assim como as investigações reali-

zadas desde 1988, pelo grupo GRUPRODOCI (grupo de pesquisa Profissionalizante 

Docente e Identidade da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - 

PUCRS) sob a coordenação de Maria Helena Mena Barreto Abrahão. As investiga-

ções realizadas inter-relacionam as temáticas de histórias de vida, docência, gênero, 

subjetividade, imaginário e identidade com a intenção de colaborar com a formação 

de professores. 

Segundo Abrahão; Bolivar (2014), após a década de 1980, a abordagem bio-

gráfica se fortaleceu e em 1996 foi criada a associação internacional de histórias de 

vida e formação ASIHVIF, sendo que o primeiro Congresso internacional de Investi-

gação Autobiográfica CIPA ocorreu em 2004, na cidade de Porto Alegre. O II CIPA 

foi na cidade de Salvador, em 2006. Já a terceira edição do evento foi em 2008, na 

cidade de Natal. O IV foi em 2010, na cidade de São Paulo e o V, em 2012, na cida-

de de Porto Alegre. Na ocasião do III CIPA foi criada a Associação Brasileira de In-

vestigação Autobiográfica. 

Como podemos perceber, a realização de grande parte dos congressos inter-

nacionais da Abordagem Biográfica ocorreu no Brasil, bem como a produção de 

grande parte da pesquisa e da produção científica. Além disso, está havendo uma 

crescente parceria entre Portugal e o Brasil, principalmente com a Universidade Fe-

deral do Rio Grande do Norte (UFRN), a Universidade Federal da Bahia (UFBA), a 

Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul e com a Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP). Os pesquisadores que estão à 

frente nestas instituições de ensino superior são: em Portugal, Antônio Nóvoa, no 

Brasil, Maria da Conceição Passegui (UFRN), Elizeu Clementino de Souza (UFBA), 

Maria Helena Menna Barreto Abrahão (PUCRS) e Bueno, Catani e Souza (FEUSP). 

Ademais, a UFRN, através da sua editora edufrn, no ano passado, reeditou vários 

livros clássicos das histórias de vida, como: O método (auto)biográfico e a formação, 

de António Nóvoa e Mathias Finger; Narrativas de Vida: a pesquisa e seus métodos, 

de Daniel Bertaux; Experiência e formação, de Marie-Chistine Josso; As histórias de 

vida, de Gaston Pineau; As histórias de vida: da investigação de si ao projeto de 

formação, de Cristine Delory-Monberger; e História e histórias de vida: o método bi-

ográfico nas Ciências Sociais, de Franco Ferraroti.  
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Após termos apresentado uma pequena trajetória histórica, trataremos alguns 

princípios utilizados na abordagem e iniciaremos pela importância dada à subjetivi-

dade. Neste sentido, Finger (2014, p. 116) diz: 

 

 [...] o termo “método biográfico” se justifica pelo fato de esse método 
valorizar uma compreensão que se desenrola no interior da pessoa, 
sobretudo em relação a vivências e a experiências que tiveram lugar 
no decurso da sua história de vida.  
 

Entendemos que a subjetividade é o que ocorre no íntimo de um indivíduo, 

como ele percebe, pensa e “vê” a si e o mundo ao seu redor, através das experiên-

cias vividas, pela cultura, educação e influências sociais.   

A educação é uma das áreas do conhecimento que se preocupa com a subje-

tividade humana, mas não é a única. Outras áreas das ciências humanas, como a 

sociologia, a filosofia, a psicologia e a antropologia igualmente a utilizam em suas 

investigações. Para contribuir, Moura (2004, p. 132) acrescenta que: 

 
Na medida em que assumimos o pressuposto de que não nascemos 
sujeitos, senão tornamo-nos “sujeitos” no mundo por meio da de-
mandas sociais - a pesquisa (auto) biográfica e a análise de “nossas” 
histórias de vida, enquanto um recurso metodológico, torna-se uma 
importante ferramenta de trabalho para aqueles que estão envolvidos 
com a produção de conhecimento científico [...]. 
 

Corroborando com essa ideia, Marie-Chistine Josso (2004, p. 185) escreve: 

 
A abordagem de histórias de vida e formação” inscreve-se na corren-
te das metodologias hermenêutica de pesquisa, que estabelecem a 
construção de um saber compreensivo sobre o trabalho de interpre-
tação intersubjetiva de um material linguístico, evocando a interiori-
dade dos atores ou, mais precisamente ainda, a vida deste mundo in-
terior por meio das representações, das ideias, dos sentimentos, das 
emoções, do imaginário, dos valores, dos projetos e das buscas que 
o constituem e o animam.  
 

Com essa fala percebe-se a importância dada à subjetividade para a (au-

to)biografia, bem como a importância da linguagem como porta voz e ponte entre o 

mundo interior e o exterior, pois é através dela que a  pessoa consegue expressar o 

que passa dentro de si.  

Nessa mesma linha de pensamento, Souza, E. (2014a) diz que o método nar-

rativo (auto)biográfico possibilita um mergulho nas recordações sobre o vivido, a a-
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proximação com as recordações, histórias da vida subjetiva, as aprendizagens esco-

lares, vivências, possibilitando a reconstrução de suas trajetórias. 

Percebemos que as narrativas e os relatos autobiográficos, na voz de Souza, 

E. tornam o narrador um autor e ator da sua singularidade, pois, à medida que inves-

te um tempo no seu mundo interior, em questionar a sua vida e seus saberes e em 

se tornar legível para o outro, há uma seleção de fatos a serem relatados e outros a 

serem excluídos. Nessa mesma linha de raciocínio, acrescenta que através dos rela-

tos os sujeitos expressam seus saberes, seus conhecimentos, experiências, subjeti-

vidades, memórias e recordações da época da escolarização, as quais auxiliam no 

processo identitário e de conhecimento de si.  

Ao longo da vida várias experiências acontecem desde o nascimento as quais 

contribuem para o desenvolvimento humano. Somos o resultado do que vivemos, 

experienciamos e aprendemos com os contatos que tivemos com familiares, amigos, 

com as interações significavas, grupais, profissionais, religiosas, dentro de um con-

texto sócio-histórico, político, cultural e espiritual. Todos os acontecimentos vividos 

ao longo de uma trajetória existencial contribuem de forma significativa ou não para 

sermos o que somos hoje como pessoas.  

Sem nos esquecer do contexto sócio histórico, a trajetória escolhida para ser 

percorrida ao longo do caminho que é uma opção que nasce da forma singular de 

ser e estar no mundo, bem como o significado que cada um dá as suas experiências 

pessoais. Assim, a trajetória de vida, o percurso profissional, os conhecimentos e os 

saberes que cada professor possui são únicos, pois, possuímos uma capacidade de 

autonomia mesmo quando temos poucas possibilidades de escolha. E essa é a ri-

queza que podemos coletar das histórias de vida e formação, as suas singularidades 

e originalidades.  

Queremos também trazer um outro ponto importante para a autobiografia que 

é a memória. Dentro dessa temática Freire escreve o seguinte: 

 

Quando hoje, tomando distância de momentos por mim vividos on-
tem, os rememoro, deve ser, tanto quanto possível, em descrevendo 
a trama, fiel ao que ocorreu, mas, de outro lado, fiel ao momento em 
que reconheço e descrevo, o momento antes vivido. Os “olhos” com 
que “revejo” já não são os “olhos” com que “vi”. Ninguém fala do que 
passou a não ser na e da perspectiva do que passa. O que não me 
parece válido é pretender que o que passou de certa maneira deves-
se ter passado como possivelmente, nas condições diferentes de ho-
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je, passaria. Afinal, o passado se compreende não se muda. (FREI-
RE, 2003, p. 19).  

 

Assim, nossas memórias servem para trazer as lembranças de nossas histó-

rias e para que possamos dar a elas novos significados, compreensões e adquirir 

novas aprendizagens. 

Souza, E. (2008b, p.97) diz que “o sentido da recordação é pertinente e parti-

cular ao sujeito, ao implicar-se com o significado atribuído às experiências e ao co-

nhecimento de si, narrando aprendizagens experienciais e formativas daquilo que 

ficou na sua memória”.  

Neste sentido, as autobiografias se apropriam das memórias, lembranças, 

esquecimentos, significados e experiências relatadas pelos sujeitos, como forma de 

compreensão dos percursos de vida e formação. 

Outro aspecto de fundamental importância utilizado pela abordagem (au-

to)biográfica é a visão do processo de vida, ou seja, a compreensão do sujeito e da 

formação dentro de um processo de acontecimentos os quais vão sendo desenca-

deados até a formação de uma totalidade.  

Nesta linha de pensamento, recorremos a Souza, E. (2014a) quando escreve 

que o enfoque narrativo (auto)biográfico é uma opção epistemológica e metodológi-

ca para a investigação de professores, pois possibilita, inicialmente, um movimento 

de investigação sobre o processo de formação, além de entender os sentimentos, as 

representações dos atores sociais em um processo de formação e autoformação. 

Essa perspectiva de processo nos possibilita entender o ser humano em per-

manente mudança, em constante vir a ser, em processo de autoformação, cresci-

mento e desenvolvimento e não como um ser estático, fechado, imóvel e acabado.  

Assim, quando nos propomos a estudar a vida dos professores e a constru-

ção dos seus saberes deve-se buscar o processo de crescimento, a aquisição de 

conhecimentos através do “olhar” e a compreensão que eles trazem hoje para o que 

viveram lá no passado, valorizando os significados que dão às memórias que tra-

zem.  Josso (2004, p. 136) coloca que “A procura de compreensão dos processos de 

formação dos adultos é indissociável do continuum da vida e da globalização da 

pessoa [...]”  

Diante disso, com relação à forma de tratamento do material da pesquisa bio-

gráfica, história de uma vida/relatos, é fundamental olharmos para o processo de 
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encadeamento das memórias e recordações; é importante ver o todo e ter uma no-

ção de conjunto e da totalidade. 

Outro autor que também vê a pesquisa como processo é Dominicé (2014c, p. 

183) e defende a ideia de “[...] trabalhar o material de investigação e até o próprio 

percurso de pesquisa numa perspectiva de compreensão progressiva, enriquecendo 

constantemente o que é investigado”. E acrescenta que a noção de processo tam-

bém é uma forma de aumentar as diferenças, no sentido que cada processo é único.  

Assim, durante o ciclo vital do ser humano passamos por várias fases de de-

senvolvimento, crescimento e formação, desde o nascimento até a morte, nos quais 

estão incluídos aspectos biológicos, psicológicos, cognitivos, comportamentais, so-

ciais e culturais.  

 A abordagem (auto)biográfica também tem uma relação estreita com a for-

mação do ser humano. A autoformação que ocorre na fase adulta “[...] corresponde 

a uma dupla apropriação do poder de formação; é tomar em mãos esse poder - tor-

nar-se sujeito -, mas é também aplicá-lo a si mesmo: tornar-se objeto de forma-ção 

para si mesmo”. (PINEAU, 2014, p. 95). 

Com relação à formação, Josso (2004, p. 182) traz a seguinte compreensão 

sobre as vivências de formação: 

 
Cada participante pode descobrir-se em formação, e compreender 
que, se tudo na nossa vida contribui para a nossa formação, isso 
provém, contudo, das vivências que se tornaram fundadoras das 
nossas intenções, dos nossos comportamentos, das nossas valoriza-
ções socioculturais, da maneira como nós pensamos a nós mesmos 
e de pensarmos a realidade que vivemos ou com as quais, mais ou 
menos, momentaneamente nos relacionamos. 
 

Sob a ótica da autora, podemos entender que todas as experiências que ocor-

rem no processo de uma vida trazem possibilidades de aprendizagem e contribuem 

para a formação docente. E, corroborando com essa ideia trazemos a seguinte cita-

ção: 

 
A abordagem biográfica e autobiográfica das trajetórias de escolari-
zação e formação, tomadas como narrativas de formação se inscre-
vem em uma abordagem epistemológica e metodológica, entende-se 
como um processo formativo e autoformativo, por meio das experi-
ências dos atores em formação. (SOUZA, E. 2014, p. 37).  
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Ou seja, ao relatar e narrar a própria história de vida ou aspectos dela, esse 

ato por si só é formador. 

Outra característica essencial das narrativas segundo Ferraroti (2014b, p. 43) 

é a sua natureza relacional. O autor coloca que “a ilusão da objetividade nega a qua-

lidade interacional da narrativa biográfica”. Para ele, temos que restituir a natureza 

relacional da narrativa biográfica e a sua intencionalidade comunicativa. 

Podemos olhar por dois ângulos a natureza relacional proposta por Ferraroti. 

Uma é a relação do pesquisador com o pesquisado, é uma relação interpessoal; a 

outra é a do pesquisado com ele mesmo ao (auto)narrar-se, ao buscar em si suas 

memórias e entrar em contato consigo, é uma comunicação intrapessoal. A aborda-

gem se dá a partir de relações humanas pessoais, interpessoais e intrapessoais.  

Além da natureza relacional, há outra característica essencial nas narrativas 

que é a relação do indivíduo com a sociedade. Assim, “todo ato individual é uma to-

talização sintética de um sistema social. Toda narrativa de um acontecimento de 

uma vida é por sua vez um ato, a totalização sintética de experiências vividas e de 

uma interação social”. (FERRAROTI, 2014b, p. 43). 

Um relato (auto)biográfico não se propõe a ser um relatório social, mas um 

caminho percorrido de interações. O que o autor nos faz refletir é que ao longo do 

itinerário de uma vida vivemos várias interações sociais e que são representativas 

da sociedade em que vivemos e da cultura que estamos inseridos. 

 E acrescenta Ferraroti (2014b, p. 45): 

 
O ato como síntese ativa de um sistema social, a história individual 
como história social totalizadora por uma práxis: essas duas proposi-
ções implicam um percurso heurístico visando ao universal por meio 
do singular, procurando o objetivo a partir do subjetivo, descobrindo o 
geral pelo particular [...] Pode haver ciência do particular e do subjeti-
vo. 
 

É interessante a compreensão deste sociólogo no sentido que nos coloca que 

um indivíduo pode representar a sociedade e que o universal e o geral (sociedade) 

podem sim, ser representados pelo singular (homem). 

Ferraroti (2014b) considera que interiorizamos as estruturas sociais e volta-

mos a traduzi-las em estruturas psicológicas. O sistema social encontra-se em nos-

sas atitudes, sonhos, comportamentos e na história da vida de cada indivíduo.  
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Quanto a isso, temos nas palavras de Josso (2004, p. 156) a seguinte refle-

xão: “o novo paradigma que emerge da prática das histórias de vida em formação 

tende para uma consciência reunificada de nós mesmos, individual e coletivamente 

[...]” e acrescenta que as histórias de vida são adequadas para as sociedades ditas 

desenvolvidas e industrializadas, no sentido que é um recurso, uma possibilidade de 

dar voz às individualidades. 

Nessa mesma linha de pensamento, Abrahão e Bolivar (2014) colocam que 

no mundo capitalista globalizado, as pessoas sentem necessidade de diferenciar-se, 

de ter uma identidade, de não se misturarem de forma que venham a perder suas 

referências culturais.  

Santamarina e Marinas (1994 apud ABRAHÃO; BOLIVAR, 2014, p. 17) alu-

dem: “[...] há um interesse nos processos da memória individual, grupal e coletiva, 

em um momento em que precisamente a sociedade e os meios de massificação pre-

tendem homogeneizar todas as formas de saber e de comunicação social” (tradução 

nossa).4 

Diante da possibilidade de que as histórias de vida dão voz ao indivíduo, é 

importante não deixar de contextualizar a autobiografia. E quanto a esse pensar, 

Abrahão e Bolivar (2014) acrescentam que os relatos(auto)biográficos precisam ser 

inseridos nas questões sociais em que estão imersos, traçando os paralelos com as 

condições sociais e com os processos históricos em que são construídos. 

E, frente à complexidade da sociedade contemporânea, dos meios de comu-

nicação, da globalização, das novas formas de ensino a distância, das tecnologias 

de ensino e educação, percebe-se que estamos passando por um momento de tran-

sição na sociedade o qual reflete na educação, bem como na formação dos profes-

sores e na construção dos seus saberes docentes.  

No tocante à importância dada nas (auto)biografias, às reflexões, trazemos a 

seguinte contribuição: 

   
Esse saber apresenta-se assim não só como crítico, reflexivo e histó-
rico mas também implica uma investigação da parte da pessoa, uma 
pesquisa fundamentalmente formadora. [...] Penso que na sociedade 
moderna esses processos de tomada de consciência são mesmo 
constitutivos da pessoa. (FINGER, 2014, p. 116). 
 

                                                 
4
 [...] hay um interés em lós procesos de La memória individual, grupal y colectiva, em um momento 
em que precisamente La sociedad de lós médios de masificación, pretende homogeneizar todas lãs 
formas de saber y comunicación social. 
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Após esta etapa da pesquisa, onde apresentamos alguns conceitos teóricos 

da abordagem (auto)biográfica,  fazemos o fechamento da mesma com uma citação 

de Dominicé a respeito da importância dada às reflexões desta abordagem. Domini-

cé (2014c, p. 196) escreve que: 

 
A abordagem biográfica pode assim ser considerada como um lugar 
de confrontação de verdades construídas no decurso da existência, 
como um espaço onde se entrechocam reflexões sobre a formação, 
provenientes de diferentes percursos de vida.  

 

Diante do exposto sobre a abordagem autobiográfica, acreditamos que seja o 

recurso mais apropriado para realizar esta pesquisa na área da educação, da do-

cência e dos saberes professorais, pois, através do conhecimento adquirido com os 

teóricos, podemos perceber o comprometimento com a busca dos fundamentos e-

pistemológicos e metodológicos da abordagem.  

Além disso, acrescentamos que o método será utilizado como forma de inves-

tigação e de formação/autoformação no sentido de que quando se faz uso da (au-

to)biografia na área da educação é indissociável a dupla função do método: o de ser 

utilizado como instrumento de investigação e o de formação/autoformação. Pois, na 

medida em que ocorrem os relatos das memórias de vida e a reflexão do que foi vi-

vido, automaticamente incide um ressignificar do passado; há uma releitura das ex-

periências e dos saberes aprendidos e a aquisição de novos saberes e novas com-

preensões do que foi vivido pelo viés e o “olhar” do presente. 

 

 
4 AS TRILHAS PERCORRIDAS NA PESQUISA  

 
4.1 QUESTÃO PROBLEMATIZADORA 

  

Com relação à problematização da pesquisa, queremos ressaltar que passa-

mos por um momento histórico desafiante, uma vez que as novas tecnologias e as 

transformações no mundo do trabalho exigem cada vez mais do trabalhador. Logo, 

entendemos que o docente universitário é atingido pelas contingências do momento 

em que vivemos, onde lhe é cobrado cada vez mais produção científica, publicação 

e pesquisa. Diante desta realidade, é importante lançar um olhar para o professor(a) 

e para a construção dos seus saberes docentes, os quais amparam a sua prática. 
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Assim, com essa pesquisa tivemos a intenção de dar importância aos saberes do-

centes, à vida e à subjetividade professoral, aspectos estes que são muitas vezes 

relegados a segundo plano. 

Trazemos a colaboração de Tardif (2013) que nos coloca em sua teoria que 

os saberes docentes são plurais e se compõem de vários saberes provenientes de 

diferentes fontes que são denominados por ele de saberes disciplinares, curricula-

res, profissionais e experienciais.  

Diante do exposto, essa pesquisa parte do seguinte problema: como os pro-

fessores psicólogos do departamento de psicologia, da Fundação Universidade Fe-

deral de Rondônia/UNIR construíram, ao longo da vida e da formação, os seus sa-

beres profissionais docentes?  

  

4.2 OBJETIVOS 

 
4.2.1 Geral  

 
Compreender como os professores psicólogos do departamento de psicologi-

a, da Fundação Universidade Federal de Rondônia/UNIR construíram, ao longo da 

vida e da formação, os seus saberes profissionais docentes.  

 

4.2.2 Específicos 

  

a) Descrever como foi construída a relação dos professores psicólogos com 

a docência; 

b) Identificar quais são os saberes docentes, construídos ao longo da vida e 

da formação, que fundamentam a prática professoral; 

c) Compreender como foi construído, ao longo da vida, a vontade de ser 

professor;  

d) Verificar se houve a apropriação de outros saberes auto-formativos 

durante o processo da realização dos relatos orais, por parte dos 

professores, a partir da reflexão sobre a construção dos saberes 

docentes. 
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4.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste item descrevemos o tipo de pesquisa utilizada para alcançar os objeti-

vos desejados e apresentamos quais foram os procedimentos adotados e os instru-

mentos de coleta de dados. Ainda, informamos quem são os sujeitos da pesquisa, o 

local onde a mesma fora realizada e a forma como os dados foram tratados.  

A pesquisa de campo só foi realizada após ter sido submetida ao Comitê de 

Ética em Pesquisas (CEP), da Universidade Federal de Rondônia - UNIR, regido 

pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Obtivemos a apro-

vação conforme protocolo CAAE – 39886614.3.0000.5300, na versão 1 (ANEXO A). 

 

4.3.1 Tipo de pesquisa 

 

Esta pesquisa caracteriza-se pela abordagem qualitativa com o método (au-

to)biográfico tendo como sujeitos os professores psicólogos que trabalham no depar-

tamento do curso de graduação em psicologia, na Universidade Federal de Rondô-

nia/UNIR. 

 Escolhemos trabalhar com a abordagem qualitativa uma vez que os dados 

pesquisados são tratados, como coloca Minayo (2008) a partir do olhar do significa-

dos que os sujeitos dão as suas vivências e experiências. 

A opção pelo método (auto)biográfico se justifica no sentido de o mesmo pro-

porcionar uma visão do processo e requer automaticamente um olhar qualitativo e 

não quantitativo. Como já foi apresentado na questão norteadora e nos objetivos da 

pesquisa, a nossa intenção consistiu em compreender como os professores psicólo-

gos da UNIR construíram os seus saberes profissionais docentes e, para adquirir 

tais informações, o método mais adequado que encontramos foi o (auto)biográfico.  

Como temos a intenção de conhecer os aspectos da vida que contribuíram 

para a construção dos saberes profissionais, não nos atemos em toda a vida dos 

professores, mas nas particularidades relacionadas com a educação e à docência. 

Por isso, trabalhamos com os relatos autobiográficos orais e pedimos aos envolvidos 

que através dos relatos nos informassem como surgiu a vontade de ser professor, 

como foram construídos os saberes docentes, quais os saberes que eles mobilizam 

na prática pedagógica, qual a relação que possuem com a docência, além de cole-

tarmos as reflexões que eles tiveram ao fazer seus relatos. Neste sentido, a aborda-
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gem qualitativa e o método autobiográfico nos dão as bases epistemológicas neces-

sárias à realização da pesquisa.  

Trazemos a contribuição de Bogdan e Biklen (1994) acrescentando que as 

pesquisas qualitativas, ao atribuírem importância ao significado dão especial valor às 

opiniões dos participantes procurando construir um entendimento dos tópicos abor-

dados, considerando os diferentes pontos de vista dos sujeitos envolvidos. Assim, 

também valorizamos a opinião dos sujeitos da pesquisa, sabendo que cada vivência 

com a docência é única e irreproduzível. 

Deste modo, não pretendemos estabelecer generalizações estatísticas com 

dados exatos e acabados, mas sim, compreender a subjetividade, as experiências 

docentes, a relação com a docência, a pessoa do professor, a sua história de vida 

com a formação docente e seus saberes, bem como trazer as reflexões que emergi-

ram dos relatos apresentadas pelos professores. 

Para colaborar com a pesquisa qualitativa nos reportamos a Josso (2004) que 

considera as narrativas (auto)biográficas como  um meio à disposição dos pesquisa-

dores, as quais possibilitam olhar para a totalidade do processo, fazer reflexões so-

bre as experiências e o caminho percorrido, bem como desenvolver um distancia-

mento crítico sobre a prática. Nesta pesquisa temos a intenção de tratar os dados 

coletados utilizando o modelo abordado por Josso, mas, a denominação escolhida 

foi relatos (auto)biográficos, a qual já foi explicada na parte teórica. 

Ferraroti (2014, p. 47) que também escreve nesta mesma perspectiva afirma 

que: 

 
A especificidade do método biográfico implica a ultrapassagem do 
quadro lógico-formal e do modelo mecanicista que caracterizam a e-
pistemologia científica dominante. Devemos procurar os fundamen-
tos epistemológicos do método biográfico [...] numa razão dialética 
capaz de compreender a “práxis” sintética recíproca, que rege a inte-
ração entre indivíduo e um sistema social.  

 

A partir do pensamento sobre como trabalhar com a riqueza das informações 

que o método autobiográfico nos traz, também procuramos fazer uma interação en-

tre o indivíduo e a sociedade, olhando para a totalidade do processo percorrido ao 

longo da vida a qual possibilitou a construção dos saberes docentes.  

E acrescentamos que: 
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É possível fazer pesquisa das narrativas de pessoas com a mesma 
profissão, de maneira a estabelecerem-se traços comuns ou sequên-
cias descritas de maneira semelhante, por pessoas que atravessam 
o mesmo tipo de experiência - existem sempre elementos de compa-
ração, mas a comparação não dá lugar a verdades biográficas. Per-
mite simplesmente apoiar hipóteses. (DOMINICÉ, 2014c, p. 193). 
 
 

Na fase da análise, coletamos dos relatos experienciais dos professores psi-

cólogos do DEP, o que emergiu dos conteúdos trazidos, fazendo as inferências e 

análises por semelhanças e diferenciações de forma ampla, entendendo que os sa-

beres foram construídos dentro de um processo de vida e de formação.  

  

4.3.2 Instrumentos Utilizados para o Levantamento dos Dados 

 

  Com o intuito de coletar as informações dos sujeitos da pesquisa (os profes-

sores psicólogos do departamento de psicologia) preparamos cinco (5) perguntas 

relacionadas ao objeto de estudo, as quais foram apresentadas aos professores na 

pesquisa de campo. As perguntas foram elaboradas para serem respondidas sob a 

forma de relatos (auto)biográficos orais, onde  os sujeitos da pesquisa descreveram 

suas lembranças,  memórias das experiências vividas com a docência e com a cons-

tituição dos saberes e que contribuíram para o seu processo de construção profis-

sional docente. 

Para ilustrar essa forma de entrevista, nos reportamos a Bueno, Catani e 

Souza C. (1998), pois em seus trabalhos de pesquisa utilizaram os relatos (au-

to)biográficos buscando reconstituir as histórias de formação. Assim, a presente 

proposta de pesquisa foi inspirada nesta forma de realizar o levantamento dos dados 

empíricos. Neste sentido, Bueno (2002, p. 14) nos acrescenta que é importante es-

timular nos professores as “lembranças de fatos e experiências, desencadeando em 

cada um o desejo [...] de autonarrar-se”. 

 Após as leituras a respeito do método (auto)biográfico, das histórias de vida e 

formação, entendemos que poderíamos compreender melhor os saberes docentes 

se procurássemos observá-los dentro de um processo de vida, que trouxesse as 

lembranças e memórias professorais inseridos em contextos de formação. Nessa 

mesma linha de pensamento, Josso (2004, p. 39) coloca: “a situação da construção 

da narrativa [...] pressupõe a narração de si mesmo, sob o ângulo da sua formação, 
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por meio do recurso a recordações-referências, que balizam a duração de uma vi-

da”.  

Valendo-se do pensamento da autora, verificamos que a mesma pontua sobre 

a importância de se deixar levar pelas recordações que emergem através de associ-

ações livres e de expressá-las através de uma coerência narrativa. No que tange às 

entrevistas, os professores ficaram à vontade para autorrelatarem-se, expressando 

ideias, pensamentos, sentimentos e deixando-se levar pelas recordações que emer-

giam de forma livre e espontânea.  

Para corroborar com as ideias da autora citada e o objetivo das entrevistas, 

recorremos, também, a Souza E. (2014, p. 47) destacando que “[...] o ato de recor-

dar e narrar remete o autor, a reconstrução de diferentes experiências de formação, 

desvelando dispositivos pedagógicos e criando espaço para a compreensão de sua 

própria prática.” (tradução nossa).5 

Esta ideia de Souza E. nos remete ao que Nóvoa e Finger (2014) escreveram 

com relação a (auto)biografia, sendo que  os autores utilizam a palavra auto, entre 

parênteses, propositalmente, porque entendem que no contexto autobiográfico pro-

fessoral ela representa dois sentidos: uma no sentido da pessoa que narra a si 

mesma; e outro, ao narrar-se, o narrador reflete sobre si mesmo e sobre a sua for-

mação e esse ato por si só é considerado autoformador.  

Cada um tem uma forma de autonarrar-se, de recordar, elaborar a sua trajetó-

ria de vida, de olhar para seu passado e de lhe dar significado, por isso que o méto-

do (auto)narrativo é também formador, pois, proporciona uma autoavaliação, uma 

introspecção, bem como a reflexão do que já foi realizado, como foi realizado,  o que 

ainda se quer realizar e como favorecer a realização de novos projetos educacionais 

e ter a aquisição de novos saberes docentes (DOMINICÉ, 2014). 

 Neste estudo, o relato tem como proposta tratar um tópico específico da vida 

dos professores, relacionado com as vivências pessoais que contribuíram para o 

processo de construção dos saberes docentes, ou seja, não pesquisamos a vida 

como um todo, mas os aspectos ligados à construção dos saberes.  

Acrescentamos que, segundo Flick (2009), a entrevista narrativa é utilizada no 

contexto da pesquisa biográfica cujo interesse pode variar entre a vida toda do en-

                                                 
5 Texto original: “[...] El actor de recordar y narrar remite AL actor- autor, a la reconstrucción 

de direfentes expeiencias de formación, desvelando dispositivos pedagógicos y creando 
espacios para La comprensión de su propia práctica.” 
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trevistado ou um período específico, temporal, relacionado a algum tópico específico 

da biografia do participante.  

Neste aspecto, a entrevista autobiográfica foi fundamental para a pesquisa 

que realizamos, pois, através dela encontramos as informações que buscávamos 

nos objetivos gerais e específicos.  

Nesta mesma linha teórica autobiográfica nos respaldamos em Pineau; Le 

Grand (2012, p. 160) que acrescentam: 

 
A enunciação oral é importante, não apenas quanto à forma dessa 
enunciação e à sua estrutura: ela representa uma totalidade signifi-
cante. A história de vida é, antes de tudo, uma articulação narrativa 
de fatos temporais. [...] Não há fala sem escuta; por isso, o quadro 
institucional e a qualidade humana da escuta são inteiramente fun-
damentais [...] 

 

Ao realizar a entrevista do tipo relato (auto)biográfico oral gravado, procura-

mos como pesquisadora e entrevistadora, ter uma escuta qualitativa com cada um 

dos nossos pesquisados(a) dando-lhes genuína atenção e inteireza de contato no 

momento da realização dos seus relatos orais.  

 Para podermos coletar as informações necessárias à pesquisa foram pensa-

das e preparadas cinco (5) perguntas relacionadas à construção dos saberes docen-

tes ocorridos ao longo da vida e da formação, as quais serão descritas e explicadas 

na pg. 63. 

 

No tocante às entrevistas, Abrahão e Bolívar (2014, p. 20) acrescentam que: 

 
O objetivo de uma investigação biográfica é a narração da vida, me-
diante uma reconstrução retrospectiva [...] Nas entrevistas autobio-
gráficas os sujeitos são induzidos a reconstruir sua história de vida, 
mediante um conjunto de questões temáticas que vão estimulando 
que o entrevistado conte sua vida. (tradução nossa).6 

 

 Colocamos esta contribuição para esclarecer que nesta pesquisa algumas 

questões propõem que os entrevistados se reportem a aspectos específicos das su-

as histórias de vida e que os depoimentos das experiências estejam ligados à do-

cência e aos saberes.  

                                                 
6 Texto original: El objetivo de uma investigación biográfica es La narración de la vida, mediente uma 

reconstrucción retrospectiva [...] En las entrevistas biográficas lós sujetos son inducidos a reconstru-
ir su historia de vida, mediante um conjunto de cuestiones temáticas que van estimulando que el en-
trevistado recuente su vida. 
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A utilização da palavra “como”, em algumas perguntas, está relacionada à 

busca do entendimento do processo de aprendizagem dos saberes em detrimento 

da palavra “porque”, pois a mesma nos traz as causas e os efeitos.  

 A primeira questão tem a intenção de saber como surgiu a vontade7 de ser 

professor(a). É uma pergunta que foi escolhida com a finalidade de fazer com que os 

professores entrassem em contato com a lembrança da vontade de ser um profes-

sor, de dar aula, da decisão de fazer o concurso para ser docente, o que o levou a 

querer ser um professor, de se dedicar a essa profissão, e assim nos relatar o início 

desta carreira. 

Todas as questões levam às recordações que proporcionam o acesso às 

memórias de sensações, sentimentos, pensamentos, intuições e sonhos, e até 

mesmo conteúdos que emergem a consciência no momento em que nos colocamos 

a pensar sobre nosso passado, a relembrar nossa história de vida. Ao recordar, es-

crever e narrar aspectos do nosso interior, podemos também, fazer associações de 

ideias, elaborar conteúdos e ter a oportunidade de fazer uma nova releitura do cami-

nho.  

Nos relatos de vida podem emergir compreensões sobre os motivos pelos 

quais tomamos determinados caminhos e não outros, trazendo autoconhecimento 

do que motivou determinada decisão, pensamento, sentimento, ação e comporta-

mento. Ao olhar para o nosso passado e escrever sobre ele, automaticamente ocor-

re um movimento de introspecção e autoanálise. 

 A segunda questão solicita que os professores relatem quais foram as expe-

riências que ocorreram ao longo da vida e que contribuíram com a construção dos 

seus saberes docentes. Ela tem a intenção de observar o itinerário percorrido e co-

mo foi a caminhada com relação ao aprendizado dos saberes, dando ênfase ao pro-

cesso experiencial de construção destes desde a infância até os dias atuais.  

A terceira questão objetiva investigar os saberes que os professores mobili-

zam em sua prática docente, bem como conhecer os saberes que são utilizados na 

ação pedagógica professoral, os quais fazem parte do reservatório e do repertório 

de cada um.   

                                                 
7
 A Psicologia clássica ou MICHEL; GAUQUELIN Françoise. Dicionário de Psicologia. São Paulo: 
Lisboa, 1987. p. 580.) distingue quatro momentos no ato voluntário: a concepção, a deliberação, a 
decisão e a execução.[...] o homem de vontade torna-se, ao mesmo tempo, o sujeito e o responsá-
vel da sua conduta. O ato voluntário reside no controle de si.  
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A quarta questão busca compreender como foi construída, ao longo da vida, a 

relação com a educação, com os professores e com a docência. Essa pergunta 

pressupõe uma relação de encontro, troca de saberes e de aprendizagens. É uma 

interação onde ambos se transformam e crescem e, assim, pode-se observar o que 

a educação trouxe para o professor e o que ele levou de si para a profissão, o ramo 

de atuação.  

Sabemos que a aprendizagem ocorre a partir de vários fatores e um deles es-

rá relacionado ao valor que damos ao que aprendemos e a importância que tem pa-

ra nossa vida, aquilo que nos apropriamos com os conhecimentos assimilados.  

Com a quinta questão procuramos conhecer como foi para os docentes reali-

zar os relatos (auto)biográficos e se os mesmos  trouxeram alguma reflexão crítica  

sobre a trajetória de vida relacionada à educação e à docência, que pudesse ter 

contribuído com a autoformação e com a aquisição de novos saberes.  

Segundo Dominicé (2014b), a abordagem biográfica possui uma dupla fun-

ção: a de servir como investigação e, ainda, como instrumento pedagógico; por isso 

é utilizável pela ciência da educação. Seguindo essa mesma linha de pensamento, 

Josso (2004, p. 136) complementa: 

 

O trabalho biográfico é, sem dúvida, um dos meios à nossa disposi-
ção para nos manter em contato com a nossa totalidade [...] encora-
jar uma experiência refletida no que fazemos ou empreendemos e 
desenvolver um distanciamento crítico em relação as convicções que 
nos servem de sinais/referências nas nossas orientações, nas nos-
sas formas de pensar e de trabalhar. 
 
 

  Os relatos realizados pelos professores não culminam apenas em informa-

ções para a pesquisa, mas também, trazem contribuições para os sujeitos pesquisa-

dos na medida em que fazem reflexões críticas a respeito das suas trajetórias de 

vida e de formação.   

 

4.3.3 Procedimentos Metodológicos 

 

Com relação aos procedimentos adotados para a execução desta etapa, inici-

amos com a revisão da literatura, em livros e artigos, de autores que abordam o te-

ma da pesquisa procurando conhecer melhor o assunto. Os autores estudados es-

tão relacionados à área da educação, principalmente na linha da formação e dos 
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saberes docentes. Diante da intenção de investigar e compreender a respeito dos 

saberes docentes, e entendendo que eles são construídos dentro de um processo 

que ocorre ao longo da vida e da profissão, também nos debruçamos a estudar so-

bre a abordagem (auto)biográfica, pois ela pode nos auxiliar em tal propósito. Outros 

teóricos estudados foram os que abordavam a respeito do professor reflexivo, do 

ensino superior e das questões metodológicas. Queremos deixar claro que os estu-

dos teóricos ocorreram ao longo do percurso do mestrado e as leituras foram acon-

tecendo de acordo com a necessidade da fase do trabalho.  

Outra metodologia adotada foi a pesquisa documental - online - na página do 

MEC e do Conselho Nacional de Educação. Tal procedimento deveu-se pela neces-

sidade de obtenção de mais informações a respeito das Diretrizes Curriculares Na-

cionais e da Lei de Diretrizes e Bases - LDB.  

Foi míster, também, realizar buscas na UNIR, no departamento do curso, para 

conhecer a graduação de psicologia, suas normas, projeto pedagógico, formação de 

professores, bem como colher informações com relação à história da UNIR. 

 Portanto, entendemos que a pesquisa documental é um instrumento de cole-

ta de dados, que constitui uma fonte importante de informações auxiliando na fun-

damentação teórica dos elementos e informações obtidas na pesquisa empírica. Se-

gundo Lüdke e André (1986, p. 38), “[...] a análise documental constitui-se como 

uma valiosa abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações 

obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou pro-

blema”. 

Após esta fase bibliográfica e documental, a etapa subsequente diz respeito à 

preparação dos instrumentos da pesquisa e sua aplicação. Durante a organização 

desta, tivemos várias ideias de quais instrumentos utilizar. Optamos pela entrevista 

semiestruturada oral, presencial e gravada. A entrevista conteve cinco (5) perguntas 

semiestruturadas nas quais os professores puderam relatar as suas experiências 

com relação à educação e a docência, de modo que pudéssemos obter as informa-

ções desejadas para posterior inferência e análise.  

 Dando continuidade ao desenvolvimento do trabalho, passamos para a análi-

se dos dados registrados nos relatos dos professores. Para tanto, buscamos emba-

sar nossos conhecimentos a respeito, tanto na análise de conteúdo de Bardin, quan-

to do método autobiográfico, os quais explicaremos no item - Definindo o método de 

análise.  
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Após termos a clareza de todos os passos da pesquisa, da preparação do 

projeto, de onde queríamos e poderíamos caminhar, elaboramos o projeto específico 

para postar na Plataforma Brasil e aguardar a aprovação do CEP. Então foram qua-

tro meses e onze dias de espera e paciência para, enfim, obtermos a liberação e 

irmos a campo.  

Procurando realizar a etapa da pesquisa de campo entramos em contato com 

os professores do departamento de psicologia para averiguar se eles poderiam par-

ticipar da pesquisa e apresentamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

As entrevistas com os professores deram-se de forma individual, onde apre-

sentamos as perguntas semiestruturadas e solicitamos que respondessem em forma 

de relato (auto)biográfico oral, com a gravação das  respostas. 

 As entrevistas aconteceram no dia, horário e local agendado, de acordo com 

a disponibilidade dos sujeitos. Os encontros com os nove (9) sujeitos respondentes 

foram realizados entre os meses de maio e junho de 2015. 

Após as entrevistas terem sido realizadas com os nove (9) professores do 

DEP, partimos para a etapa da transcrição e digitação das gravações. Obtivemos 

com o trabalho transcrito, 91 páginas para análise. A partir daí começamos a ler re-

lato por relato, minuciosamente, para apreender o que cada professor(a) relatava da 

sua história de vida relacionada à docência e à construção dos seus saberes. Poste-

riormente, separamos as respostas por questão para podermos realizar as categori-

as de análise de acordo com as perguntas. Assim, emergiram das falas dos sujeitos 

respondentes semelhanças e diferenças, as quais foram as bases para montarmos 

as categorias de análise. 

Iniciamos o processo de montagem das categorias de acordo com a análise 

de conteúdo de Bardin (2011). Nas questões 1, 4 e 5, obtivemos duas categorias por 

questão; e para as questões 2 e 3, encontramos três categorias de análise as quais 

serão apresentadas na seção da Análise e discussão dos relatos (auto)biográficos. 

Nesta etapa emergiram muitas informações a respeito das histórias de vida 

dos professores as quais foram embasadas e dialogadas com a teoria para posterior 

apresentação nas considerações finais.  

  

4.4 SUJEITOS RESPONDENTES DO ESTUDO 
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Conforme dados coletados no site do departamento de psicologia8, a relação 

de docentes é constituída por 15 professores efetivos, sendo que 13 possuem gra-

duação em psicologia e 2 em pedagogia; todos com dedicação exclusiva. Do total de 

docentes, 2 possuem pós-doutorado, 12 doutorado, e 01  possui mestrado. Conside-

rando o objetivo principal desta pesquisa, o público-alvo foi somente professores 

graduados em psicologia. 

O corpo docente do departamento é composto por 13 professores psicólogos, 

mas a pesquisa foi realizada com nove (9). Apresentaremos, no quadro abaixo, os 

sujeitos da pesquisa. Os dados foram coletados no PPC do departamento. 

 

Quadro 2 - Sujeitos da pesquisa- Professores Psicólogos do Departamento de 
Psicologia 

Docente Titulação 
Regime de tra-

balho 
Tempo de serviço como do-

cente na UNIR 

Nº 1 Doutora DE 18 

Nº 2 Doutor DE 23 

Nº 3 Doutor DE 05 

Nº 4 Doutora DE 25 

Nº 5 Doutora DE 05 

Nº 6 Doutora DE 22 

Nº 7 Doutor DE 22 

Nº 8 Pós-Doc DE 19 

Nº 9 Mestre DE 06 

Fonte: www.depsi.unir.br  
 

4.5 LÓCUS DA INVESTIGAÇÃO 

  
A pesquisa foi realizada na Fundação Universidade Federal de Rondônia (U-

NIR), localizada no município de Porto Velho/RO, BR 364, km 9,5, campus José Ri-

beiro Filho, no departamento de psicologia,. A universidade foi criada pela lei nº 

70119, em 08 de julho de 1982 e integra o sistema federal de ensino superior públi-

co. É uma universidade que presta serviços educacionais em várias cidades do inte-

rior do estado, por meio de sete (7) campi localizados nas cidades de Ariquemes, 

Cacoal, Guajará - Mirim, Ji-Paraná, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena. 

Vários profissionais são formados pela universidade todos os anos em diversas á-

reas do conhecimento e, além do ensino, a UNIR também trabalha com projetos de 

pesquisa e extensão. 

                                                 
8
 www.depsi.unir.br 

9 Disponível em: <www.unir.br>. Acesso em: 27 mar. 2015. 
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A sede administrativa da universidade está localizada na cidade de Porto Ve-

lho, onde fica a Reitoria e as Pró-Reitorias de Administração (PRAD), de Graduação 

(PROGRAD), de Planejamento (PROPLAN), de Cultura, Extensão e Assuntos Estu-

dantis (PROCEA) e de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPesq)10. 

A Universidade oferece 64 cursos de graduação presenciais e 4 na modalida-

de a distância. Na pós-graduação, são ofertados 12 cursos de mestrado e 2 de dou-

torado, divididos em 5  núcleos: saúde, tecnologia, ciências exatas e da terra, ciên-

cias humanas e ciências sociais aplicadas. O curso de graduação em psicologia está 

inserido no núcleo de saúde. 

 

Mapa 1 – Localização da Fundação Universidade Federal de Rondônia, no Es-
tado de Rondônia 

 
Fonte: 

ttps://www.google.com.br/maps/place/Universidade+Federal+de+Rond%C3%B4nia 

 

4.5.1 O Curso de Psicologia na UNIR e no Estado de Rondônia  

 
 Em 1988, na Universidade Federal de Rondônia criou-se o curso de psicolo-

gia, com base na resolução nº 048 de 14 de outubro de 198811, constituindo o pri-

meiro curso de psicologia do estado de Rondônia.  

Ao longo do tempo, na cidade de Porto Velho e no interior do estado foram 

criados em instituições de ensino particulares, outros cursos de psicologia. Na capi-

                                                 
10

 wikpédia. Acesso em: 27 mar. 2015. 
11

 Disponível em: <www.depsi.unir.br>. Acesso em: 28 mar. 2015. 
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tal, temos o Instituto Luterano de Ensino Superior de Porto Velho (ULBRA) e a Fa-

culdades Integradas Aparício Carvalho (FIMCA); no interior, o curso está distribuído 

em mais 5 cidades: na Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal (FACIMED), 

Faculdades Associadas de Ariquemes (FAAR), Faculdade Educação e Meio Ambi-

ente- Ariquemes (FAEMA), Faculdade de Rolim de Moura (FAROL), Instituição de 

Ensino Superior da Amazônia/ Faculdade da Amazônia - Vilhena (FAMA) e a Facul-

dade de Pimenta Bueno (FAP).  

As informações acima nos mostram o crescimento da oferta do curso de psi-

cologia, tanto na capital quanto a sua expansão no interior do estado.  Houve, tam-

bém, um crescimento da oferta de trabalho no campo da docência para os psicólo-

gos e, igualmente, nos outros cursos de nível superior criados e que necessitam de 

professores psicólogos. Logo, percebe-se que este é um campo de atuação profis-

sional em expansão. 

A conclusão da primeira turma de psicologia12 da UNIR ocorreu no segundo 

semestre de 1993, e em 06 de dezembro de 1995, o MEC reconheceu o curso por 

meio da Portaria 1486/1995, permitindo, desde então, que seus egressos atuem em 

diversos campos da iniciativa privada ou do serviço público.  

 Constata-se que o curso de psicologia vem, ao longo destes anos, contribuin-

do com a sociedade rondoniense na formação de centenas de profissionais. 

 Na tentativa de melhorar os serviços oferecidos, em 1996, a Matriz Curricular 

passou por discussão e reformulação e vigora até a presente data, oferecendo a ha-

bilitação formação de psicólogos e licenciatura em psicologia. Mas, segundo infor-

mações coletadas no site do departamento de Psicologia: 

. 
A partir do estudo dos novos documentos norteadores do curso de 
Psicologia e da Resolução 278/CONSEA/2012, o NDE apresentou ao 
Departamento a proposta de reformulação do curso e [...] propõe a 
formação de Psicólogos como bacharéis em Psicologia, com uma 
formação básica sólida e o aprofundamento da formação em duas 
ênfases: Psicologia e processos educativos e Psicologia e pro-
cessos de promoção e prevenção da saúde.13 
 

 
 Diante do exposto, percebemos que o curso de psicologia e o departamento 

estão passando por um período de adaptação, renovação e transformação, ante a 

transição de um PPC antigo para um PPC novo. Uma das mudanças propostas está 

                                                 
12

 Disponível em: <http://www.depsi.unir.br>. Acesso em: 28 mar. 2015. 
13

 Disponível em: <http://www.depsi.unir.br>. Acesso em: 28 mar. 2015. 
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na habilitação: Formação de psicólogo e licenciatura em psicologia para a formação 

de psicólogos como bacharéis em psicologia. A partir desta mudança, algumas dis-

ciplinas da estrutura curricular estão sendo substituídas, e novas estão sendo inseri-

das, bem como houveram mudanças nas ênfases oferecidas pelo curso. 

Com relação às informações do perfil do curso, acrescentamos que o mesmo 

desenvolve-se na modalidade presencial, com grau de bacharel, oferecendo 30 va-

gas anuais. O turno de funcionamento é integral (matutino e vespertino), regime es-

colar seriado, onde cada semestre tem a duração de 20 semanas e a carga horária 

do curso é de 4.330 horas para uma ênfase e, 4.710 horas, para duas ênfases, com 

período mínimo de formação de 5 anos. 

 

4.6 O MÉTODO DE ANÁLISE 

 

  Para analisar o material empírico coletado transcrevemos todos os relatos 

orais dando início à análise sistemática, adotando a técnica categorial temática, utili-

zada por Bardin (2011), que divide as etapas em pré-análise e exploração do mate-

rial e tratamento dos resultados/inferência/interpretação. A referida autora define a 

análise como:  

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produ-
ção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. (BARDIN, 
2011, p. 48) 

 

Segundo Bardin, a análise do conteúdo dispõe de dois polos distintos: um é a 

rigorosidade; o outro é a necessidade de ir além das aparências. A nossa proposta 

para este trabalho de análise é fazer um união entre o rigor metodológico e a apre-

ensão do que está além do que é manifesto, e assim fazer uma interpretação do to-

do. 

Através dos relatos autobiográficos tivemos a intenção de conhecer como fo-

ram construídos ao longo da vida dos professores, os seus saberes profissionais 

docentes e a relação com a docência, como ainda, as reflexões advindas dos relatos 

orais. Após essa etapa, passamos à codificação e à categorização temática dos da-
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dos e, posteriormente, nos debruçamos nas inferências e interpretações para, então, 

apresentar os achados da pesquisa e as considerações finais. 

  Como nesta pesquisa nos utilizamos dos relatos autobiográficos para a coleta 

dos dados, e como esse método também tem uma forma de tratamento dos dados 

empíricos, acrescentamos que, segundo o método biográfico, Dominicé (2014c, p. 

201) coloca: “as narrativas não podem comparar-se para daí se tirarem generaliza-

ções. Cada narrativa é o reflexo da maneira como o caminho percorrido foi compre-

endido, a formação definida e o processo interpretado”. Entende-se que o termo nar-

rativas, utilizado pela autora, tem o mesmo sentido para os relatos, utilizados nesta 

pesquisa. 

A nossa proposta não é comparar nenhum processo com outro no sentido de 

dar valor maior ou melhor. Compreendemos que cada narrativa (relato) é única e 

merece ser respeitada na sua singularidade e particularidade. Recorremos nova-

mente a Dominicé (2014c) para acrescentarmos que o que nos toca na análise é 

observar o que emerge de semelhante e/ou diferente dos relatos, e assim agrupar 

os conteúdos por similaridades/diferenciação. Mas, os conteúdos virão dos próprios 

relatos e haverá respeito pela manifestação dos seus conteúdos.  

 O mesmo autor esclarece acrescentado que: 

 
[...] de modo a empreendermos a análise desse material, distingui-
mos categorias que permitissem comparações e sublinhassem ten-
dências gerais [...] As categorias que escolhemos permitiram-nos ex-
trair dos dados biográficos uma compreensão parcial dos processos 
de formação. (DOMINICÉ, 2014c, p. 191). 

  

Para corroborar, Bardin (2011) afirma que quando trabalhamos com relatos e 

narrações é possível que a unidade de registro seja o acontecimento, nestes casos, 

os relatos serão recortados em unidades de ação. Assim, nesta linha de pensamen-

to levamos em conta os acontecimentos nas codificações, já que trabalhamos com 

processos de vida. 

Na fase da categorização, passagem dos dados brutos a dados organizados, 

realizamos o agrupamento dos conteúdos que emergiram por analogia ou por dife-

renciação e, segundo Bardin (2011) este trabalho requer duas etapas: o inventário, 

onde isolamos os elementos; e a classificação, onde repartimos os elementos e or-

ganizamos as mensagens/acontecimentos.  
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Além da análise de Bardin, utilizamos o quadro dos saberes dos professores 

de Tardif, localizado neste trabalho na p. 35. Informamos que a partir deste quadro 

construímos algumas das categorias de análise apresentadas na quinta sessão des-

te.  

Com relação ao processo de inferência, nossa proposta foi verificar dados ge-

rais e não específicos (BARDIN, 2011). Logo, com a riqueza das memórias, do con-

teúdo dos relatos, das experiências de vida com a educação e a docência podemos 

inferir e trazer contribuições de forma genérica e, como coloca Dominicé (2014c, p. 

201) “[...] da diversidade dos traços reunidos, das ideias estudadas, vai nascer um 

saber sobre o processo de formação. Esse enriquecerá a análise dos textos vindou-

ros.” 

Diante dessa forma de compreender e tratar os relatos autobiográficos, reali-

zamos uma análise minuciosa da fala dos professores e trazemos as contribuições 

da pesquisa, na seção seguinte, relacionada à análise e discussão dos resultados.  
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5 A TRAVESSIA FINAL: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RELATOS 

(AUTO)BIOGRÁFICOS 

  

Nessa seção realizamos a análise dos dados obtidos nas entrevistas adotan-

do um modelo de pesquisa que valoriza a história de vida dos professores ligada ao 

tema da docência e dos saberes, na qual destacamos as suas experiências pesso-

ais, profissionais, sua afetividade, suas emoções, suas crenças e valores pessoais. 

Segundo Tardif (2013, p. 232):  

 
O professor é visto como sujeito ativo da sua própria prática. Ele a-
borda sua prática e a organiza a partir de sua vivência, de sua histó-
ria de vida, de sua afetividade e de seus valores. Seus saberes estão 
enraizados em sua história de vida em sua experiência do ofício de 
professor. Portanto, eles não são somente representações cogniti-
vas, mas possuem também dimensões afetivas, normativas e exis-
tenciais.  
 

Além de trazermos esse olhar para a pessoa do professor, acrescentamos 

que é importante não nos utilizarmos dos professores como objetos, nas pesquisas 

sobre educação, mas sim, como sujeitos do conhecimento percebendo que possu-

em seus próprios saberes e seus próprios pontos de vista, reconhecendo-os como 

parceiros e colaboradores realizando um trabalho não sobre o ensino e sobre os 

professores, mas para o ensino e com os professores. (TARDIF, 2013).  

 Assim, a presente pesquisa prima por ver os entrevistados como sujeitos ato-

res, capazes de falar, partilhar sua própria prática, suas vivências profissionais e 

pessoais, levando-se em consideração as opiniões e ideias.  

 Para a realização das categorias, nos orientamos pelo quadro dos saberes 

dos professores, retirado do livro: Saberes Docentes e Formação  Profissional, de 

Maurice Tardif, 2013, p. 63, o qual está reproduzido neste trabalho, na seção  teórica  

p. 35. Este quadro apresenta um panorama da construção dos saberes por fases de 

vida, trazendo as fontes onde os saberes são adquiridos. Queremos, também, a-

crescentar que as informações contidas no quadro auxiliaram na construção de al-

gumas das categorias de análise apresentadas no sentido de nortear as etapas de 

vida e a construção dos saberes. 

Em seguida, apresentaremos as cinco perguntas e as respostas dadas pelos 

professores na forma de relatos (auto)biográficos orais, as quais foram transcritas 

para a análise e discussão dos resultados. Abaixo estão as respectivas categorias 
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de análise temática que emergiram dos relatos, levando-se em conta o quadro de 

Tardif e a análise de conteúdo com suas etapas de pré-análise, exploração do mate-

rial, tratamento dos resultados/inferência/interpretação (BARDIN, 2011). No intuito 

de facilitar a visibilidade das categorias que são descritas, montamos um quadro, 

como segue:  

 

Quadro 3 - Categorias construídas dos relatos (auto)biográficos 
 

PERGUNTAS  CATEGORIAS 

Relato 01- Como 
surgiu a vontade 
de ser profes-
sor(a)? 

Categoria I - vontade motivada pelo desejo pessoal, por mo-
delos familiares/escolares e formação do magistério. 

Categoria II - vontade motivada por circunstâncias profissio-
nais. 

Relato 02- Quais 
foram as experi-
ências que ocor-
reram ao longo 
da vida e que 
contribuíram com 
a construção dos 
seus saberes 
docentes? 

Categoria I - experiência de vida ligada aos saberes pessoais 
(à família, o ambiente de vida,à educação no sentido lato, 
etc.), a formação escolar (pré-profissionais). 

Categoria II - experiências de vida ligadas aos saberes da 
formação profissional acadêmica e continuada (mestra-
do/doutorado) e saberes disciplinares/curriculares. 

Categoria III - experiências de vida ligadas aos saberes da 
experiência profissional (docente/psicológica) e modelos pro-
fissionais. 

 

Relato 03- Quais 
saberes mobili-
zam na prática 
pedagógica? 

Categoria I - mobilização de saberes da formação, discipli-
nar/curriculares e experiências (com exemplificação da a-
ção/prática pedagógica). 

Categoria II - mobilização de saberes da formação discipli-
nar/curricular e experiências (sem exemplificação da prática 
pedagógica). 

Categoria III - professor crítico-reflexivo da ação profissional. 

Relato 04- Como 
foi construído, ao 
longo da vida, a 
sua relação com 
a educação e à 
docência? 

Categoria I - relação construída a partir dos saberes pessoais, 
dos saberes da formação escolar e formação profissional. 

Categoria II - Construção de uma relação a partir dos saberes 
da formação profissional. 

Relato 05- Os 
relatos (au-
to)biográficos 
possibilitaram 
alguma reflexão 
a respeito da sua 
trajetória de vida 
relacionada à 
educação e à 
docência? 

Categoria I - relatos (auto)biográficos que possibilitaram refle-
xões que se iniciam nas fases de vida anteriores a atuação 
profissional docente. 

Categoria II - relatos (auto)biográficos possibilitaram reflexões 
que se iniciam na fase de vida ligada à atuação profissional. 
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Fonte: Entrevista de relatos (auto)biográficos orais realizada com os professores do 
DEP/UNIR 
 

Com a apresentação do quadro acima é possível ter uma visualização geral 

das perguntas da entrevista e das respectivas categorias que foram criadas a partir 

dos relatos orais dos professores pesquisados.  

 

5.1 CATEGORIAS CONSTRUÍDAS A PARTIR DOS RELATOS 

(AUTO)BIOGRÁFICOS ORAIS: 

 
5.1.1- 1º Relato – Ao questionarmos os professores sobre como surgiu a von-

tade de ser professor(a) e com base nos seus relatos, foi possível criarmos 

duas categorias de análise: 

 

5.1.1.1 Categoria I - Vontade motivada pelo desejo pessoal, por modelos 

familiares/escolares e durante a formação do magistério 

 
  

[...] eu sempre gostei desta questão de passar instruções, de ensinar, 
é..., acho que desde criança que a gente brincava e eu assim, por 
exemplo: brincávamos de casinha, eu ensinava, tipo assim, vamos 
fazer assim, gostava de passar aquilo que eu tinha aprendido. Então, 
isso vem..., esse ensinar aquilo que a gente tem, que a gente sabe, 
passar para o outro, acho que está muito relacionado à docência. 
Penso que tenha vindo daí. Eu já tenho naturalmente essa..., é da 
minha família, um, dois professores, igual psicólogo, tem muitos psi-
cólogos na minha família; e na minha família tem vários professores 
também. Então, eu via aquela questão, ah! Olha tal aluno, olha tal a-
luno progrediu, olha aquele um..., foi meu aluno, olha hoje..., não sei 
o que... e aquilo eu acho que vai estimulando, também... esta é a 
questão [...] (prof. 4).  
 
[...] a vontade, ela veio desde a infância, é... desde a infância eu tive 
a vontade de ser professora. Esta foi uma questão que me mobilizou 
desde os tempos dos bancos escolares, que eu comecei a minha vi-
da escolar, eu sempre gostei dos meus professores e aí depois eu 
fiz... e fui fazer psicologia, e já tinha vontade de ser professora, e aí 
em fim, fui buscar meu mestrado, aliás, especialização primeiro, na 
verdade mestrado e doutorado, todo esse processo, mas acho que 
por uma característica também que eu tinha, eu me engajava demais 
nas atividades, sempre gostei de aprofundar, de me envolver com as 
atividades escolares, propostas pelos professores é..., então foi indo, 
e eu acho que é uma coisa que, quando a gente vê, a vida nos leva 
também a esse processo e aí fazendo mestrado e doutorado, eu a-
cho que você se prepara para isso, para ser docente [...] (prof. 5).  
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A vontade de ser professora, eu acho que eu sempre tive, eu ficava 
muito entusiasmada quando eu ouvia falar de Aristóteles, que ia re-
fletindo, ia conjecturando, ia andando com os alunos, ia discutindo, 
então eu tive uma ideia muito romântica da profissão de professor. 
Para mim, ser professor é chegar lá na frente, é você não despejar 
conhecimento, mas você construir, discutir com os alunos. Então, jo-
gar uma questão e todo mundo participando daquela ideia e discutin-
do, refletindo sobre aquilo [...] [...] foi uma coisa que veio naturalmen-
te, justamente por essa, essa ideia desse filósofo, que para mim era 
um grande professor, então veio disso aí.[...] (prof. 6). 
 
[...] a vontade de ser professor nasceu pela, eu fiz magistério, que 
antes existia essa formação no ensino médio. Por que eu fui fazer o 
magistério? Porque tinha psicologia no magistério, e aí eu fui fazer o 
magistério, e aí eu descobri que eu gostava de dar aula [...] [...] aí eu 
fiz o curso de psicologia, ainda nessa ideia de ser um acadêmico, de 
pesquisar, fazer um mestrado, um doutorado, ser um pesquisador de 
psicologia e tudo mais e tal, fiz isso. Quando eu terminei, o curso não 
era reconhecido e eu normalmente não podia trabalhar, essas coisas 
assim contra o psicólogo, mais a SEDUC aceitava o nosso diploma 
para ser professor, me ofereceram, e eu estava sem emprego, eu e 
meus colegas que podiam dar aula, e eu fui dar aula. E dando aula aí 
que descobri que eu gostava mesmo. Porque até então, porque aqui-
lo que eu pensei quando eu fiz o magistério, podia ser uma coisa de 
menino. Descobri que eu gostava bastante de dar aula, uma coisa 
muito legal, foi uma coisa muito encantadora para mim [...] (prof. 8). 
 
 

Ao elaborarmos e fazermos aos entrevistados a pergunta acima sobre sabe-

res/docência, tivemos a intenção de provocar a reflexão e o retorno às lembranças 

significativas da vida, o que os levou a querer entrar para a docência, como surgiu a 

vontade de ser professor, a dedicação a essa profissão e assim relatarem suas me-

mórias bem como trazer uma nova releitura do caminho percorrido. 

Observa-se pelos relatos, quanto ao questionamento acima anunciado, que 

as motivações ocorreram por situações diversas. Nesta categoria de análise, a von-

tade de ser docente surgiu ou por um desejo pessoal, ou por modelos familiares, 

escolares, ou durante a formação. 

 A partir das falas de aspectos da vida podemos ter a compreensão dos moti-

vos pelos quais os professores decidiram percorrer determinados caminhos e não 

outros, do mesmo modo, ao olhar para o passado e falar sobre ele, automaticamen-

te há um movimento de introspecção, reflexão e ressignificação.  

Percebemos nos relatos que os professores se direcionaram para a docência de 

forma intencional e voluntária, demonstrando que antes da faculdade de psicologia 

já tinham afinidades com a área da educação, por apresentarem inclinações pesso-
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ais, por terem sido estimulados por familiares/modelos ou pela própria formação du-

rante as experiências do magistério.  

É possível, então, inferir que as interações sociais são significativas, advindas 

de contatos com familiares e professores e que serviram de estímulo para o desen-

volvimento de afinidades com a educação. Assim, nos reportamos a Ferraroti (2014, 

p. 41), onde o autor afirma que “o nosso sistema social encontra-se integralmente 

em cada um dos nossos atos, em cada um dos nossos sonhos, delírios, obras, com-

portamento.”. Para o autor, a história da nossa vida individual contém a história do 

sistema social em que estamos inseridos o que, pela mesma razão, pudemos ver 

nos relatos dos envolvidos.  

Além disso, o indivíduo, “mais do que refletir o social, apropria-se dele, media-

tiza-o, filtra-o e volta a traduzi-lo, projetando-se numa outra dimensão, que é a di-

mensão psicológica da sua subjetividade”. (FERRAROTI, 2014b, p. 42). 

Ainda, nós interiorizamos e apreendemos os valores, costumes e crenças so-

ciais, culturais da época histórica em que vivemos; há algo de individual e particular 

que nos diferencia uns dos outros que é a questão da subjetividade. Ferraroti 

(2014b, p. 42) nos coloca que “se todo o indivíduo é a reapropriação singular do uni-

versal social e histórico que o rodeia, podemos conhecer o social a partir da especi-

ficidade irredutível de uma práxis individual”.  

 Segundo este sociólogo, entendemos que um relato (auto)biográfico professo-

ral é representativo da sociedade e da cultura em que o sujeito está inserido, onde 

expressa o que foi aprendido através da sua subjetividade e, por meio do individual 

e do singular, podemos compreender a sociedade. Entendemos que na vontade 

destes professores ao se direcionarem para a profissão docente há algo de subjetivo 

e singular e há, inclusive, as influências sociais e culturais. 

 

5.1.1.2 Categoria II - Vontade motivada por circunstâncias profissionais 

 
[...] surgiu quando eu era psicóloga na divisão de ensino especial da 
SEDUC [...] [...] entrei na docência porque eu senti que estava sem 
ter o que fazer na SEDUC, eu tinha o título de mestre, embora eu ti-
vesse feito o mestrado para me atualizar, uma questão minha sem 
pensar na docência. Na UNB eu assumi uma disciplina de FDA (fun-
damentos do desenvolvimento e aprendizagem) para uma turma de 
60 alunos, para uma turma de todas as áreas menos da psicologia. 
Foi tranquilo, gostei, gostei da experiência, mas quando cheguei a-
qui, não pensei na docência. Ela só veio em decorrência de eu me 
sentir frustrada na minha atuação dentro da secretaria de educação e 
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aí fiz o concurso, passei e aí, lógico, que vem uma agonia, e agora? 
Nunca pensei em ser professora, mas eu pensei em fazer, para ver 
se eu contaminava as pessoas da psicologia para trabalhar na área 
da deficiência e foi isso que me motivou. Quem sabe eu falando so-
bre deficiência, as pessoas se motivem e venham mais para a área 
da deficiência... por isso que eu vim para a docência, para a UNIR[...] 
( Prof. 1).  
 
[...] quando eu formei e até mesmo na graduação, eu não tinha ne-
nhum interesse, ou passou pela minha cabeça ser professor, até por 
que a única experiência que eu tinha tido em relação à docência ha-
via sido nas disciplinas de licenciatura que eu tinha feito e na prática 
de ensino. Quando eu tive que dar aula numa escola, mas em função 
da mudança pra Rondônia, surgiu a oportunidade de prestar concur-
so pra universidade, então eu prestei concurso, fui aprovado e assu-
mi a docência no curso de graduação de psicologia da UNIR, onde 
eu estou há vinte e três anos, vou fazer vinte e três anos como pro-
fessor da UNIR, mas pra ser bem sincero, eu não tinha... Com a en-
trada na graduação e com a prática docente eu fui adquirindo 
muuuuito amor, muuito carinho, muito interesse pela profissão. Então 
é algo que foi desenvolvido esse interesse pela docência, foi desen-
volvido ao longo da minha trajetória profissional, mas não que eu ti-
vesse, à priori, a vontade de ser professor; foi algo que foi construído 
na trajetória profissional. (prof. 2). 
 
[...] durante a minha formação de graduação de Psicologia, eu fiz 
uma série de atividades paralelas ao curso que foram influenciando 
na decisão de entrar para o magistério. [...] eu já tinha dado aula, eu 
já sabia de laboratório, uma série de coisas [...] [...]. Então, pra mim 
foi fácil de passar, comecei então, me formei num ano e no ano se-
guinte estava dando aula de psicologia experimental no curso de 
Psicologia [...] [...] a minha vontade de ser professor, eu não tive uma 
vontade de ser professor, as coisas foram se encaminhando dessa 
maneira, então eu ensinava, eu estava ensinando os meus alunos, e 
ensinava muito, a partir da minha experiência prática, então é uma 
coisa natural [...] ( prof. 3).  
 
[...] eu não imaginei que ia ser professor, embora como aluno lá na li-
cenciatura, a gente tem estágio da licenciatura, e eu então fiz e me 
saí bem. Segundo a avaliação dos professores, do professor respon-
sável pelo estágio da licenciatura. Mas, eu não imaginava que eu ia 
exercer a docência. E quando eu vim para Rondônia, eu vim para 
Rondônia mais ou menos um ano e meio depois que eu me formei, e 
cheguei aqui e o meu primeiro trabalho como psicólogo foi numa es-
cola. Então, eu diria que foi assim, natural, foi naquela época, há vin-
te e cinco anos atrás. Tinha muita falta de professores e aí eu come-
cei a dar aula em matérias até que não era da minha formação, na 
graduação, mas havia necessidade e aí eu fui dar aula e quando 
houve o primeiro concurso que eu fiz lá na UNIR. Então eu fui apro-
vado em primeiro lugar e então foi desta forma que surgiu a atividade 
de docência, no caso aí, já na universidade, mas eu já tinha traba-
lhado em escolas, escolas públicas do estado e do município e aí foi 
desta forma que surgiu. Eu diria que não foi assim uma coisa, assim:  
ah, eu vou ser professor! Eu fiz a licenciatura porque poderia ter al-
gum trabalho nessa área, mas eu diria que foi uma coisa natural, as 
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oportunidades que foram surgindo de trabalho é que levaram à ativi-
dade de docência [...] (prof. 7). 
 
[...] costumo brincar que foi a alternativa para lidar com pesquisa num 
país, numa sociedade que não se valoriza a pesquisa, que pesqui-
sa... Os ambientes de pesquisa são os ambientes universitários, para 
fazer pesquisa eu teria de ser professor. (prof. 9). 
 
 

Nesta categoria colocamos os relatos dos professores que ressaltaram a von-

tade de ser docente motivada por circunstâncias profissionais.  

Ao examinar as respostas e os percursos de vida deste grupo, percebemos 

que os docentes optaram pela docência em função das oportunidades profissionais 

e que não haviam, anteriormente, pensado em ser professor(a). Direcionaram-se 

para a docência pelas oportunidades do momento, em busca de melhores condições 

de trabalho oferecidas pelo concurso, por uma insatisfação com o trabalho que já 

realizavam ou pelo interesse em ser pesquisador.  

Neste direcionamento dado à vida professoral, é oportuno trazer o que Souza 

E. (2014a, p. 41) pensa sobre o uso do método autobiográfico nas investigações e-

ducacionais. 

 
[...] a partir da voz dos atores sociais, recuperar a singularidade das 
histórias narradas pelos sujeitos históricos, socioculturalmente situa-
dos, garantindo seu papel de construtores da história individual/ cole-
tiva intermediada por suas vozes. (tradução nossa).14 

 

Cada um dos professores inseridos na pesquisa demonstrou, através das su-

as intenções, vontades, interesses pessoais, subjetividade e escolhas, os motivos 

pelos quais se direcionaram para a profissão de professor. Nesta mesma linha de 

pensamento, FINGER (2014) acrescenta que através do método autobiográfico é 

possível compreender o que se passa no interior da pessoa, sobretudo as suas vi-

vências e experiências que ocorreram ao longo da vida.  

Freire (2011), em seu pensamento diz que não somos apenas objetos da his-

tória, mas que também somos sujeitos. “Como subjetividade curiosa, inteligente, in-

terferidora na objetividade com que dialeticamente me relaciono, meu papel não é só 

                                                 
14 Texto original: “A partir de dar La voz a los actores sociales, recuperar La singularidad de las histo-

rias narradas por sujetos históricos, socioculturalmente situados, garantizando su papel de cons-

tructores de historia individual/colectiva intermediada por sus voces.” 
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o de quem constata o que ocorre, mas também, o de quem intervém como sujeito de 

ocorrências” (FREIRE, 2011, p 75) 

Assim, percebemos que na junção das experiências e vivências da própria vi-

da pessoal e profissional, da vontade motivada pela auto realização, e das necessi-

dades de se colocar no mercado de trabalho, unida às oportunidades do contexto 

sócio-histórico cultural é que os professores se direcionaram para a docência como 

sujeitos. As oportunidades de trabalho surgiram de um contexto sócio-histórico e das 

necessidades institucionais da Universidade Federal de Rondônia em criar e ampliar 

o curso de psicologia. 

 

5.1.2. - 2º Relato - Visando o entendimento a respeito de quais foram as 

experiências que ocorreram ao longo da vida, que contribuíram com a 

construção dos seus saberes docentes, criarmos três categorias de 

análise. 

 

5.1.2.1 Categoria I - Experiências de vida ligadas aos saberes pessoais (à 

família, o ambiente de vida, à educação no sentido lato, etc), à  

formação escolar ( pré-profissionais). 

 
Eu sempre gostei desta questão de passar instruções, de ensinar, 
é... acho que desde criança que a gente brincava [...] [...] com estas 
falas que por exemplo, numa festa, numa reunião que os meus pa-
rentes tinham – “olha, meus alunos, olha era tão assim, eu fiz isso e 
deu isso, é..., ele aprendeu.”. Então acho que tudo isso foi assim 
me... me estimulando, me trazendo experiências [...] (prof. 4).  
 
A vontade, ela veio desde a infância. E desde a infância eu tive a 
vontade de ser professora. Esta foi uma questão que me mobilizou 
desde os tempos dos bancos escolares [...] [...] sempre gostei de a-
profundar, de me envolver com as atividades escolares propostas pe-
los professores [...] (prof. 5) 
 
A vontade de ser professora, eu acho que eu sempre tive. Eu ficava 
muito entusiasmada quando eu via falar de Aristóteles, que ia refle-
tindo, ia conjecturando, ia andando com os alunos, ia discutindo... 
então eu tive uma ideia muito romântica da profissão de professor 
[...] [...] a primeira condição, o primeiro passo, vamos dizer assim, foi 
o gostar de livros e investir em livro, eu sempre investi em livros, 
mesmo que não fosse da minha área. Eu gostava de comprar, de ter 
acesso, de saber [...] [...] Esta busca do autoconhecimento, estar 
sempre buscando se conhecer, terapia, isso me ajudou muito, a ser 
melhor professora. (prof. 6) 
 



77 

[...] eu diria, que é assim, que desde que eu entrei no sistema de en-
sino, na época que entrei no sistema de ensino, aos sete anos de i-
dade [...] [...] essa valorização que meus pais deram para que a gen-
te estudasse, então por exemplo, nós tínhamos a obrigação de 
quando chegasse da escola, todos os dias, independente se tinha ou 
não exercícios para fazer, que a gente estudasse pelo menos uma 
hora, todos os dias [...] (prof. 7) 
 
[...] primeiro lugar, eu acho que é a vida em si, o contato com as pes-
soas, eu acho que é a primeira coisa. Eu acho que eu sempre gostei 
de ouvir, eu acho que isso é... de escutar as pessoas falarem. Então 
eu acho que isso me deu... te dá uma certa... uma sei lá..., entre as-
pas, sabedoria, um saber [...] ( prof. 8) 
 

 
Com base nas respostas (auto)biográficas dos professores, constatamos que 

os mesmos registraram em suas falas as memórias das experiências que ocorreram 

em suas vidas, as quais contribuíram com a construção dos seus saberes docentes 

iniciadas no período de vida relacionado à socialização primária/familiar (saberes 

pessoais) e na fase da formação escolar. 

Em seus relatos experienciais demonstram cada um com sua peculiaridade, 

saberes pessoais advindos da infância. Alguns colocam que sempre gostaram de 

passar instruções e brincar de professor(a), que desde a infância pensavam em atu-

ar nesta profissão demonstrando o gosto em se envolver com as atividades dessa 

área, do contato com as pessoas e de ouvi-las, o gosto pela leitura, a procura por 

terapia e autoconhecimento e o costume de estudar pelo menos uma hora todos os 

dias. 

Com relação às experiências familiares, acrescentam que as interações com 

a família e o valor que os pais davam para a educação lhes trouxeram aprendizados 

que foram estimulantes e que contribuíram com a sua forma de ser. 

 Nos relatos das experiências da fase de escolarização do ensino fundamen-

tal, se reportam a ela como uma época de aprendizagem e de envolvimento com as 

atividades propostas pelos professores.  

Tardif (2013) descreve que diversos trabalhos autobiográficos realizados com 

professores demonstram que pessoas significativas da família influenciam e mode-

lam a postura da pessoa com relação ao ensino. “As experiências escolares anterio-

res e as relações determinantes com professores contribuem, também, para modelar 

e identidade pessoal dos professores e seu conhecimento prático.” (TARDIF, 2013, 

p.73) 
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Em relação a essa questão, Tardif; Lessard (2000 apud TARDIF, 2013, p. 60) 

escrevem que: 

  
Esses saberes provêm de fontes diversas (formação inicial e contí-
nua dos professores, currículo e socialização escolar, conhecimento 
das disciplinas a serem ensinadas, experiência na profissão, cultura 
pessoal e profissional, aprendizagem com os pares. etc.). 

 

Discorrendo sobre o assunto, Tardif (2013) aponta que os saberes pessoais 

dos professores são adquiridos através de fontes sociais como a família, o ambiente 

de vida, a educação, entre outros, os quais ocorrem ao longo da vida e na socializa-

ção primária. E acrescenta que os saberes provenientes da formação escolar estão 

ligados às experiências ocorridas no ensino fundamental e médio, e são denomina-

dos de saberes da socialização pré-profissional. Sobre esse pensar, Gauthier (1998, 

p. 343-344) afirma: 

  
Todo professor, enquanto membro de uma sociedade e de uma co-
munidade específica, dispõe de saberes partilhados igualmente por 
seus colegas e, além disso, possui saberes que lhe são próprios em 
virtude de sua experiência de vida pessoal. Esses saberes chama-
remos de “culturais e pessoais”, exercem um papel na prática docen-
te. Embora sejam adquiridos fora do exercício da profissão, eles po-
dem ser mobilizados para fins específicos ao ensino. 

 

Com relação às experiências de vida, Dominicé (2014a) acrescenta que atra-

vés da autobiografia podemos observar que a família é o lugar principal das media-

ções do contexto de formação, e que as relações que se estabelecem com os pais 

podem ser determinantes no desenvolvimento escolar e influenciar a orientação pro-

fissional.  

Observamos que as características pessoais adquiridas pela socialização 

primária, no seio familiar e educacional, trouxeram saberes aos professores que 

contribuíram com a construção do profissional docente. Tais colocações nos reme-

tem que: 

  
Os dados biográficos resultam de uma maturação relacional que 
permite voltar à infância ou à adolescência. Esforçando-se por sele-
cionar no seu passado educativo o que lhe parece ter sido formador 
na sua vida, o sujeito do relato biográfico põe em evidência uma du-
pla dinâmica: a do seu percurso de vida e a dos significados que lhe 
atribui. (DOMINICÉ, 2014a, p. 82). 
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 Logo, pelos relatos comprova-se que as memórias mais significativas da in-

fância, da adolescência, do ambiente familiar, do meio educacional, correspondem à 

socialização primária. 

Quanto a isso, Souza, E. (2014a) acrescenta que a partir das narrativas/ rela-

tos os sujeitos expressam suas experiências, singularidades e subjetividades, ocor-

rendo um caminhar para si através das recordações e memórias das vivências de 

escolarização.  

 
O sujeito ao selecionar aspectos de sua experiência e ao trata-los na 
perspectiva da escrita, organiza ideias, acontecimentos e potenciali-
za a reconstrução da vivência pessoal-profissional de forma auto-
referente do itinerário da sua própria existencialidade. (SOUZA, E. 
2014a, p. 47, tradução nossa) 
 

 Inferimos que para alguns dos professores, os conhecimentos docentes se 

deram em um processo de construção que teve seu início nos saberes pessoais da 

socialização primária e familiar, nos saberes da formação escolar (escola primária e 

secundária) denominada, também, de socialização pré-profissional, as quais são 

uma fonte de influências significativas que contribuem para estruturar a identidade 

pessoal e os conhecimentos docentes. 

  

5.1.2.2 Categoria II - Experiências de vida ligadas aos saberes da formação 

profissional acadêmica e continuada (mestrado/ doutorado) e saberes 

disciplinares/ curriculares 

 
As experiências que contribuíram para o meu saber docente, para 
mim, foi o mestrado [...] [...] eu dei aquelas disciplinas básicas, psico-
logia geral I, II, III, que também fazem parte do nosso conhecimento 
como aluna da graduação [...] [...] eu voltei do doutorado, então como 
eu fiz o doutorado em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Huma-
no lá na USP [...] [...] com o doutorado eu fechei, com as disciplinas 
que tem a ver comigo. Eu ministrava PNE, não ministro mais. PEPA 
(Psicologia Escolar I e II) e o estágio em psicologia escolar, então 
essas disciplinas, todo o preparo dessas disciplinas, tem a ver  com 
meu mestrado, com o doutorado e com a leitura, principalmente do 
doutorado que nós tivemos contato com a psicologia histórico crítica, 
né, e foi onde eu fui desafiada a conhecer a teoria da psicologia his-
tórico-cultural, que até o momento eu não conhecia, que hoje, depois 
do doutorado é a minha bagagem teórica, é a que fundamenta todas 
as minhas disciplinas [...] (prof. 1).  
 
[...] o que contribuiu também foi a questão da realização do mestra-
do, a realização do doutorado [...] ( prof. 2). 
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 As experiências que contribuíram para a construção dos meus sabe-
res foram basicamente, esta experiência de trabalhar no instituto de 
pesquisa e assessoria da universidade, então, praticamente atividade 
de pesquisador, depois o interesse pela psiquiatria, em particular-
mente em dependência química [...] [...] eu fui fazer o mestrado em 
Psicologia na própria Universidade Católica. Ali eu fiz uma pesquisa 
sobre: um estudo epidemiológico sobre o consumo de álcool entre 
adolescentes da região [...] (prof. 3). 
 
[...] no início da faculdade de Psicologia eu desenvolvia muitas ativi-
dades pedagógicas com os professores [...] [...] eu sempre gostei de 
autores críticos, críticos da psicologia, críticos do fazer, de todas as 
áreas dentro da psicologia [...] [...] a primeira foi no mestrado quando 
eu fiz didática e aí a professora nos apresentou, e nós tínhamos que 
ler A Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, e eu li todo o livro e 
eu fiquei encantada [...] (prof. 5). 
 
[...] a primeira coisa que está me vindo agora, quando eu comecei a 
estudar, que eu fiz o curso de psicologia, porque eu queria poder 
contribuir de alguma forma... sanar a dor do outro [...] (prof. 6). 
 
[...] a formação acadêmica, no sentido de tentar entender, bom... co-
mo é que funciona dentro de nossa área da psicologia, como é que 
funciona a cabeça humana, a alma humana, o comportamento hu-
mano, o jeito de você compreender. E isso me dava..., então essa 
junção das coisas de gostar de ouvir pessoas e gostar de ler sobre 
alguém que escreveu e/ou pesquisou sobre pessoas, então isso deu 
uma formação para ser docente [...] (prof. 8). 
 
 

Os professores apontaram em suas falas memórias de experiências que ocor-

reram em suas vidas no período relacionado à formação profissional acadêmica e 

continuada (mestrado/doutorado) e com os saberes disciplinares.  

Quanto à fase da formação acadêmica (graduação em psicologia), as experi-

ências que contribuíram com a aquisição de saberes foram os saberes técnicos da 

formação acadêmica que auxiliaram no início da profissão docente; os saberes ad-

quiridos em atividades de pesquisa na área da psiquiatria; as atividades pedagógi-

cas com os professores, de leituras de autores críticos; saberes que nasceram da 

vontade de fazer psicologia pra sanar a dor do outro, e saberes adquiridos na forma-

ção acadêmica por ter vontade de entender a mente, a alma e o comportamento 

humano, bem como o gosto por ouvir pessoas e ler sobre assunto relacionado a e-

las. 

Com relação às experiências da fase da formação do mestrado, há memórias 

de aprendizagens ligadas ao estágio de docência, à disciplina de didática dentro da 

pedagogia de Paulo Freire e ao contato com várias teorias e leituras críticas que a-
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judaram a construir o jeito de ser docente e as pesquisas na área da dependência 

química e da psiquiatria. Nos relatos do doutorado, apresentaram conhecimentos 

que possibilitaram a aquisição de saberes para as disciplinas que ministram atual-

mente, na atividade docente e também conhecimentos relacionados à psicologia 

histórico cultural.   

Segundo Tardif (2013), os saberes da formação profissional são transmitidos 

pelas instituições ligadas à ciência da educação e constituem os conhecimentos da 

formação inicial e continuada dos professores. São saberes advindos de cursos, es-

tágios, reciclagens, formação profissional acadêmica, mestrado e doutorado. 

O desenvolvimento do saber da formação profissional se dá ao longo da vida, 

em etapas e idades diferentes, passando por várias fases em um processo de cons-

trução. A partir dos relatos é possível perceber que os professores passaram por 

estas etapas na construção de seus saberes da formação, a qual se deu da forma-

ção acadêmica ao doutorado. 

Zabalza (2004) levanta um questionamento com relação à formação dos pro-

fessores universitários escrevendo que há um dilema entre a formação pedagógica e 

a formação específica ligada à própria área de conhecimento. Os que defendem a 

formação pedagógica definem que a dimensão profissional essencial não é tanto à 

disciplina específica que lecionam, mas à função formadora que lhes é exigida. En-

tendem que as questões fundamentais que os professores irão enfrentar estão rela-

cionadas a: 

 
[...] aspectos relativos à motivação dos estudantes, às relações inter-
pessoais, à capacidade de lhes transmitir uma visão da vida e do e-
xercício profissional de acordo com os princípios éticos e de respon-
sabilidade social, o domínio dos recursos para o desenvolvimento 
curricular da disciplina e dos distintos processos que inclui seu ensi-
no (conhecimento dos processos básicos da aprendizagem e do en-
sino, preparação de materiais, habilidades na preparação de apre-
sentações de fácil entendimento, criação de atividades, planejamento 
de avaliação, etc.) domínio dos recursos genéricos que condicionam 
o exercício profissional (cuidado com a voz, habilidades relacionadas 
com as novas tecnologias, habilidades na gestão de grupos, etc.) 
(ZABALZA, 2004, p.153) 
 

O autor acrescenta que os profissionais da docência necessitam do conheci-

mento de todos esses itens para a execução da profissão.  

Já o argumento que defende uma formação docente mais específica, ligada à 

área do conhecimento disciplinar, traz a convicção de que os processos de ensino-
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aprendizagem estão condicionados pelos conteúdos relacionados a cada disciplina. 

Diante deste dilema é importante a busca de um equilíbrio entre essas duas posi-

ções, já que as pesquisas relacionadas relatam que uma boa formação sobre os 

processos de ensino-aprendizagem dão sentido e elucidam a ação docente favore-

cendo a sua qualidade. (ZABALZA, 2004). 

 Discorrendo com relação a esta ideia, Zabalza (2004) contribui com o seguin-

te pensamento: ainda são muitos os que defendem a ideia de que para ser um bom 

professor basta ser um bom pesquisador, mas as habilidades, e os objetivos de um 

pesquisador são bem diferentes de um professor. O autor nos chama a atenção para 

a reflexão de que se tem delegado um “status” acadêmico à pesquisa até transfor-

má-la no componente básico da valorização do professor universitário. Assim, en-

tende-se que é importante que o docente universitário tenha uma formação integral 

que abarque o ensino, a pesquisa e a extensão, bem como a valorização de todos 

esses aspectos como importantes e fundamentais à realização do trabalho docente. 

Reportando-nos a (auto)biografia com relação à formação profissional docen-

te, Josso (2004) escreve que os professores que buscam uma formação continuada 

estão em constante desenvolvimento e aquisição de novos saberes e, para compre-

endermos os processos de formação dos adultos é impossível dissociá-lo do pro-

cesso de vida. Acrescenta que tudo o que acontece na vida contribui para a forma-

ção, as vivências, intenções, comportamentos, experiências socioculturais, a forma 

como pensamos, a forma como vivemos e nos relacionamos e o que achamos de 

nós mesmos. 

O processo de formação é, ao mesmo tempo, um processo de autoformação 

na medida em que é a pessoa o sujeito da formação; ela é quem executa e sofre a 

ação; é sujeito e objeto ao mesmo tempo.  

Nóvoa e Finger (2014) reforçam esse ponto de vista, ponderando que quando 

a pessoa elabora uma reflexão e compreensão sobre o seu percurso de vida e, ao 

apropriar-se da construção da trajetória vivida isso, por si só é um ato formador. As-

sim, o professor é visto como ator e autor do seu processo de construção de sabe-

res à medida que se responsabiliza pela sua formação e suas escolhas, tornando-se 

autônomo. 

A pesquisa de abordagem (auto)biográfica nos leva a uma compreensão mais 

detalhada e aprofundada do processo de como as pessoas se formam, de que forma  

constroem os seus conhecimentos, como se dá o percurso, ao longo da vida, de au-
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toformação e construção dos saberes docentes. Para colaborar com este pensa-

mento a respeito do processo de autoformação: “é na inconclusão do ser, que se 

sabe como tal, que se funda a educação como processo permanente. Mulheres e 

homens se tornam educáveis na medida que se reconhecem inacabados” (FREIRE, 

2011, p. 57).  Assim, entendemos que é a consciência de si como ser inacabado que 

faz com que ocorra o movimento de busca, crescimento, formação e construção dos 

conhecimentos. 

Compreendemos que esses professores, na busca de formação profissional 

(acadêmica, mestrado e doutorado) demonstraram a sua autonomia educativa mani-

festando a apropriação do seu poder de formação, tornando-se sujeito das suas es-

colhas.   

  No tocante às experiências disciplinares, temos um relato que cita os conhe-

cimentos das disciplinas básicas do curso de graduação em psicologia (psicologia 

geral I, II, III), os quais foram conhecimentos adquiridos na graduação e que auxilia-

ram o professor na sua atividade docente no mestrado. Além destas, são citadas 

também as disciplinas de PNE e PEPA, ministradas na atuação como docente uni-

versitário. 

Quanto aos saberes disciplinares, Gauthier (1998, p. 29) afirma que: 

 
O saber disciplinar se refere aos saberes produzidos pelos pesquisa-
dores e cientistas nas diversas disciplinas científicas, ao conheci-
mento por eles produzidos a respeito do mundo [...] o professor não 
produz o saber disciplinar, mas, para ensinar, extrai o saber produzi-
do por esses pesquisadores.  
 

 
Os saberes disciplinares são fundamentais à realização do ofício professoral, 

já que as disciplinas contêm os conhecimentos que precisam ser repassados aos 

alunos, mas não são os únicos saberes requisitados à atividade docente. A docência 

requer, também, que o profissional domine as habilidades pedagógicas como plane-

jamento, organização da aula, metodologias de ensino, avaliação, estratégias didáti-

cas e saberes da interação professor aluno. 

 

5.1.2.3 Categoria III - Experiências de vida ligadas aos saberes da experiência 

profissional (docente/psicólogo) e modelos professorais 

 



84 

[...] primeiro como eu não tinha tanta experiência como docente, tá, 
tanta experiência docente, ela foi sendo adquirida, né, lógico que eu 
tinha um conhecimento técnico [...] [...] eu fui desenvolvendo ao lon-
go da carreira também a questão da interação com os meus alunos e 
esse foi um fator extremamente importante na construção desses 
saberes docentes. Também na reformulação, esses saberes tam-
bém, eles foram sendo modificados ao longo da vida de acordo com 
os conhecimentos que eu ia adquirindo com as reflexões sobre o 
meu trabalho, sobre a minha prática [...] [...] as próprias reuniões do 
departamento, a troca de experiências com outros profissionais, mas, 
sobretudo, a avaliação constante, contínua da minha prática, isso tu-
do, então, foi construindo, foram contribuindo pra a construção dos 
meus saberes docentes [...] (prof. 2).  
 
[...] Tudo junto com a clínica e sempre com os estudantes, sempre 
com pesquisas, sempre com congressos, sempre com apresentação 
de artigos, então as coisas se encaminhavam bastante bem por aí 
[...] [...] os meus professores na graduação então diziam que o psicó-
logo tinha que fazer tratamento, e eu me tratava, eu fazia psicanálise 
[...] (prof. 3).  
 
As experiências, olha..., foram ver os meus professores, quando eu 
tinha, que estava na universidade, eu gostava muito de ver como e-
les davam aulas. Naquela época não tinha, nós não tínhamos muitos 
recursos, não tinha data show, não tinha, o que a gente utiliza muito 
hoje, que a gente busca no you tube, pequenos vídeos, então, não 
se tinha, então era na raça mesmo, e eu achava muito legal, as 
questões que eles utilizavam e tudo isso, assim eu fui aprendendo 
[...] (prof. 4). 
 
Quando a gente entra dentro da docência, não é tão simples assim, 
você é... ser docente em sala de aula, então você precisa também 
descobrir como você é, quem você é, qual o seu estilo de professor, 
como é que você se caracteriza dentro da sala de aula. [...] [...] Então 
para mim, Paulo Freire marca esse processo [...] [...]. Já no mestra-
do, eu tive professores extremamente sedutores, nesse sentido que 
realmente me engajaram num processo de muita reflexão, eu acho 
que eu me espelho um pouco neles [...] Então, eu me vejo assim, 
que estas leituras críticas elas sempre me deram, esse posiciona-
mento crítico também, até com relação com o meu ser docente den-
tro da universidade. Então, todas estas leituras, de uma forma ou de 
outra, me ajudaram a construir o meu ser, o meu jeito de ser dentro 
da universidade [...] [...] eu acredito que isso se dá na troca, eu tive 
é... professores que marcaram meu processo pedagógico [...] (prof. 
5).  
 
[...] foram os cursos de formação que eu fiz que não só para a minha 
atuação como psicoterapeuta, como psicóloga psicoterapeuta, mas 
como professora. Porque as diversas abordagens em que eu tive 
contato, os cursos de formação que eu fiz, me ajudaram a melhorar a 
minha condição como professora, porque eu tinha mais informação a 
passar para os alunos [...] [...] porque foram esses professores alta-
mente gabaritados, que traziam para a gente assim, de coração, tudo 
que, do curso da Gestalt, tudo que ela sabia também, sempre passou 
para a gente e eu sempre tive isso [...] (prof. 6).  
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Então, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e de-
pois na faculdade que eu estudei, eu tive a sorte de ter tido professo-
res dedicados, professores que estavam preocupados com a forma-
ção e eu acho que foi isso que me levou, inclusive, a fazer pesquisa 
no Mestrado e no Doutorado na área de formação [...] (prof. 7).  
 
Particularmente eu trabalho com a área de saúde, que cuida de pes-
soas doentes, aí isso passou a ser o foco, esse contato com pesso-
as, ouvindo pessoas em sofrimentos, aliado ao interesse de pesqui-
sa, que eu falei que tinha, então eu acabei voltando muito à pesquisa 
com a questão do sofrimento humano [...] (prof. 8).  
 
[...] ao longo das experiências de aula, aquilo que dava certo e aquilo 
que não dava certo [...] [...] os saberes vieram mais de modelos de 
outros professores, de outros professores trabalhando (prof. 9). 
 

Para este grupo de professores as experiências que ocorreram ao longo da 

vida e que contribuíram com a construção dos saberes docentes estão relacionadas 

às experiências profissionais como docente/psicólogo e com modelos professorais. 

Com relação aos saberes provenientes da própria experiência profissional do-

cente, como professores da UNIR, há relatos de iniciarem a atividade de educador  

sem terem experiência com a docência e que a mesma foi sendo adquirida na práti-

ca, na interação com alunos, com os colegas de profissão, nas reuniões do depar-

tamento, com as reflexões constantes sobre o fazer docente, com as próprias expe-

riências de aula observando o que dava certo ou não. Outro relato traz uma experi-

ência de integração de saberes entre a teoria, o trabalho clínico, a pesquisa e a prá-

tica. Há memórias de integração entre os cursos de formação como psicoterapeuta e 

a ação docente, os quais ajudaram a passar informações para os alunos, da união 

entre a atuação de professor com a pesquisa na área da saúde e o sofrimento hu-

mano. Encontramos relatos de construção de saberes a partir da maneira de ser do-

cente, da importância do professor descobrir como ele é, o seu estilo, suas caracte-

rísticas dentro de sala. Além disso, as experiências com leituras críticas ajudaram a 

constituir o ser docente dentro da universidade. 

Como já foi dito na introdução do trabalho a respeito da preparação do docen-

te para o exercício profissional no nível superior, a LDB nº 9.394/1996, em seu artigo 

66, estabelece que: “A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á 

em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutora-

do” Nestes programas “os objetivos centrais são a pesquisa e a produção de conhe-
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cimentos, os aspectos relativos à preparação pedagógica para o ensino raramente 

são parte importantes.” (ALMEIDA, 2012, p.63) 

  

Na maioria das instituições brasileiras de ensino superior, incluindo 
as universidades, embora seus professores ou parte deles, tenham 
realizado sua formação em curso de pós-graduação strictu sensu e 
possuam experiências profissional significativa e até anos mesmo  de 
estudos em suas áreas específicas, predomina o desconhecimento 
científico e até o despreparo para lidar com o processo de ensino-
aprendizagem, pelo qual passam a ser responsáveis  a partir do ins-
tante em que ingressam na sala de aula.( ALMEIDA, 2012, p. 64)  

 

 O pensamento da autora sobre as determinações legais para o exercício da 

profissão docente, no ensino superior, amparam a fala dos sujeitos acima quando 

trazem as memórias de experiências da profissão relatando que ao iniciarem a pro-

fissão de professor possuíam poucas experiências e que a mesma foi sendo adqui-

rida ao longo do tempo, com a interação professor-alunos e a partir de muita refle-

xão e observação do  dava certo/errado. 

Em se tratando dos saberes experienciais dos próprios professores, no exer-

cício de suas funções e na prática de sua profissão, Tardif (2013, p.38-39) escreve 

que: 

[...] desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho co-
tidiano e no conhecimento do seu meio. Esses saberes brotam da 
experiência e são por ela validados. Eles incorporam-se à experiên-
cia individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades sa-
ber-fazer e do saber-ser. Podemos chamá-los de saberes experiên-
ciais ou práticos. 
 
 

Os saberes da experiência docente ocorrem no ambiente de trabalho e se-

gundo Tardif (2013) constituem o alicerce da prática e das competências professo-

rais. “Ensinar é mobilizar uma ampla variedade de saberes, reutilizando-os no traba-

lho para adaptá-los e transformá-los pelo e para o trabalho”. (TARDIF, 2013, p.21) 

Nesta linha de pensamento, segundo Gauthier, alguns acreditam que para 

saber ensinar basta apenas praticar. Sabe-se que o saber experiencial é fundamen-

tal em qualquer profissão, mas esses conhecimentos não podem representar a tota-

lidade do saber docente e ainda acrescenta que “em sua prática, o docente não po-

de adquirir tudo por experiência, ele deve possuir também um corpus de conheci-

mentos que o ajudarão a “ler” a realidade e a enfrentá-la”. (GAUTHIER, 1998, p. 24) 
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Os estudos (auto)biográficos não desvalorizam as dimensões técnicas e tec-

nológicas da formação professoral, mas nos convidam a olhar a formação pelo viés 

da experiência de vida pessoal e profissional. (NÓVOA, 2014)  

  Outro assunto importante diz respeito à relação professor/aluno. Nessa pers-

pectiva, afirma Gauthier (1998, p.277)  

 
O ensino é um ofício interativo [...] um trabalho interativo se instala,  
assim entre o mestre e os alunos, desafio este em que os comporta-
mentos de um provocam as reações dos outros e reciprocamente, 
em que um tenta decodificar os pensamentos e as reações futuras 
do “adversário”: jogo humano organizado que, como todo jogo, obe-
dece a certas regras e cujo desenlace está fadado a ser sempre in-
certo. 
 
 

Neste sentido, entendemos a colocação do autor juntamente com o relato dos 

professores quando estes nos falam que a habilidade interpessoal com os alunos é 

fundamental para o aprendizado docente, pois, possuir saberes ligados à forma de 

tratar o outro, de ouvir, de falar, de se comunicar, são habilidades professorais fun-

damentais que auxiliam o docente a repensar sua prática favorecendo o seu apren-

dizado e o dos alunos.  À medida que os professores adquirem, cada vez mais, habi-

lidades interpessoais, servem como exemplos com a sua postura e forma de intera-

gir. Desta maneira, é possível que haja a mobilização do desejo de querer aprender 

por parte dos alunos. 

Obervamos que os docentes, na realização do seu trabalho adquirem muitas 

experiências (com as reflexões da sua prática, sobre questões pedagógicas, a inte-

gração da teoria com a prática das disciplinas, com o ofício interativo e etc.). Todas 

estas experiências, ao longo do tempo vão construindo o seu saber-fazer e a sua 

forma de ser professor. Percebe-se que boa parte dos docentes universitários a-

prende a ser professor com as próprias experiências da profissão, pois, ainda não 

há políticas que incentivem a formação de professores para o ensino superior. Como 

constatamos na LDB nº 9.394/1996, no artigo 66, em que a lei recomenda que a 

preparação do docente no ensino superior faça-se através de pós-graduação, uma 

vez que os programas de mestrado e doutorado estão formatados para capacitar 

pesquisadores e não professores.  

Com relação ao aprendizado relacionado a modelos professorais, os sujeitos 

relataram memórias de experiências adquiridas com seus professores, vendo-os 

trabalhar e prestando a atenção na forma como exerciam a profissão.  Aprenderam 
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observando como seus professores tratavam os alunos e se reportaram a esses do-

centes como professores dedicados, preocupados com o aluno e a formação, que 

estimulavam a construção do conhecimento, compartilhavam tudo o que sabiam,  

engajavam os alunos no processo de reflexão. Além disso, há relatos de que seus 

professores da graduação incentivavam os alunos (futuro psicólogo) a fazerem tra-

tamento com a psicanálise. Tem uma fala que traz à memória de que no tempo da 

graduação não havia os recursos tecnológicos de hoje, como data show, vídeo do 

You Tube...Os professores davam aula na “raça” mesmo. Estas experiências de vida 

contribuíram para a construção do processo pedagógico já que se espelharam nos 

professores para exercer o ofício professoral. Percebemos pelos relatos que esses 

saberes são relevantes e significativos para o grupo de professores. 

Finalizando a respeito de quais foram as experiências que ocorreram ao longo 

da vida e que contribuíram com a construção dos seus saberes docentes, resalta-

mos as experiências adquiridas no contexto de vida familiar e escolar, da formação 

profissional acadêmica e continuada e da atuação profissional docente/psicólogo.  

Os relatos trouxeram a importância da atuação prática docente, das relações inter-

pessoais com os alunos e com seus pares (colegas de departamento), das lembran-

ças dos professores que serviram de modelos os quais foram fundamentais para a 

construção dos saberes docentes. Ainda, enriqueceram a função de educador, as 

experiências da própria prática docente adquirida no contexto do trabalho e que 

possibilitaram um repensar constante do oficio professoral. 

 

5.1.3- 3º Relato – com o relato dos sujeitos da pesquisa sobre quais saberes 

mobilizam na prática pedagógica foi possível criarmos três categorias de 

análise 

 

5.1.3.1 Categoria I - Mobilização de saberes da formação, disciplinares/ 

curriculares, experienciais (com exemplificação da ação/prática 

pedagógica)  

 
[...] eu tento trazer elementos da pedagogia histórico crítica para po-
der discutir com eles [...] [...] estão indo a campo para ver. Embora a 
disciplina, na ementa, não exija isso, mas pra mostrar pra eles que é 
possível ter uma compreensão do processo de escolarização [...] [...] 
em PEPA I, eles viram um caso só no papel e eu pedi para eles ela-
borarem uma proposta de intervenção [...] [...] dentro dos textos que 
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nós lemos; qual é a proposta de intervenção considerando o contexto 
que essa criança está inserida; as políticas educacionais, conside-
rando como se dá as condições reais de funcionamento da escola; 
como se propõe que a gente ajude essa criança, ajude esse profes-
sor a fazer com que essa criança aprenda e que o professor desem-
penhe o papel dele, que é ensinar [...] [...] estão indo a campo para 
ver, embora a disciplina, na ementa, não exige isso, mas pra mostrar 
pra eles que é possível ter uma compreensão do processo de escola-
rização [..] (prof. 1). 
 
[...] eu tento mobilizar os alunos e aproximar a prática da teoria, por-
que sem isso fica fragmentado o saber [...] [...] eu gosto de levar o 
aluno a pensar e construir o seu conhecimento [...] Na verdade, eu 
tento mobilizar da seguinte forma: eu dou um texto, a minha aula, eu 
vou te contar a minha aula, a minha aula, eu na verdade, a minha ca-
racterística é uma professora, eu sou uma professora democrática, 
eu tenho um referencial de Paulo Freire que me acompanha, então, 
eu sou uma professora libertadora, me considero assim. Então eu le-
vo os alunos, eu penso textos e sempre encontro atividades, eu dou, 
eu sempre faço eles irem à prática [...] [...] Eu me “viro nos trinta”, eu 
trago professores, profissionais dentro das minhas disciplinas, eu le-
vo eles, já levei para a usina, como eu dou disciplina de psicologia do 
trabalho, já levei dentro da usina [...] [...] eu faço prova dissertativa, 
eu não faço prova tradicional não, na minha prova eles tem que mos-
trar o conhecimento, como eles se apropriam do texto [...] [...] sempre 
tentar compreender, tentar auxiliar, trazer o aluno, falar com ele, ver 
o que está acontecendo [...] (prof. 5). 
 
[...] estes saberes todos que eu fui adquirindo no transcorrer da mi-
nha vida, eu procuro aplicar, trazer para os alunos [...] [...] eu me 
formei quando a psicologia ainda estava praticamente engatinhando 
nos seus primeiros anos e eu trabalhei também em várias áreas den-
tro da psicologia, e isso também contribuiu muito para que eu pudes-
se na minha prática pedagógica passar para os alunos a experiência 
vivenciada, as diversas áreas da psicologia [...] [...] tem que ter uma 
discussão, tem que ser; vamos à leitura e vamos discutir o que você 
aprendeu daqui [...] [...] não pode ser uma cultura inútil. Aquele texto 
tem que servir para uma transformação daquele aluno [...] [...] Eu 
sempre procurei ser uma professora muito consciente daquilo que eu 
estou fazendo [...] [...] sempre procurei compreender o que o aluno 
me traz, me colocar no lugar do aluno (prof. 6). 
 
[...] Tipo assim, as exemplificação que eu tenho da minha vida profis-
sional, eu trago muitas contribuições de congressos que a gente par-
ticipa, é de..., aqui mesmo na supervisão, eu trago muita coisa que a 
gente vai a congresso, vê lá, trago, coisas práticas [...] [...] eu gosto 
muito desta junção. E claro que a gente não pode desvincular, ficar 
alheia a teorização, então a teorização e essa questão prática, e 
buscar os interesses da sala [...] [...] tinha que dar o texto ali na sala, 
por que se você pedisse para eles levarem para casa, para trazerem 
e na próxima aula fazerem um debate, não... eu acho que a gente 
tem de ir ao encontro também com essa questão com as próprias 
necessidades dos alunos [...] (prof. 4). 
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[...] além do conhecimento teórico, vamos dizer assim, o técnico, eu 
diria assim, as experiências que a gente vai acumulando [...] [...] eu 
diria que as experiências profissionais que eu tive nos últimos vinte e 
seis anos, desde que eu me graduei, elas ajudam muito para ilustrar 
sobre o assunto e eu acho que é fundamental, quando você vai dar 
aula de uma determinada disciplina, seja ela qual for, você ter expe-
riências daquela matéria, porque quando você fala da teoria e tem 
um exemplo de atendimento, de prática profissional, fica muito mais 
fácil da pessoa entender o que você quer dizer com aquilo. Então eu 
diria que os saberes eles são práticos, tem a coisa do empírico. 
Também a gente vai amadurecendo como pessoa e isso ajuda muito 
também, porque você vai tendo uma compreensão muito mais ampli-
ada daquele fundamento teórico [...] [...] por exemplo: lá no CAPS du-
rante as oficinas terapêuticas que aconteçam lá, ou por exemplo nos 
estágios que eu tenho no CAPS, então fica muito mais fácil fazer 
com que o aluno, que ainda não foi para a prática, entenda o que 
significa tal alteração, ou tal quadro neurológico [...] [...] convivência 
no ambiente profissional que você vai tendo, que vai te dando uma 
bagagem [...] ( prof. 7). 
 

 Diante dos relatos observamos que os professores acima citados trouxeram 

em suas falas vários saberes que são mobilizados na prática pedagógica. Dentre 

eles podemos citar os saberes da formação, disciplinares e experienciais. Com rela-

ção aos saberes experienciais, apresentaremos os relatos relacionados à ação prá-

tica professoral.  

 Os saberes mobilizados na prática pedagógica que estão relacionados à for-

mação docente referem-se aos conhecimentos técnicos e teóricos aprendidos na 

graduação em psicologia, em congressos, no mestrado, com a pedagogia de Paulo 

Freire; no doutorado, com a pedagogia histórico crítica, a psicologia histórico cultural 

e os disciplinares. Sabe-se que os docentes possuem muitos outros saberes da for-

mação, mas os citados em suas falas, neste momento, foram estes. 

 Na mobilização de saberes disciplinares/curriculares encontramos relatos das 

disciplinas de PEPA I e II (psicologia escolar e problemas de aprendizagem), da dis-

ciplina de PT (psicologia do trabalho) e a importância dos exemplos de atendimentos 

psicológicos para enriquecer a disciplina e auxiliar o aluno no entendimento da teori-

a. 

No tocante aos saberes disciplinares, Tardif (2013, p. 120) pontua que “[...] 

conhecer bem a matéria que se deve ensinar é apenas uma condição necessária, e 

não uma condição suficiente, do trabalho pedagógico [...]”, e acrescenta que o pro-

fessor precisa transformar a matéria que ministra para que os alunos possam com-

preendê-la e assimilá-la.  
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 Como já falamos dos saberes da formação, dos disciplinares/curriculares, i-

remos agora trazer os saberes da experiência docente relacionada à ação prática 

pedagógica. Observamos nos relatos de alguns professores que ao falarem dos sa-

beres que mobilizam na prática, exemplificavam a forma como executavam a ação 

docente. Então, nesta categoria, nos reportamos aos sujeitos da pesquisa que rela-

taram de algum modo a experiência da sua ação prática, trazendo dados considerá-

veis sobre o saber-fazer docente. 

 Assim, apresentamos um resumo das ações que, com certeza, não significam 

o todo das experiências relacionadas à ação docente, mas trazem uma ideia de co-

mo elas foram realizadas. Quanto a isso, encontramos relatos que informam sobre  

os docentes levarem os alunos a campo para que vejam a realidade, o funcionamen-

to escolar e, a partir de então, propor uma intervenção levando-se em consideração 

o contexto real em que a criança está inserida; que escolhem os textos mais ade-

quados para a leitura e as atividades em sala. Outra dinâmica é a de trazer profis-

sionais dentro da sua disciplina para socializarem experiências; e, também, de levar 

os alunos para visitar a usina, o CAPS; outros, ainda, tentam mobilizar os alunos e 

implicá-los no aprendizado, assim também tem aqueles professores que aproximam 

a prática da teoria levando seus alunos a construir o conhecimento; há os que apli-

cam provas dissertativas para poder observar como os educandos se apropriam do 

conhecimento, ou propõem discussão de leitura em que o aluno precise demonstrar 

o que aprendeu e o que o texto trouxe de conhecimentos para a sua vida; utilizam as 

experiências profissionais para ilustrar o assunto das disciplinas e da supervisão, 

pois entendem que os exemplos de atendimento da prática profissional auxiliam o 

aluno a entender o significado de alguma alteração psicológica ou de um quadro 

neurológico.  

  Com estes relatos apresentados temos uma breve e sucinta demonstração da 

ação prática docente na execução do ofício professoral em prol do aprendizado dos 

alunos. Percebemos que cada professor traz a sua peculiaridade, sua forma de agir, 

sua maneira de saber fazer o seu ofício. Todos esses recursos utilizados pelos pro-

fessores têm uma única finalidade: a de contribuir com a construção do conhecimen-

to dos seus educandos. 

 Também observamos que os professores mobilizam saberes, experienciais 

relacionados à maneira de ser docente e de interagir com os alunos em sua prática 

pedagógica. Com relação a isso, demonstraram que são democráticos, que tentam 
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compreender e auxiliar os alunos procurando saber o que está acontecendo; com-

preender o discente colocando-se no lugar dele; saber quais as necessidades da 

turma e, a partir daí estabelecer as práticas. Os depoentes acrescentam, igualmen-

te, que o amadurecimento do professor, através do dia a dia em sala, auxilia na prá-

tica docente. Além destas falas há um relato que traz a interação com os colegas de 

profissão e as habilidades relacionais que desenvolveram ao longo dos anos para 

conseguir lidar com as dificuldades encontradas.  

Além disso, evidenciamos que utilizam saberes da formação, disciplina-

res/curriculares, da experiência docente relacionada à ação prática pedagógica em 

sala de aula e experiências relacionadas à maneira de ser docente e de interagir 

com alunos e colegas. 

No intuito de fundamentar teoricamente os achados, Tardif (2013, p. 228) “[...] 

traz a ideia que os professores de profissão possuem saberes específicos que são 

mobilizados e produzidos por eles no âmbito de suas tarefas cotidianas”. E acres-

centa que o professor deve conhecer sua matéria, sua disciplina, seu programa cur-

ricular e possuir conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia, 

bem como, desenvolver um saber prático adquirido em suas experiências como pro-

fissional docente. 

Com relação a este pensamento, Gauthier (1998) escreve que os professores 

possuem muitos saberes, os quais advêm dos saberes pessoais e culturais. O autor, 

em suas pesquisas, concentrou atenção num tipo particular de saberes que são a-

queles que o docente adquire para/no trabalho e os quais mobiliza com o objetivo de 

ensinar.  

O autor citado diz que os saberes docentes são chamados de reservatório de 

saberes e acrescenta ao reservatório um outro saber que denominou de repertório 

de saberes. Os conhecimentos que advém do reservatório são aqueles conhecimen-

tos de base podendo englobar todos os saberes do docente; já os saberes do reper-

tório são os que estão ligados à ação pedagógica em sala de aula. Para Gauthier, o 

repertório de saberes é um subitem do reservatório geral de conhecimento dos pro-

fessores. “Uma das condições essenciais a toda profissão é a formalização dos sa-

beres necessários à execução das tarefas que lhe são próprias” (GAUTHIER, 1998, 

p. 20). 

 O saber da ação pedagógica definido por Gauthier (1998) como um saber do 

repertório professoral advém do saber experiencial e da ação pedagógica. São sa-
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beres que se desdobram das experiências de sala de aula e que se tornam públicas. 

Segundo o autor, esse saber precisa ser socializado a fim de se tornar útil e utilizá-

vel por uma classe de profissionais e assim ser legitimado como um saber docente e 

auxiliar no aperfeiçoamento da prática. O saber da ação pedagógica é um saber par-

ticular, que ocorre dentro de sala de aula e que se perde quando o professor deixa 

de exercer seu ofício. Assim, Gaulthier debruçou-se em pesquisar sobre a determi-

nação de um repertório de saberes específicos ao ensino, pois para ele faz-se ne-

cessário e crucial a especificação de um Corpus dos saberes da ação pedagógica. 

 
A posse de um saber específico constitui uma das dimensões essen-
ciais das profissões. Em situação que exigem a sua ação, o profis-
sional utiliza um saber específico que o distingue das outras ocupa-
ções. Por esse motivo, a identificação e a validação de um repertório 
de conhecimentos específicos ao ensino contribuiria, com certeza, 
para definir o status profissional dos professores. (GAUTHIER, 1998, 
p.77) 

 

Neste sentido, Gaulthier preocupou-se em tornar público esses saberes da 

ação pedagógica validando-os através de pesquisas empíricas nas salas de aula.  A 

partir daí é possível conceber o professor não como um técnico, um artesão ou es-

pecialista, mas como um profissional. “o papel do professor não pode ser reduzido a 

um simples técnico das aprendizagens. Longe de apenas aplicar um saber produzi-

do pelos outros, ele constrói uma boa parte do seu saber em ação.” (GAUTHIER, 

1998, p.342) 

 

Ao escrever a respeito da ação prática pedagógica, Tardif (2013, p. 117) diz 

que: 

  
A pedagogia é o conjunto de meios empregados pelo professor para 
atingir seus objetivos no âmbito das interações educativas com os 
alunos [...] é a “tecnologia” utilizada pelos professores em relação ao 
seu objeto de trabalho (os alunos), no processo de trabalho cotidia-
no, para obter um resultado (a socialização e a instrução).  

 

Na mobilização de saberes da ação pedagógica adotada pelos docentes, ca-

da professor executa a sua aula de acordo com a sua autonomia didática, utilizando 

os recursos pedagógicos julgados mais adequados para a disciplina e para o apren-

dizado dos alunos. Assim, Nóvoa (2013) nos convida a refletir a respeito de como 

cada docente faz o que faz em sala de aula e acrescenta que essa forma genuína 
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advêm de uma mistura de vontade, gosto pessoal, experiências, gestos, rotinas, 

maneira de ser, de se dirigir aos alunos, de se movimentar em sala, de utilizar os 

recursos pedagógicos, os quais foram sendo consolidadas. 

   Com relação à interação com os alunos, Tardif (2013, p. 118) escreve: 

 
Ao entrar em sala de aula, o professor penetra em um ambiente de 
trabalho constituído de interações humanas. As interações com os 
alunos não representam, portanto, um aspecto secundário ou perifé-
rico do trabalho dos professores: elas constituem o núcleo e, por es-
sa razão determinam, ao meu ver, a própria natureza dos procedi-
mentos e, portanto da pedagogia. 

 

Observamos nas palavras do autor o quanto é importante a relação professor-

aluno, ao ponto de ser determinante para/na a ação pedagógica. 

A partir do exposto, promovendo um diálogo entre a teoria e os dados encon-

trados, constatamos que todos os docentes se reportam à mobilização dos saberes 

adquiridos com a formação profissional para a realização da atividade docente. Sa-

beres estes trazidos da formação acadêmica, da especialização, mestrado, doutora-

do e congressos. Assim, inferimos que através da formação profissional e continua-

da os professores foram consolidando e formalizando os saberes necessários ao 

ofício profissional, os quais são fundamentais para a realização da profissão.  

 Com referência à mobilização dos saberes experienciais, trouxeram exempli-

ficações do seu saber-fazer professoral demonstrando apresentar uma didática que 

tenta fazer uma integração entre a teoria e a prática, com o intuito de mobilizar os 

alunos para o aprendizado e de aproximá-los da realidade além da sala de aula. Es-

tes saberes que estão ligados à ação prática pedagógica são denominados de sabe-

res do repertório, os quais são mobilizados conjuntamente com os saberes do reser-

vatório docente.  

Além disso, verificamos na mobilização dos saberes da ação prática docente, 

a autonomia e a autenticidade pedagógica a qual advém da forma genuína com que 

cada docente desenvolve o seu ofício professoral.  

Com relação à mobilização de saberes ligados na maneira de ser docente e 

de interagir com os alunos, evidenciamos algumas falas que manifestaram saberes 

interpessoais fundamentais à prática pedagógica, como o saber ouvir e dialogar com 

alunos. 
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Na mobilização de saberes disciplinares/curriculares, acrescentamos que é 

importante dominar os conteúdos disciplinares, mas é fundamental torná-los com-

preensíveis e assimiláveis aos educandos.  

 
5.1.3.2 Categoria II - Mobilização de saberes da formação, disciplinares/ 

curriculares, experienciais (sem exemplificação da prática pedagógica)   

 
Acho que é assim, você traz todo um conhecimento, traz todo um 
conhecimento adquirido, ao longo, no meu caso, nesses vinte e três 
anos, que me ajudam no desenvolvimento da prática docente [...] [...] 
a questão da familiaridade maior com os conteúdos, a adequação 
desses conteúdos às diversas turmas [...] [...] eu tenho um aspecto 
comigo que é a questão da afetividade [...] [...] esse conhecimento 
teórico, eu me esforço para estar constantemente atualizado, tanto 
no ensino, quanto na pesquisa, quanto na questão da extensão, en-
tão você estar familiarizado com o que está acontecendo na área e, 
principalmente nas disciplinas que você ministra [...] [...] me trouxe 
mais conhecimento, me trouxe uma visão mais ampla pro ensino, pra 
pesquisa, tá, então, eu acho que a entrada no mestrado foi um fator 
importante pra isso [...] (prof. 2).  
 
[...] e aí comecei a fazer uma formação. Fiz várias especializações 
em tratamento de adultos e adolescentes, em dependência química, 
então, tudo que tinha na clínica e que me desse condição de melho-
rar a minha atividade de docência, eu estava fazendo. Então é assim, 
as formações eram para me dar mais condição para o meu trabalho 
[...] [...] Os conhecimento da biologia, os conhecimentos da psicolo-
gia comportamental, quando se começa a conhecer melhor todos os 
conceitos da cognição e aplicação disso na terapia, tudo isso..., são 
os recursos que são utilizados [...] (prof. 3).  
 
[...] com a questão da formação acadêmica que o mestrado, depois o 
doutorado, todos voltados para o sentido da docência, [...] [...] a base 
de tudo para mim nasceu no magistério, na aprendizagem do magis-
tério. Ali tinha uma coisa muito, passo a passo, como é que você en-
sina, como é que você organiza uma aula, como é que você planeja 
uma aula, como é que você avalia um conteúdo, sem ser, sem virar 
um carrasco [...] [...] de pensar, de você não correr o risco que, por 
deter o saber, você virar o dono do saber e o controlador da saber 
[...] (prof. 8).  
 
[...] os saberes técnicos que precisam ser passados e a habilidade 
social, acho que o grande instrumental que eu utilizo é o saber da 
habilidade social, de lidar com o outro, saber ouvir, saber a hora de 
falar [...] [...] forma de lidar com as pessoas, acho que tem um impac-
to maior que o conhecimento técnico. (prof. 9). 

 

 Na mobilização dos saberes da formação, desta categoria, temos alguns rela-

tos que trazem a importância dos professores estarem constantemente atualizados 
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teoricamente, isso na pesquisa, extensão, graduação, especialização, mestrado e 

doutorado. Todos são fundamentais para a aquisição de conhecimentos e da ampli-

ação da visão quanto ao ensino.  

 Na mobilização dos saberes disciplinares encontramos relatos que acrescen-

tam a importância do professor(a) estar familiarizado e atualizado com o que está 

acontecendo na disciplina ministrada e a importância de transmitir os saberes técni-

cos que a mesma solicita.  

 Quando se reportam aos saberes mobilizados na experiência docente, encon-

tramos relatos, de aprendizagem ao longo dos seus 23 anos de prática docente, por 

exemplo,  que  afirmam que cada turma tem suas peculiaridades e é preciso ir modi-

ficando o planejamento e adequando os conteúdos às diversas turmas. Além disso, 

as experiências com cada turma enriquecem os saberes do professor e às ligadas a 

sua área profissional como psicólogo foram sendo integradas na atividade docente. 

 Com relação à mobilização de saberes experienciais ligados à maneira de ser 

docente (saber-ser) e as interações com os alunos, encontramos relatos de afetivi-

dade com os alunos, de habilidade social, de saber ouvir, saber a hora de falar, de 

lidar com as pessoas e do valor que dão a esses saberes, bem como a paixão que 

possuem por ensinar.  

 Nesta categoria, os professores relataram a mobilização dos saberes da for-

mação, disciplinares/curriculares e da habilidade interpessoal e experienciais, mas, 

acrescentamos que nos saberes experienciais da ação prática não encontramos re-

latos de professores que nos dessem exemplos do saber-fazer docente, porém,  es-

ses professores possuem seus saberes de reservatório e de repertório, só não rela-

taram nesta questão.  

No tocante à seleção e a escolha dos fatos que são narrados, Catani (2004) 

coloca que esse gênero de narrativa (relatos autobiográficos) leva o narrador a fazer 

escolhas, selecionar o que será dito e utilizar a memória seletiva. É um método 

constituído de lembranças e esquecimentos e que caracterizam o exercício da do-

cência; e acrescenta: 

  
Quando os sujeitos se voltam para o passado, eles não só sofrem a 
influencia do distanciamento temporal que atua em todo processo 
memorialístico, apagando determinadas experiências e intensificando 
outras, mas também operam uma seleção, ao escolher os fatos con-
siderados dignos de serem divulgados e ao privilegiar determinados 
aspectos em detrimento de outros, [...] (CATANI, 2004, p. 271). 
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Assim, percebemos que nos relatos deste grupo de professores houve a sele-

ção e a escolha de aspectos mais importantes a serem revelados, o que é natural e 

normal em se tratando de relatos e narrativas, pois, é claro que não é possível expor 

todos os saberes que possuem.  

 Um aspecto que chama a atenção nesta categoria são os saberes experien-

ciais relacionados à valorização do tempo de 23 anos de prática docente universitá-

ria. Esse tempo cronológico contribui muito para a melhoria da prática pedagógica. 

Sob esse aspecto da maturidade profissional, TARDIF coloca: 

 

[...] em toda a ocupação, o tempo surge como um fator importante 
para compreender os saberes dos trabalhadores, uma vez que traba-
lhar remete a apreender a trabalhar, ou seja, a dominar progressiva-
mente os saberes necessários à realização do trabalho [...] (TARDIF, 
2013, p.57) 

 
 

Fica claro que existe uma relação entre o trabalho, o tempo e a aprendizagem 

dos saberes da profissão docente. Quanto mais tempo de prática, mais saberes, co-

nhecimentos, habilidades e atitudes são incorporados ao repertório os quais são 

mobilizados na ação professoral em prol da realização do próprio trabalho. 

Outro relato interessante está relacionado à maneira de ser docente (saber-

ser) e as interações com os alunos que são mobilizados na prática docente. Encon-

tramos relatos de afetividade com os alunos, de habilidade social, de saber ouvir, 

saber a hora de falar, de lidar com as pessoas e do valor que dão a esses saberes, 

bem como, a paixão que possuem por ensinar.  

No tocante a isso, recorremos a Freire (2011, p. 118) quando coloca que uma 

prática pedagógica não se faz somente com ciência e técnica, mas precisa de “[...] 

qualidades e virtudes como amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade, 

gosto da alegria, gosto da vida, abertura ao novo, disponibilidade à mudança [...]” 

 Ensinar requer habilidades para exercer um trabalho interativo com um grupo 

de alunos a fim de atingir os objetivos educacionais levando-os ao aprendizado dos 

conhecimentos e à socialização (TARDIF, 2013). Assim, na fala destes autores, per-

cebemos o quanto é importante que os docentes tenham habilidades interpessoais.  

Concluindo, encontramos neste grupo a mobilização nas práticas docentes, 

dos saberes da formação, disciplinares/curriculares, da experiência com o tempo de 
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prática, a valorização dos saberes interpessoais relacionados à maneira de ser pro-

fessor(a) e de interagir com alunos.  

 

5.1.3.3 Categoria III – Professor crítico- reflexivo da ação professoral 

  
[...] algumas coisas funcionam com algumas turmas e não necessari-
amente dão certo com outras turmas [...] [...] é uma prática contínua, 
de avaliação, de reflexão do que está dando certo e do que pode ser 
melhorado [...] [...]. Lógico que você tem um planejamento à priori, 
mas você vai sentindo as peculiaridades de cada turma e você vai 
sentindo e vai modificando também o seu planejamento e cada turma 
traz experiências que enriquecem esses saberes. (prof. 2). 
 
[...] e aí vão os meus desafios..., este ser docente..., acho que a cada 
dia eu preciso mobilizar novos saberes, de aprender a realmente 
conduzir o aluno a esse startes, a esses..., eu acho a esse despertar 
que tem em cada um de nós quando você se engaja. E ver que o 
professor não é mais aquele, aquela figura que vem ali e despeja tu-
do, todo o conteúdo, eu não sou conteudista, eu construo, eu tenho 
essa característica, enquanto professora. Todo semestre eu dou uma 
modificada na minha, no meu plano de ensino, eu nunca consigo dar 
exatamente o mesmo plano. Todo o semestre eu estou inserindo no-
vas leituras, de acordo com a turma, de acordo com as característi-
cas da turma [...] (prof. 5). 
 
[...] os saberes que são mobilizados na minha prática pedagógica 
tanto traz o aspecto profissional, quanto o aspecto pessoal, porque 
eles já estão de tal forma associados que quando eu olho para um 
fenômeno, uso a minha leitura profissional, mas essa leitura profis-
sional não é só uma leitura técnica, ela também está mesclada de 
aspectos da minha vivência pessoal [...] [...]. Eu casei a minha busca 
teórica, técnica, qualificação profissional com os aspectos pessoais 
[...] (prof. 7). 
 
[...] em primeiro lugar a história da paixão por ensinar [...] [...] como é 
que você consegue de certa forma motivar, estimular a pessoa a ter 
interesse por aquilo que você quer transmitir? Não é só transmitir, 
mas como que você cria paixão por aquilo? [...] [...] você chega num 
momento que você deixa de se preocupar com o conhecimento, mas 
o que o conhecimento está fazendo com a “cabeça” de quem você 
está passando o conhecimento [...] [...] com a questão da formação 
acadêmica, que o mestrado, depois o doutorado, todos voltados para 
o sentido da docência, de como a minha preocupação é assim: como 
é que eu consigo transmitir melhor? Digamos assim, como é que eu 
consigo encontrar a metodologia que ajude o aluno a compreender? 
[...] Poxa, eu não consegui, onde foi que eu errei? [...] (prof. 8). 
 

Quando essa categoria foi criada, tivemos a intenção de mostrar a reflexão 

que os professores apresentavam a respeito da prática professoral e a preocupação 

com a ação de ensinar. Nas inferências e análises percebemos que esses professo-
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res levantavam questionamentos que mereciam uma categoria específica: a do pro-

fessor crítico-reflexivo da prática docente.  

Para esse grupo, a docência é uma prática contínua, de avaliação, de refle-

xão, do que está dando certo e do que pode ser melhorado. Entendem que não adi-

anta só passar o conteúdo, mas que o importante é motivar o aluno a querer apren-

der; se preocupam em como transmitir melhor, em usar a melhor metodologia, de-

monstrando ter uma preocupação com o que está acontecendo com a “cabeça” do 

aluno, com aquilo que está sendo ensinado. Além disso, entendem que precisam 

mobilizar em si novos saberes para conduzir os alunos ao despertar do engajamento 

com o aprendizado, pois, para eles o aprendizado tem que ser construído; também 

demonstram uma noção de totalidade e de integração do ser docente com a busca 

teórica, técnica, a qualificação profissional e os aspectos pessoais.  

Nóvoa (1997, p. 25) nos traz a importância dos aspectos pessoais juntamente 

com atitude crítico-reflexiva: 

 

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que for-
neça aos professores os meios de um pensamento autônomo [...] Es-
tar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e 
criativo sobre os percursos e os projetos próprios [...]  

 

O autor acrescenta que, para ser um profissional da educação não basta ter 

somente cursos e capacitações. É necessário ser reflexivo, buscar permanentemen-

te investir na dimensão pessoal e no saber experiencial. Neste sentido, percebemos 

a relevância da pessoa do professor (a) e do seu desenvolvimento pessoal na reali-

zação do ofício professoral.  

A respeito da importância do professor ser reflexivo, Schön (2000), nesta 

mesma linha de pensamento nos traz a importância do triplo movimento que se dá 

na medida em que ocorre uma reflexão na ação, sobre a ação e sobre a reflexão na 

ação.  

Complementando essa ideia, Pimenta; Anastasiou (2010, p. 88) escrevem: 

 

[...] há o desafio de pôr-se, enquanto docente, em condições de pro-
ceder à análise crítica desses saberes da experiência construídos 
nas práticas, confrontando-os e ampliando-os com base no campo 
teórico da educação, da pedagogia e do ensino, o que permitiria con-
figurar uma identidade epistemológica decorrente de um saber cientí-
fico e os de ensinar. 
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Freire (2011, p. 40), em relação a esse assunto pensa que “na formação per-

manente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a 

prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melho-

rar a própria prática”. Além disso, o autor nos alerta que a presença do educador é 

uma presença em si política e não pode passar despercebida dos educandos, da 

escola/universidade/sociedade. Assim, o professor não pode se eximir; precisa se 

fazer presente a partir das suas ideias, opções e reflexões a respeito dos aspectos 

sociais e políticos em que a educação está inserida.  

  Pimenta (2002), que também escreve a respeito do professor reflexivo, diz  

que ser reflexivo com relação à prática docente não é suficiente. Faz-se necessário 

que haja uma reflexão crítica a respeito das condições sociais, políticas, econômicas 

e do contexto em que a educação está inserida. Ainda discorrendo sobre o tema, 

Pimenta (2002, p. 24) diz que: 

 
Neste sentido, quanto à abordagem da prática reflexiva, torna-se ne-
cessário estabelecer os limites políticos, institucionais e teórico-
metodológicos relacionados a esta, para que não se incorra numa in-
dividualização do professor, advinda da desconsideração do contexto 
em que ele está inserido. 

 
 

Além de serem críticos-reflexivos em suas ações em sala de aula, os docen-

tes também possuem a oportunidade de levar os alunos a refletirem, a pensarem e a 

serem críticos com relação aos conteúdos e à sociedade como um todo.  

 

Com referência a isso, Pimenta; Anastasiou (2010, p. 89) afirmam: 

 
[...] as transformações das práticas docentes só se efetivam à medi-
da que o professor amplia sua consciência sobre a própria prática, a 
de sala de aula, a da universidade como um todo, o que pressupõe 
os conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade. 

 
 

Portanto, a importância da reflexão crítica, tanto a nível pessoal, pedagógico, 

profissional, do local de trabalho, social, político e econômico para/na construção de 

novos saberes docentes, como também para o aprendizado dos educandos, é um 

pensar relevante. No tocante a isso, para estes sujeitos a docência é uma prática 

contínua, de avaliação, de reflexão do que está dando certo e do que pode ser me-

lhorado.  
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A respeito do professor crítico/ reflexivo e da importância da pessoa do pro-

fessor, compreendemos que é fundamental os docentes se autovalorizarem enquan-

to pessoa e profissional da educação. Da mesma forma, devem valorizar as suas 

experiências de vida as quais contribuíram e contribuem para realização do ofício 

professoral. É importante que ocorra uma constante reflexão crítica dos professores 

quanto a sua prática e os saberes teóricos e pedagógicos. Reflexão esta que não 

deve se dar apenas na/da ação, mas no contexto em que a disciplina, a escola, a 

instituição e a sociedade estão inseridas. Entendemos que os sujeitos da pesquisa 

mobilizam habilidades crítico - reflexivas a respeito do seu fazer professoral e assim 

observam o que precisa ser melhorado em suas práticas, procurando transformá-las 

no sentido de favorecer o aprendizado dos educandos e as suas próprias condições 

de trabalho.  

 

5.1.4 - 4º Relato - O relato dos sujeitos da pesquisa sobre como foi construído 

ao longo da vida a sua relação com a educação, com os professores e a 

docência. Foi possível criarmos duas categorias:  

 
5.1.4.1 Categoria I - Construção de uma relação a partir dos saberes pessoais, 

dos saberes da formação escolar e formação profissional  

 
[...] a partir do momento que eu não tinha o que fazer lá na SEDUC, 
nunca pensei, e a partir do momento que eu entrei eu busco conver-
sar muito com a professora X que eu acho que..., um dos entraves 
no fazer do professor é a avaliação, é algo que me deixa extrema-
mente angustiada [...] [...] só sei o primeiro nome dela da quarta sé-
rie, Y. Foi uma professora que me marcou muito pelo lado afetivo, 
então a minha história de educação é muito confusa. Então, filha de 
militar não tem pouso [...] [...] tem um professor que marcou mais, por 
outro lado, o professor Vicente de química. Eu estava entrando no 
ensino médio e tinha até uma musiquinha. Quem é aluno do profes-
sor Vicente não aprende química [...] [...]. A professora de matemáti-
ca, a professora Z, também era afetiva, uma pessoa muito competen-
te, muito responsável com o trabalho, não é aquela professora de 
brigar com o aluno [...] [...], ela tinha paciência, ela se aproximava do 
aluno, essa aproximação professor-aluno que para mim é fundamen-
tal [...]. Na graduação a professora W, [...] [...] eu escolhi você por 
causa da sua energia, porque você é vibrante, porque você mostra 
alegria, gana, e isso me contagiou [...] [...] eu gosto muito de uma re-
lação, sem ser vertical, eu gosto muito da proximidade professor-
aluno, de tratar como pessoa [...] [...] mas a relação professor-aluno, 
no sentido de promover mesmo, de ver a potencialidade do aluno e 
não de ver as dificuldades. Eu acho que essas professoras me pas-
saram isso. E no mestrado, não, se você me perguntar se no mes-
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trado tem alguma professora que me marcou, tem uma que marcou 
muito negativamente, que eu até tranquei a disciplina [...] [...] para 
mim a proximidade é algo extremamente importante nesse processo 
de aprendizagem [...] (prof. 1). 
 
[...] a princípio eu não tinha interesse, não passava pela minha cabe-
ça ser professor, mas isso foi realmente algo que foi sendo construí-
do e hoje eu não consigo pensar a minha vida sem a docência. Ainda 
bem que a vida deu um jeitinho de me encaminhar para a docência 
[...] [...]. Hoje é uma parte inseparável da minha vida; é algo que pra 
mim é extremamente prazeroso; é algo que me faz feliz. Ver o retor-
no que meus alunos dão; ver meus alunos adentrando no mercado 
de trabalho [...] [...]. Meus primeiros professores, então, eles foram 
muitos marcantes na minha vida, foram eles que despertaram em 
mim o desejo, a avidez pela busca do conhecimento. Eu tenho neles 
esse exemplo, eles sempre foram firmes, mas extremamente cari-
nhosos, também, foram modelos. Tive excelentes professores tam-
bém no ensino médio e na graduação. Quando entrei na docência 
eu, de uma certa maneira parei pra avaliar aqueles que foram mais 
marcantes na minha vida, o que que eu aprendi com cada um deles, 
então, de uma certa maneira, uns tinham pontos comuns e eu fui re-
fletindo sobre isso, e falei: bom, acho que esse é mais ou menos o 
que eu tenho mais afinidades. Eu lembrava das experiências extre-
mamente positivas desses professores com as turmas e acho que de 
uma certa maneira eu me espelhei neles e aqueles que de uma certa 
maneira foram marcantes, de uma forma inversa, negativamente, me 
serviram pra dizer:  bom, isso eu não quero, não quero pra minha 
prática docente [...] [...]. O meu orientador, uma figura muito marcan-
te porque uma pessoa que eu acho muito parecido com o meu jeito 
de ser. Então, não só na pesquisa que foi a sua maior influência, mas 
no jeito de ser também. Ele me marcou bastante. O meu orientador 
foi o mesmo tanto no mestrado quanto no doutorado [...]. (prof. 2). 
 
[...] sabe quando você tem uma boa relação com a docência e todas 
as suas relações trouxeram coisas positivas, as amizades, coisas 
positivas, a... essa questão da família [...] [...]? Claro que questões 
negativas, óbvio, têm mas acho que eu já via mais as questões posi-
tivas assim, que era bom, de que é uma questão de que a gente se 
completa, que traz alguma coisa que passa para o outro [...] [...]. Eu 
tive quatro disciplinas de experimental e meus quatros professores 
foram muito bons e o laboratório que a gente frequentava lá era mui-
to bom, muito bem organizado e as pessoas que cuidavam eram 
muito dedicadas e aí eu fui gostando [...]. (prof. 4). 
 
[...] Então assim, foram professores muitos significativos na minha vi-
da. Eu não via a ora de estudar, eu amava estudar, eu amava ir para 
a escola, eu sempre gostei de ir para escola, eu sempre gostei da u-
niversidade [...] [...]. Então acho que este meu ser docente, ser pro-
fessora, ele é engajado por esta mobilização que eu gosto de estu-
dar. Eu gosto de estar no meio dos livros; eu gosto de estar no meio 
e alunos; é demais, estar no meio dos alunos, que eles se engajam 
com a gente, digamos assim, que eles possam construir a trajetória 
deles, engajado na nossa. [...] [...]. Eu tive, também, na faculdade 
que eu te falei, um professor de filosofia, uma professora que marcou 
a minha vida. Ela era muito dedicada, muito cuidadosa, muito caute-
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losa com a escrita, uma pessoa que corrigia todos os detalhes e eu 
sou um pouco assim hoje, eu leio todos os trabalhos, tento contribuir 
para o crescimento do aluno [...] [...], eu penso que tudo o que a gen-
te oferece para o aluno é um crescimento para o desenvolvimento 
dele [...]. (prof. 5). 
 
[...] eu entrei na universidade e como eu só tinha a graduação, eu 
senti a necessidade de continuar estudando. Então fui fazer especia-
lização, e fiz a especialização de metodologia do ensino superior [...] 
[...]. O fato de ter feito licenciatura plena [...] eu sentia a necessidade 
de me qualificar para poder dar contar e poder fazer um trabalho de 
qualidade [...] [...] eu tive a sorte é... de ter excelentes professores 
durante toda a minha formação, desde o ensino fundamental até o 
doutorado [...] [...]. A minha professora da primeira série de ensino 
fundamental se chamava Y é..., eu tenho muita vontade de saber se 
essa pessoa ainda está viva [...] [...] eu me lembro que ela era muito 
dedicada. Eu acho que essa era a principal característica dela [...] [...] 
Eu tenho também o meu orientador do meu Mestrado, que foi uma 
pessoa que me ensinou. Hoje se eu sou um orientador capacitado, 
foi graças a este professor [...] [...] E o X, pela capacidade dele, sabe! 
O conhecimento dele e assim, o cuidado que ele teve para que o tra-
balho ficasse perfeito. Isso, acho que talvez hoje quando eu vou ori-
entar uma monografia, uma dissertação, qualquer trabalho acadêmi-
co, eu tenho esse cuidado para que tudo esteja correto, que esteja 
perfeito [...] [...] seja como professor, como orientador, o que eu pro-
curo dar é o melhor de mim que para que eu sirva de exemplo, como 
essas pessoas serviram de exemplo para mim também. (prof. 7).  
 
[...] professoras em particular no primário, como se chamava na épo-
ca, o que me encantava eram sempre os professores que encanta-
vam os alunos. Teve um que não tinha a preocupação de mostrar o 
quanto ele sabia, mas o quanto que ele navegava ou flutuava sobre o 
saber que ele tinha, que era essencial [...] [...]. Alguns professores no 
magistério, que eu achava que tinham uma didática melhor de orga-
nizar o conteúdo [...] [...] E eu acho que na faculdade, mestrado e/ou 
doutorado, uns dois ou três professores que tinham também algo as-
sim, que demonstravam alguma emoção, um certo domínio daquilo, 
e mais principalmente, uma paixão por aquilo que ele faz. Pessoas 
que inclusive poderiam estar em outros lugares e estavam ali [...] [...] 
de estar ali dando aula, de estar na frente, junto com o aluno e tudo o 
mais, na relação direta, com tudo aquilo que tem de positivo e nega-
tivo numa relação, nas dificuldades, mais ou menos isso. (prof. 8). 
  

A partir dos relatos dos professores sobre como foi a construção ao longo da 

vida, da sua relação com a educação, com os professores e a docência, podemos 

observar que alguns trouxeram em suas falas memórias relacionadas aos contatos 

com os familiares, com a fase escolar do ensino fundamental e médio, e posterior-

mente, a fase de vida ligada à formação acadêmica e continuada.  

Assim, ao longo do percurso de vida encontramos relatos de que a relação 

dos sujeitos com modelos professorais foram marcantes por que estes apresenta-
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vam características de afetividade, competência, responsabilidade com o trabalho, 

paciência, prioridade por uma relação de aproximação com os alunos, vibração, por 

terem uma boa didática, demonstraram emoção, domínio de conteúdo e, fundamen-

talmente, paixão pelo que fazem, pela dedicação, pelo conhecimento, pelo cuidado 

com os alunos e pela busca da perfeição em suas orientações; por serem firmes, 

carinhosos, organizados, detalhistas e terem a capacidade de despertar nos alunos 

o desejo de querer aprender. Além disso, tiveram exemplos de contra modelos pro-

fessorais: professor brigão, não ter domínio do conteúdo, não saber explicar e ser 

distante. Assim, todas essas características foram, de alguma forma, estruturantes 

para a maneira de ser e fazer dos docentes pesquisados.  

Demonstrando as contribuições advindas dessas relações com modelos pro-

fessorais, os sujeitos pesquisados trazem as características positivas que seus pro-

fessores lhe passaram, pois, evidenciam gostar de uma relação vertical de proximi-

dade professor-aluno, de tratar os alunos como pessoa e de ver a potencialidade do 

mesmo. Ao entrar para a docência procuraram lembrar das experiências positivas 

com seus professores tentando se espelhar neles para ser professor e orientador, 

trazendo a busca pela qualificação, especialização e capacitação para exercer um 

trabalho de qualidade. Acrescentam que a relação com a docência também foi sen-

do construída ao longo da carreira e que não conseguem pensar a vida sem a do-

cência, por sentirem-se felizes, realizados e contentes ao ver seus alunos adentran-

do no mercado de trabalho. Também se realizam por gostarem de dar aula, de esta-

rem à frente da turma e junto com os alunos vivenciando tudo aquilo que tem de po-

sitivo e negativo numa relação. Outro relato professoral traz o gosto por estudar e a 

tentativa de contribuir com o crescimento do aluno promovendo o envolvimento de-

les com o processo de ensino e aprendizagem. 

 Na construção de uma relação com a educação advinda do ambiente familiar 

e escolar, Tardif (2013, p. 67) aponta que: 

 

Os vestígios da socialização primária e da socialização escolar do 
professor são, portanto, fortemente marcadas por referências de or-
dem temporal. Ao evocar qualidades desejáveis ou indesejáveis que 
quer encarnar ou evitar como professor, ele se lembrará da persona-
lidade marcante de uma professora do quinto ano, de uma injustiça 
social vivida na pré-escola [...] A temporalidade estruturou, portanto, 
a memorização de experiências educativas marcantes para a cons-
trução do Eu profissional [...] 
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Através da fala dos professores juntamente com a teoria, percebemos que a 

relação construída com a educação e com os professores interioriza conhecimentos, 

crenças e valores. 

 Nesta perspectiva, os saberes experienciais docentes não são fundamenta-

dos unicamente no trabalho em sala de aula, mas decorrem, também, de pré-

concepções do ensino e das aprendizagens herdadas da história escolar e familiar. 

(TARDIF, 2013) 

A esse respeitoTardif (2013, p. 79) escreve que: 

 

 A relação com a escola já se encontra firmemente estruturada no 
professor [...] o tempo de aprendizagem do trabalho não se limita à 
duração de vida profissional, mas inclui também a existência pessoal 
dos professores, os quais, de um certo modo, aprenderam seu ofício 
antes de iniciá-lo.  
 
 

Assim, entendemos que os professores aprendem seu ofício bem antes de 

executá-lo, pois passaram anos nos bancos escolares observando seus professores 

trabalhando e na interação social com eles. Estes conhecimentos são adquiridos 

antes da formação profissional formal e da atuação docente. 

Souza, E. (2014b) também contribui acrescentando que o método narrativo 

(auto)biográfico possibilita um mergulho nas recordações sobre o vivido, a aproxi-

mação com as recordações, histórias da vida subjetiva, as aprendizagens escolares, 

vivências, possibilitando a reconstrução de suas trajetórias sob determinados aspec-

tos das vivências. Além disso, o autor acrescenta que a biografia educativa é um 

recurso fértil para compreender a singularidade das narrativas no processo de cons-

trução da identidade docente possibilitando a compreensão das memórias e as his-

tórias escolares dos professores em processo de formação, contribuindo para inves-

tigações sobre a formação docente, o ensino e as diferenças e semelhanças nas 

práticas pedagógicas. 

Assim, as aprendizagens ao longo do percurso de vida com a família, com as 

experiências escolares, com os modelos professorais marcaram suas trajetórias com 

uma relação permeada por vários aprendizados, os quais demonstram reproduzir na 

prática docente.  

 A relação com a escola já se encontra firmemente estruturada no professor 

“[...] o tempo de aprendizagem do trabalho não se limita à duração de vida profissio-
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nal, mas inclui também a existência pessoal dos professores, os quais, de um certo 

modo, aprenderam seu ofício antes de iniciá-lo.” (TARDIF, 2013, p.79). Tais conhe-

cimentos são adquiridos antes da formação profissional formal e da atuação docen-

te. Nesta categoria temos exemplos da edificação antes da carreira profissional.  

 

5.1.4.2 Categoria II – Construção de relação a partir dos saberes da formação 

profissional  

 
[...] a relação com a docência, ela sempre... , tudo em minha vida es-
tá num entrelaçamento, a minha atividade de psicólogo, a minha ati-
vidade de pesquisador, a minha atividade de docência, nunca houve 
uma ruptura, sempre fiz uma pesquisa enquanto professor, eu sem-
pre lecionei enquanto um profissional que trabalhava na área clínica 
[...] [...]. Entusiasmo pela vida, pessoas que viviam muito bem, que 
produziam muito, que eu não via, eles queixosos [...] [...]. Aquilo que 
eu fiz na residência, eles tinham um jeito de trabalhar, com uma co-
brança muito grande [...] [...] e isso me faz entender a vida também, 
que as pessoas não são, não tem essa coisa que o substitui, é único, 
nunca mais na vida eu vou ter estas pessoas juntas [...] [...] dificil-
mente eu vou encontrar um pesquisador que tinha na UFEPEL, na 
epidemiologia, que não tem, o cara era fantástico [...] (prof. 3). 
 
[...] eu aprendi muito esta questão da ética na minha formação, ape-
sar do curso ser assim, estar praticamente... ser um dos cursos inici-
ais dentro do curso de psicologia, mas eu aprendi muito com os pro-
fessores, com os colegas, até com os erros a gente aprende. E nes-
se transcorrer, nessa minha caminhada como docente, eu sempre 
procurei dar o melhor de mim [...] [...]. Agora que eu já estou quase 
no final da carreira, que eu percebo que tem coisas que eu poderia 
ter mudado, já ter feito e que às vezes não fiz, não por falta de pen-
sar sobre, não sei. Mas é o crescer, a gente vai crescendo a cada dia 
e agora para mim, esse final de carreira está sendo um crescimento 
muito grande. (prof. 6). 
 
[...] comecei a tomar gosto por estudo na universidade, estar na uni-
versidade e o gosto se deu justamente por modelos de professores, 
com professores que falavam bem, mostravam domínio técnico, mos-
travam que o domínio técnico não se sobrepunha, não os colocavam 
em posição de superioridade em relação aos alunos [...] [...]. Ao lon-
go da minha graduação e também durante a pós-graduação é..., 
bons modelos de professores, por ter tido bons professores e tam-
bém os maus professores, professores que hoje se classificam como 
professores fracos e tudo o mais, que serviram também como contra 
modelo [...] (prof. 9). 
 

Nesta categoria, os relatos dos professores estão relacionados à fase da vida 

ligada à formação acadêmica e continuada. Encontramos falas da construção da 
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relação com a educação, da docência, e com os professores, a partir desta fase da 

vida.  

Os relatos de que a relação dos sujeitos com os professores formadores fo-

ram marcantes deve-se pelo fato destes apresentarem características de entusias-

mo pelo que faziam, por serem extremamente exigentes, terem grande capacidade 

profissional, serem éticos, possuírem domínio técnico e não se sobreporem aos alu-

nos. Esta relação também foi marcante pelos exemplos de professores que apresen-

tavam pouco conhecimento técnico. 

Além disso, encontramos relatos de que a relação com a docência sempre es-

teve ligada à atividade de professor, juntamente com a de pesquisador e psicólogo 

clínico fazendo, assim, uma integração. Em outro relato há a manifestação de uma 

relação de doação de si para a profissão de docente e a consciência de que poderia 

ter feito coisas diferentes ao longo da carreira.  

Na análise das categorias, tais achados nos reportam ao “[...] o ato de recor-

dar e narrar remete o ator-autor, a reconstrução de diferentes experiências de for-

mação, desvelando dispositivos pedagógicos e criando espaços para a compreen-

são da sua própria prática.” (SOUZA, E. 2014a, p. 47, tradução nossa)15. 

Entendemos que os sujeitos desta categoria manifestaram que a relação obti-

da com a educação, a docência e com seus professores, torna-se significativa a par-

tir da formação acadêmica estendendo-se pela formação continuada. Com as falas 

pode-se observar que as experiências vividas a partir destas formações deram em-

basamento para a prática docente. 

Na integração dos dados das duas categorias constatamos que os professo-

res são unânimes em relatar as memórias de uma relação com a educação, a do-

cência e seus professores na fase de vida relacionada à formação profissional (aca-

dêmica e continuada), as quais contribuíram com a aquisição de saberes da ativida-

de docente de hoje. 

 
5.1.5 - 5º Relato- Ao questionarmos os professores se os relatos realizados na 

entrevista lhes possibilitaram alguma reflexão a respeito da sua trajetória de 

                                                 
15 Texto original: “[...] el actor de recordar y narrar remite al actor-autor, a La reconstruccíon de dife-

rentes experiências de formación, desvelando dispositivos pedagógicos y creando espacios para 
La comprensíon de su propia práctica’’. 
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vida relacionada à educação e à docência, foi possível criarmos duas categori-

as de análise: 

 
5.1.5.1 Categoria I – Relatos (auto)biográficos que possibilitaram reflexões que 

se iniciam nas fases da vida anteriores a atuação profissional docente 

 
  

[...] foi um resgate da minha história, de trazer a professora X. Lem-
bro direitinho do rosto dela lá em Y; pontos positivos que marcaram... 
eu acho que é... por isso que eu tento com os alunos, não é uma re-
lação permissiva, que pode tudo. Eu tento entender o ponto de vista 
dos alunos, tento me aproximar do aluno, independente de título, 
porque eu vejo que tem muita gente que acha que o título vem na 
frente da pessoa e para mim a pessoa vem na frente. Então eu pre-
ciso conhecer o aluno e o aluno precisa me conhecer [...] [...]. Eu di-
go que só vou abrir estágio se eu sentir que há um interesse real pe-
la área X. Se é para fazer estágio só para constar, eu não vou abrir, 
então tem que ter um interesse genuíno, um amor pela área, porque 
se não tiver esse amor, eu não abro [...] [...]. Essas professoras que 
me marcavam pelo lado afetivo, me trouxeram para docência, a pre-
ocupação, não de passar a mão na cabeça do aluno, mas de conhe-
cer esse aluno, na proximidade de uma relação de amigo [...] [...] 
questão da afetividade para conquistar o aluno, no sentido de identi-
ficar o potencial dele, identificar se ele está fazendo aquilo porque ele 
quer, ou se é só para ter um certificado [...] [...]. Então, para mim tem 
que ter paixão pelo tema, para ter um envolvimento e uma produção 
bacana [...] [...] essas memórias que estão vindo me mostram que se 
eu não tivesse feito o mestrado eu não estava na docência, então a 
experiência de ter ministrado a disciplina lá UNB, que eu ia com dor 
de barriga, sofrendo e sozinha [...] [...] mas eu senti que eu conquistei 
[...] (prof. 1).  
 
[...] eu diria assim, se olhar de tudo que eu te falei até agora, que a 
minha trajetória pessoal, essa importância que os meus pais deram, 
por exemplo: para o estudo é..., terminou culminando no professor 
que eu sou hoje, no orientador que eu sou hoje [...] [...]. E esses pro-
fessores marcantes também que eu tive, que eu quando eu falo de-
les fico embargado, porque foram pessoas muito importantes. Eles 
foram um espelho para mim, uma imagem a ser buscada. Então, se 
hoje eu tento ser um bom professor, eu devo a essas imagens corre-
tas, éticas, sabe! de dedicação, de amor ao que faz é... também, 
pessoas muito preparadas para fazer o que faziam, dentro das con-
dições que faziam então, eu vejo... eu tento me espelhar neles [...] 
(prof. 7). 
 
[...] Eu lembro que havia na faculdade, nessa parte das disciplinas 
pedagógicas, muitas críticas ao modelo [...] [...].e eu sentia muita, 
uma dificuldade do pensar no saber fazer, é... alguém que passasse 
efetivamente o saber fazer. E vamos dizer, a formação da licenciatu-
ra na faculdade eu senti um tanto falha [...] [...] A ideia de reflexão 
minha, é... vamos dizer assim,  como é que foi construído dentro mim 
o professor que eu sou? entendeu? onde está a base disso? no sen-



109 

tido assim..., pegando a reflexão de que eu estava falando, o modelo 
de ser professor, a minha ideia, a minha hipótese é essa: está lá na-
quele que é professor, que inicialmente foi formado para ser profes-
sor primário, entendeu? mas ele que foi construído para depois virar 
professor universitário, digamos assim, a essência está dentro de 
mim, essa é que é a questão (prof. 8).  
 
[...] você me perguntou dos saberes que eu utilizo na prática docente 
e eu fiquei sem saber, me colocou pra pensar, o que que eu uso de 
conhecimento na prática docente? Me veio o conhecimento técnico 
que tem que ser passado, o conhecimento do conteúdo, e me vem a 
questão da relação interpessoal com os alunos, [...] [...] numa dis-
cussão, numa conversa de educação me deixaria eu não saber no-
mear..., me deixaria sem ter o que falar [...] me fez refletir que eu 
não saberia dar a resposta porque eu não saberia nomear os itens 
dos saberes que eu utilizo, talvez por ter dado pouca atenção para 
as disciplinas que lidam com esses saberes, didática, por exemplo 
[...] [...] me ajudou a refletir que eu também fui desatento com algu-
mas disciplinas. (prof. 9). 

 
Nesta categoria, os sujeitos trouxeram reflexões de aprendizados associados 

à fase de vida que se inicia antes da profissão docente. Acrescentaram que realizar 

a entrevista de relato (auto)biográfico foi um resgate da sua história, pois tiveram  

lembranças dos pontos positivos dos professores marcantes  e como eles serviram 

de modelo para a sua atuação docente, bem como houve  recordações do motivo 

pelo qual estão na docência; da  importância da  educação familiar recebida para a 

formação como pessoa; da importância dos  saberes pessoais; da educação primá-

ria até o doutorado, como fundamentais e estruturantes valores para ser  professor. 

Outra reflexão trouxe a recordação que a base da formação docente foi no curso de 

magistério.  

Também houve a reflexão de que as interações com os professores do ensino 

fundamental estão associadas a sua forma de ser professor hoje, o quanto valorizam 

a interação professor-aluno, que ensinar não é só passar conteúdo, não é só passar 

informação e teoria, mas que tem que haver um interesse da parte do aluno, um en-

volvimento genuíno, uma inteireza, uma dedicação e um comprometimento. Além 

disso, há um relato de que faltou mais atenção nas disciplinas de didática e que tal-

vez por isso não tenha muitos conhecimentos a respeito dos saberes docentes. E 

há, também, uma fala cuja disciplina de licenciatura na faculdade foi falha.   

   Como podemos observar, nesta questão, estes professores trazem nos seus 

relatos reflexões de fatos, lembranças e pessoas significativas que marcaram suas 

vidas antes de iniciarem na profissão docente e estendendo-se pela fase profissio-
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nal. Logo, inferimos que as recordações destes acontecimentos foram importantes 

na construção dos seus saberes docentes. 

  Discorrendo a respeito do tema das reflexões relacionadas aos aspectos da 

vida, Gauthier (1998, p, 162) pensa que: “[...] a experiência não implica automatica-

mente a elaboração de significado. Ao contrário, a experiência assume todo o seu 

significado no tempo, na tensão entre a vida e o pensamento.” Através das reflexões 

sobre o vivido significamos nossas experiências.    

Tais colocações acima apresentadas nos remetem à Josso (2004, p.48) “vi-

vemos uma infinidade de transações, de vivências, estas vivências atingem o status 

de experiência a partir do momento que fazemos um certo trabalho reflexivo sobre o 

que se passou e sobre o que foi observado e sentido.” 

Entende-se, portanto, que não basta apenas termos vivido algo, é necessário 

que haja reflexão a respeito do que vivemos para que seja elevado ao grau de uma 

experiência. Com relação a esse tema:  

[...] diz respeito não a uma experiência, a uma vivência, particular, 
mas a um conjunto de vivências que foram sucessivamente trabalha-
das para se tornarem experiências. Neste campo, reflexões como: o 
que eu extraio como conhecimentos e saber-fazer do conjunto destas 
experiências? (JOSSO, 2004, p.54) 
 

  Assim, compreendemos que é necessário que haja uma reflexão a respeito 

do saber-fazer docente, das experiências professorais, da história de vida e da ca-

minhada docente para que se possa extrair os saberes e conhecimentos advindos 

de tais vivências. Neste sentido, Josso (2004, p. 60) contribui com seu pensamento: 

 

[...] pensar a vida na sua globalidade temporal, nas suas linhas de 
força, nos seus saberes adquiridos ou nas marcas do passado [...] é 
entrar em cena um sujeito que se torna autor ao pensar na sua exis-
tencialidade. Porque o processo auto-reflexivo, que obriga a um olhar 
retrospectivo e prospectivo, tem de ser compreendido como uma ati-
vidade de auto-interpretação crítica e da tomada de consciência [...] 

 
 Ao fazer as considerações desta categoria, as análises que realizamos nos 

trazem as seguintes conclusões: para alguns destes professores as reflexões trazi-

das, ao relatarem sobre suas trajetórias de vida ligadas à educação e à docência, 

reportam às lembranças de aprendizados familiares e aos modelos professorais os 

quais foram experiências fundamentais na constituição da pessoa e do professor. 

Além disso, refletiram que ensinar não é só passar conhecimentos, mas para que 
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haja aprendizado tem que ter a implicação, a dedicação e o interesse dos alunos. 

Ainda, as recordações proporcionaram o acesso às memórias de sensações, senti-

mentos, pensamentos e fatos que haviam sido esquecidos. No momento em que os 

sujeitos se colocaram a pensar sobre o passado, relembrando e relatando a história 

de vida, realizando as reflexões a respeito das memórias, puderam tomar consciên-

cia de algum aspecto, fazer associações de ideias, elaborar conteúdos e ter a opor-

tunidade de elaborar uma nova releitura do caminho favorecendo a possibilidade 

autoformativa pedagógica da (auto)biografia. 

 

5.1.5.2 Categoria II – Relatos (auto)biográficos que possibilitaram reflexões que 

se iniciam na fase da vida ligada à atuação profissional  

 
 

[...] não dá pra ser docente se você não estiver avaliando e reavali-
ando constantemente aquilo que você faz e aquilo que você é. Não 
dá pra dissociar, vamos dizer assim, o ser e o agir. Então, assim, a 
educação está impregnada na minha vida, eu vivo a educação, eu 
respiro a educação [...] [...] a educação se tem que refletir, se tem 
que refletir o tempo todo, sobre as condições de trabalho, se tem que 
refletir o tempo todo sobre a organização do trabalho docente, se tem 
que refletir o tempo todo sobre a organização escolar, da organiza-
ção da universidade, eu procuro me engajar naquelas comissões que 
dizem respeito mesmo ao trabalho docente, então eu faço parte do 
núcleo docente estruturante do curso de psicologia [...] [...]. Essa re-
flexão de toda a trajetória profissional tem que ser um ato contínuo, 
porque se você não fizer isso, como é que você avalia o que você es-
tá fazendo, como é que você introduz mudanças [...] [...]? O nosso 
trabalho ele é muito complexo e ele está relacionado à questão cog-
nitiva, está relacionado a questão social, está relacionado ao contex-
to social, político, cultural, ele exige muito de você, se você não tiver 
refletindo sobre isso, acho que a sua prática docente ela se empo-
brece [...] [...]. Hoje eu sou até mais entusiasmado do que quando eu 
comecei, porque quando eu comecei, eu era ainda bem mais jovem, 
tinha uma insegurança, era uma primeira experiência eu não sabia 
se ia dar certo, ou se eu ia permanece. Então assim, conversando 
com você, me vem à tona essas primeiras lembranças da minha prá-
tica, das primeiras experiências, das primeiras dificuldades, o que 
que eu tive que fazer pra superá-las, o quanto que eu gosto, o quan-
to que é importante [...] [...] é muito bom você ter a oportunidade de 
fazer essa reflexão e você ver que a balança das boas experiências, 
elas têm um peso muuuito, mas muuuito maior do que as adversida-
des [...] [...]. Outra reflexão é o quanto que é importante você se de-
dicar ao que você faz, o quanto que foi importante eu ter feito um 
mestrado, um doutorado, o quanto que é importante eu estar engaja-
do num programa de mestrado, o quanto você aprende com seus a-
lunos, o quanto essas peculiaridades de cada turma faz com que vo-
cê tenha que se modificar, lógico, mantendo a sua essência [...] 
(prof. 2).  
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[...] neste momento que estou conversando contigo, que maravilha 
que foi.. eu nunca tinha pensado assim, como eu fiz coisas, que fo-
ram naturais, mas que foram..., que me trouxeram uma gratificação 
bastante grande, que ajudaram os meus alunos, meus pacientes [...] 
(prof. 3). 
 
[...] como tudo é positivo mesmo, mesmo não tendo há muito tempo 
atrás recursos... Olha, na universidade a gente não tinha nem com-
putador. Bom, nem ar condicionado não tinha. A gente só tinha venti-
lador [...] [...] fico tão feliz quando eu vou para uma reunião, de algum 
órgão, vou em algum lugar e tem meus alunos lá, eu acho assim tão 
gratificante. E eu acho que tudo isso, acho que é uma contribuição a 
gente visualizar mais as partes positivas, podermos passar [...] [...] é 
passar para o futuro profissional, nossos alunos, é melhor eles terem 
uma visão de coisas boas para eles poderem, em cima disso, fazer 
uma reflexão e verificar em qual caminho querem traçar, acho que é 
mais, muito mais saudável. (prof. 4). 
 
[...] queira ou não é um filme que vai retrocedendo, enfim, na nossa 
história que está tudo engajado [...] [...]. Eu acho que a principal 
questão que eu trago é a reflexão, nesse momento que você vai tra-
zendo a questão pra mim, essa angústia que eu sinto dentro da uni-
versidade, essa falta desse espaço dentro do corpo docente com os 
meus colegas de discutir sobre as minhas percepções, dos alunos da 
universidade, das resistências deles [...] [...] nós não temos tempo de 
sentar e discutir sobre estratégias pedagógicas para o curso de Psi-
cologia. Então, estas perguntas que você me traz é essa reflexão de 
que a gente não tem tempo para discutir esse ser professor [...] [...]. 
É um outro momento, exige novas estratégias, novos saberes, como 
você vem falando. Para mim, novos saberes é isso, novas estraté-
gias de como você implicar o aluno nesse processo educativo, por-
que a gente não consegue ser professora sozinha, isolada [...] [...] 
este processo produtivista que os últimos anos a universidade vem 
sendo avassalada pela política educacional brasileira, tem nos priva-
do, talvez, destes momentos de reflexão [...] [...] Veja, a gente é so-
brecarregado por produção, temos que produzir para estarmos no 
mestrado, eu tenho que ter livros, eu tenho que ter artigos, assim vai 
a minha vida [...] [...]. A gente não tem tempo de conversar com os 
colegas, as reuniões são extremamente técnicas para resolver pro-
blemas [...] (prof. 5).  
 
[...] eu poderia ter ousado mais, como eu disse assim e percebo hoje 
algumas coisas que eu estou fazendo esse ano que eu poderia ter 
feito antes. Então, isso me levou a esta reflexão, eu poderia ter sido 
mais ousada dentro daquilo que eu pude fazer, que eu fiz com os a-
lunos. Não me refiro assim a escrever, escrever para ter uma produ-
ção científica só por ter, mas, com relação a minha prática pedagó-
gica mesmo junto com os alunos, eu poderia ter sido mais ousada 
[...] [...] Williams James foi expurgado da psicologia, então, eu pode-
ria ter ousado nesse sentido, poderia ter lido todo Williams James e 
ter retomado [...] (prof. 6).  
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Os relatos dos professores desta categoria acrescentaram que ao conversar 

sobre estes assuntos veio à memória as lembranças das primeiras experiências da 

prática docente, das primeiras dificuldades e o que precisou ser feito para superá-

las. Os depoentes trouxeram a importância que a docência tem em suas vidas, per-

cebendo que fazer essa reflexão possibilitou compreender que a balança das coisas 

positivas tem um peso muito maior do que as dificuldades enfrentadas. Além disso, 

houve a reflexão do quanto o mestrado e o doutorado foram importantes na dedica-

ção para a profissão docente e o quanto é importante estar engajado num programa 

de mestrado. Reconheceram que aprendem com seus alunos e que as peculiarida-

des de cada turma fazem com que os professores tenham que se modificar sem 

perder a essência. Também relataram que não é possível dissociar a pessoa do pro-

fissional (o ser do agir) e que a educação está impregnada em suas vidas. Para e-

les, a reflexão da trajetória profissional tem que ser um ato contínuo em que o pro-

fessor precisa se autoavaliar constantemente, refletir sobre o que está fazendo e 

que só assim conseguirá promover mudanças. Perceberam, da mesma forma, a im-

portância no engajamento da atividade docente e a reflexão sobre a organização da 

universidade. Também perfilharam que o trabalho de professor é muito complexo e 

que está relacionado ao contexto social, político e cultural exigindo uma constante 

reflexão. Num dos depoimentos há a recordação da questão da precariedade dos 

recursos materiais para a realização do trabalho docente, pois já ministraram aula 

sem ar condicionado, sem recurso tecnológico adequado disponível aos professo-

res, mas, apesar de tudo isso, hoje se sentem felizes ao verem seus alunos forma-

dos e inseridos no mercado de trabalho. Outra reflexão diz que a atuação professo-

ral está relacionada à constatação de realização de muitas coias boas. Mas há, tam-

bém, o sentimento de incompletude por não ter tido tempo de realizar tudo o que 

queria como docente.  

   Além disso, acrescentaram que realizar os relatos significou um retroceder no 

passado, trazendo a compreensão de que na história de vida tudo está interligado. A 

principal reflexão foi ter se dado conta da angústia que sentem como professores da 

universidade; da resistência dos alunos em aprender; por não terem espaço dentro 

do corpo docente para discutirem com os seus colegas sobre as suas percepções a 

respeito dos alunos, da universidade, das resistências dos alunos; da falta de tempo 

para pensar nas estratégias pedagógicas e sobre o ser docente, pois entendem que 

estamos vivendo um momento educacional que exige novas estratégias e novos sa-
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beres para conseguirem envolver o aluno nesse processo educativo e acrescentam 

que não conseguem ser professores sozinhos. É necessário que haja a implicação 

do aluno. Além disso, ampliam o olhar falando que a educação no ensino superior 

passa por um processo produtivista em que o professor universitário é sobrecarre-

gado por produção de livros e artigos e com isso não sobra tempo para conversar 

com os colegas sobre as questões pedagógicas uma vez que as reuniões para re-

solver problemas são extremamente técnicas. 

Diante destes relatos, a fala dos professores precisa ser contextualizada com 

o momento social e o espaço de trabalho universitário. Pimenta; Anastasiou (2010, 

p.168) afirmam que:  

 

Enquanto instituição social, a universidade se caracteriza como ação 
e prática social [...]. Desde suas origens, a universidade buscou efe-
tivar os princípios de formação, criação, reflexão e crítica, tendo sua 
autonomia do saber ante a religião e o Estado.  
 

Marilena Chauí conceitua a atual IES pública de “universidade operacional”: a 

passagem da universidade da condição de instituição social à de organização inse-

re-se nessa mudança geral, sob os efeitos da nova forma de capital” (CHAUÍ,  2001, 

p. 219). A autora também escreve que nos anos 90 a universidade operacional ca-

racteriza-se como uma organização administrativa , estruturada para o rendimento, à 

eficácia e a produção. Além disso, a formação dos profissionais precisa se dar de 

forma rápida para atender as demandas do mercado de trabalho. 

Nesta mesma linha de pensamento, Chauí (2001, p. 56) escreve que: 

 

[...] a universidade está estruturada segundo o modelo organi-
zacional da grande empresa, isto é, tem o rendimento como 
fim, a burocracia como meio e as leis de marcado como condi-
ção. A fragmentação da universidade ocorre em todos os ní-
veis, tanto nos graus do ensino quanto nos da carreira [...] a 
fragmentação do ensino e da pesquisa é o corolário de uma 
fragmentação imposta à cultura e ao trabalho pedagógico pelas 
ideias de especialização e de competência e, sobretudo, que a 
reunificação do dividido não se dá por critérios intrínsecos ao 
ensino ou à pesquisa, mas por determinações extrínsecas, ou 
seja, pelo rendimento e pela eficácia. 
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 É nesse contexto que as funções da universidade precisam ser analisadas, 

visto que a ação de docentes e discentes não se dá num universo à parte da reali-

dade social na qual se insere. (PIMENTA; ANASTASIOU; 2010) 

A partir destas informações a respeito do funcionamento da universidade, po-

demos entender a fala dos professores quando se referem às condições de trabalho 

docente, às pressões sofridas por produção e da falta de tempo para pensar nas 

questões relacionadas ao ofício professoral. Essa situação está gerando insatisfação 

no meio acadêmico.  

Outro ponto relatado a respeito da atuação profissional, o qual diz respeito di-

retamente à atuação docente, está relacionado à resistência que os alunos estão 

apresentando em se engajarem no processo de ensino/aprendizagem, demonstran-

do falta de interesse em aprender o que os professores propõem com os textos, lei-

turas e reflexão. Tardif (2013, p.221-222): 

 

É sempre possível manter os alunos “presos” fisicamente em uma 
sala de aula, mas é impossível levá-los a aprender sem obter de uma 
maneira ou de outra, seu consentimento, sua colaboração voluntária. 
A fim de aprender, os alunos devem tronar-se, de uma maneira ou de 
outra, os atores de sua própria aprendizagem, [...] transformar os a-
lunos em atores, isto é, em parceiros da interação pedagógica, pare-
ce-nos ser a tarefa em torno da qual se articulam e ganham sentido 
todos os saberes do professor. 
 

 
Concluímos que esta atitude dos discentes, de resistência em participar das 

atividades que os professores propõem denota uma falta de engajamento com a 

própria formação, isso talvez seja o reflexo da atual sociedade capitalista de forma-

ção profissional voltada apenas para o mercado de trabalho, a qual pode estar com-

pelindo os estudantes a procurarem apenas uma titulação, sem envolvimento genuí-

no com as questões relacionadas a sua aprendizagem, formação e reflexões críticas 

da realidade.  

Pimenta; Anastasiou; (2010, p 173) escrevem que:  

 

A universidade não deve simplesmente adequar-se às oscilações do 
mercado, mas aprender a olhar em seu entorno, a compreender e 
assimilar os fenômenos, a produzir respostas às mudanças sociais, a 
preparar globalmente os estudantes para as complexidades que se 
avizinham, a situar-se como instituição líder, produtora de ideias, cul-
turas, artes e técnicas renovadas que se comprometam com a hu-
manidade, com o processo de humanização.  
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Colaborando com essa linha de pensamento, Abrahão; Bolívar (2014) enfati-

zam que na modernidade é importante valorizar a profissão do professor, a pessoa 

do professor e melhorar as condições de trabalho, bem como dar valor as suas cri-

ses, inquietações, sentimentos, identidade, aos seus saberes profissionais, pesso-

ais, institucionais e curriculares. Os autores ressaltam que: 

 

[...] além de fazer visível as vozes e sentimentos do corpo docente e 
de poder exercer o dispositivo de reafirmação do conhecimento pro-
fissional, as histórias de vida podem constituir uma plataforma para 
conhecer os efeitos da estruturação da educação na vida dos docen-
tes” (ABRAHÃO; BOLÍVAR, 2014, p.22) 
 
 

A partir deste tema e dos relatos professorais Josso (2004, p. 191) conclui:  

 

A conquista de uma subjetividade “autêntica”, isto é, refletida, capaz 
de autonomização e de criatividade apresenta-se, a partir daí, como 
uma conquista correlata e indispensável para a emergência de um 
sujeito consciente da sua quota de responsabilidade, não apenas em 
relação a essas escolhas de integração sociocultural, mas igualmen-
te nas significações que lhe atribui.  
 

Assim, compreendemos que é fundamental que os docentes possam refletir a 

respeito de si, da educação, da instituição de ensino e sobre a sociedade dando voz 

as suas ideias, pensamentos e sentimentos.  Esse movimento traz possibilidades de 

conhecimento, discussão e transformação.   

Neste aspecto, Josso (2004, p. 56) afirma “[...]: “se a abordagem biográfica da 

formação, uma vez que ela se centra no aprendente, permite compreender o que é 

uma experiência formadora [...]” e transformadora.”. Dentro desta concepção, o pro-

fessor é visto como um aprendente no sentido em que são pessoas em constante 

crescimento e formação, bem como a (auto)biografia possui o seu viés formador e  

autoformador trazendo aprendizagens para quem  a realiza. 

 Abrahão, Bolívar (2014, p. 33) dizem que: 

 

O enfoque (auto)biográfico [...] pode ser um meio que contribua para 
o desenvolvimento do conhecimento prático, desenvolvimento profis-
sional e , em último extremo, da maneira de ensinar. Compreender 
qual é o sentido que os docentes dão ao seu trabalho, pensam, sen-
tem e atuam, requer um enfoque dialógico e colaborativo entre pro-
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fessores e investigadores que possibilite a expressão da voz dos pro-
fessores.  

 

Nóvoa e Finger (2014) acrescentam que quando a pessoa elabora uma refle-

xão e compreensão sobre o seu percurso de vida e, ao apropriar-se da construção 

da trajetória vivida isso, por si só é um ato formador na medida em que o indivíduo 

se vê como ator e construtor do seu processo de formação. Assim, o professor é 

visto como ator e autor do seu processo de construção de saberes de modo a se 

responsabilizar pela sua formação e suas escolhas, tornando-se autônomo. Destar-

te, a autorreflexão possibilita a aquisição de novos conhecimentos trazendo uma 

ampliação da formação. 

Nas inferências desta categoria observamos nas reflexões dos sujeitos que 

suas falas estão relacionadas à fase da vida correspondente à atuação profissional. 

Os envolvidos na atividade trouxeram reflexões e inquietações principalmente com 

relação às condições de trabalho na universidade, as questões materiais, as condi-

ções políticas dentro da instituição, as dificuldades de interação professor-aluno e a 

falta de tempo para se dedicar à docência. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 

Com a presente pesquisa tivemos a intenção de compreender como os pro-

fessores psicólogos do departamento de psicologia, da Fundação Universidade Fe-

deral de Rondônia/UNIR, construíram, ao longo da vida e da formação, os seus sa-

beres profissionais docentes. Para responder este objetivo geral, bem como aos es-

pecíficos, foi solicitado aos docentes, na pesquisa de campo, que respondessem a 

cinco perguntas na forma de relatos (auto)biográficos orais. 

Todos os relatos que obtivemos com os 9 (nove) professores pesquisados fo-

ram gravados e transcritos para a posterior análise. Com os dados da pesquisa con-

seguimos atingir os objetivos almejados e apreender de forma geral e global os sa-

beres docentes, pois entendemos que os mesmos são plurais e advém de muitas 

fontes os quais são adquiridos ao longo das experiências de vida, da formação, da 

profissão, da prática docente e entre outras fontes. Temos a consciência de que com 

as perguntas realizadas, só poderíamos desvelar alguns saberes docentes, pois em 
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uma única entrevista não é possível conhecer profundamente a subjetividade e o 

processo de construção dos saberes que são mobilizados na docência. Assim, sa-

bendo das limitações desta pesquisa e também das suas possibilidades, fomos fiéis 

aos conteúdos das vozes que emergiram nos relatos professorais. E é com profundo 

respeito, admiração e reverência aos professores e as suas histórias de vida imbri-

cadas com a docência que chegamos às considerações finais.  

A partir dos relatos obtidos na entrevista (auto)biográfica  com o intuito 

de responder o objetivo de compreender como surgiu a vontade de ser docen-

te, constatamos que houve duas motivações diferentes. Em um grupo de professo-

res houve um desejo pessoal, um incentivo de modelos familiares e escolares os 

quais contribuíram com a decisão de se direcionarem para esta profissão. Em outro 

grupo, percebeu-se um direcionamento para a docência devido as circunstâncias 

profissionais ligadas às oportunidades de trabalho, sem a manifestação, à priori, da 

vontade de ser professor. Logo, através dos relatos podemos compreender um pou-

co da pessoa do professor, conhecer uma etapa das suas vivências, vontades, de-

sejos, intenções e experiências que lhes fizeram optar por esta profissão.  

Alguns desses professores da Universidade Federal de Rondônia são os que 

iniciaram a construção da história do curso de graduação em psicologia no estado, 

pois este foi o primeiro curso implantado em Rondônia, no ano de 1988, com o intui-

to de atender às demandas necessárias de profissionais psicólogos da época. Isso 

denota que foi através da junção das necessidades subjetivas dos professores e das 

necessidades sociais/ institucionais/locais (UNIR/RO) que a história da vida profes-

soral e do curso de psicologia no estado de Rondônia tornaram-se reais. 

Ao nos remetermos ao objetivo de compreender como foi construída a 

relação dos professores com a docência, entendemos que a mesma se deu, prin-

cipalmente por modelos professorais, pois todos trouxeram exemplos de professores 

que foram importantes e que serviram de exemplo através das suas atitudes e com 

a forma de ser e fazer o seu ofício. A fase da vida que mais demonstraram ter esta-

belecido uma relação importante com seus professores foi na formação continuada 

(mestrado e doutorado) seguida pela formação acadêmica.  

Nestas relações marcadas por modelos professorais, observamos que os pro-

fessores marcantes possuem várias características as quais foram relembradas pe-

los sujeitos pesquisados. As características mais citadas pelos seus formadores e 

que trouxeram uma maior admiração dos pesquisados estão relacionadas a modelos 
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de professores que demonstraram ter conhecimento técnico, seguida por aqueles 

que eram competentes, detalhistas, carinhosos/afetivos, próximos dos alunos, dedi-

cados, cuidadosos; os que não se colocavam em posição de superioridade; humil-

des, vibrantes, entusiasmados, apaixonados pelo que fazem; éticos, pacientes, fir-

mes, responsáveis e organizados. Já com relação aos professores que foram mar-

cantes como contra modelos, apresentaram as seguintes características: brigões, 

distantes e com pouco conhecimento técnico. 

As experiências com modelos professorais foram adquiridas através das vi-

vências com seus professores, da interação professor-aluno e vendo-os exercer a 

profissão docente as quais contribuíram com a construção do processo pedagógico, 

uma vez que demonstraram ter se espelhado nesses professores para exercer o 

ofício professoral. 

 Com os relatos acima citados, podemos compreender alguns aspectos das 

atitudes do saber fazer e do saber ser dos docentes pesquisados, pois hoje, como 

professores, são dedicados, competentes, valorizam a relação professor-aluno, pro-

curam adquirir mais conhecimentos, são esforçados, gostam de exercer o ofício pro-

fessoral e estão envolvidos com a docência demonstrando que as relações vivenci-

adas com as formações embasaram a prática docente.  Logo, percebe-se que os 

professores pesquisados trazem características semelhantes às dos seus professo-

res formadores, aqueles que lhes serviram de modelo. 

Ao investigar quais são os saberes docentes, construídos ao longo da 

vida e da formação que fundamentam a prática professoral, buscamos respostas 

nas experiências que contribuíram com a construção dos seus saberes docentes e 

chegamos à conclusão que, para alguns destes professores, os conhecimentos do-

centes deram-se em um processo que teve seu início nas experiências pessoais da 

socialização primária adquiridas no seio familiar, educacional e social, bem como 

nas experiências da formação escolar denominada também de socialização pré-

profissional. Segundo a abordagem (auto)biográfica, todas as experiências que ocor-

rem no processo de uma vida trazem possibilidades de aprendizagem e contribuem 

para a formação da pessoa.  

Com relação à formação profissional acadêmica e continuada (mestra-

do/doutorado), todos se reportam às experiências desta fase da vida para a cons-

trução dos saberes docentes o que denota que as aprendizagens dessa etapa estão 

relacionadas as suas áreas específicas de conhecimento bem como à formação vol-
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tada para a pesquisa as quais, também, fundamentam o ofício professoral.  Com a 

busca pela formação e capacitação demonstraram autonomia educativa, apropria-

ção do seu poder de formação, tornando-se sujeitos das suas escolhas e da cons-

trução dos saberes docentes.  

Manifestaram, ainda, que as reflexões constantes sobre as experiências de 

aula observando os erros e acertos foram as principais formas de aquisição dos sa-

beres. Percebe-se que as experiências adquiridas no contexto do trabalho, avalian-

do e reavaliando a própria prática docente, possibilitaram um repensar constante do 

ofício professoral e a construção de novos saberes pedagógicos. Assim, observa-se 

que há uma interação entre o trabalho, a reflexão, a aquisição de saberes e o tempo 

de profissão. Quanto mais tempo de prática, mais saberes e conhecimentos são a-

crescentados ao repertório docente que são mobilizados no ofício profissional em 

prol da realização do próprio trabalho. 

 As experiências interpessoais com os alunos possibilitaram, igualmente, uma 

reflexão constante a respeito do ofício professoral. Entende-se que a partir da rela-

ção professor(a)/aluno(a) foi possível  a aquisição de saberes profissionais. As expe-

riências que foram menos citadas dizem respeito aos saberes disciplinares e curricu-

lares. 

   Um aspecto importante da pesquisa está relacionado aos saberes que os pro-

fessores mobilizam em sala de aula. Na mobilização dos saberes experienciais da 

prática docente trouxeram exemplificações do ofício professoral falando da riqueza 

do saber-fazer, dando-nos exemplos de seus repertórios, demonstrando uma didáti-

ca que integra a teoria com a prática com o intuito de mobilizar e cativar os alunos 

para o aprendizado e de aproximá-los da realidade além da sala da aula, propondo 

reflexões críticas dos textos, elaboração de relatórios, provas dissertativas, trabalhos 

de campo, integração dos conhecimentos profissionais à ação docente entre outros. 

Todos demonstraram, de forma diferente, a partir das suas subjetividades, a mobili-

zação dos saberes adquiridos com os anos de prática profissional.  

Com relação à mobilização dos saberes experienciais ligados ao saber-ser 

docente, encontramos posturas professorais de escuta humanizadas, afetivas, dia-

logais que manifestam conhecimentos interpessoais ligados à maneira de ser-

docente, de tratar os alunos, de interagir com eles e com seus pares de profissão, as 

quais são habilidades fundamentais para a execução da prática docente. 
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Quando relataram a respeito da mobilização dos saberes disciplinares, acres-

centaram a importância de se estar atualizado com os conhecimentos técnicos que a 

disciplina requer fazendo uma junção com a prática, levando os alunos a campo 

bem como trazendo exemplos práticos para enriquecer a disciplina. 

A respeito das reflexões críticas da ação pedagógica, alguns registraram a 

preocupação em promover nos educandos a reflexão dos conteúdos das disciplinas 

tentando mobilizá-los, engajá-los, estimulá-los através de atividades de campo, ati-

vidades práticas, textos de reflexão, exemplos de vida e de atendimentos, apresen-

tando uma mobilização de várias habilidades professorais com o intuito de despertar 

o aluno ao aprendizado e à construção do conhecimento, para a transformação e 

compreensão da realidade social, psicossocial, educacional entre outras. 

Assim, compreendemos que os professores mobilizam em suas práticas vá-

rios saberes, os da formação profissional e os advindos das experiências da prática, 

ligados ao saber-fazer e ao saber-ser docente. Todos esses conhecimentos são uti-

lizados na busca para desenvolver uma união entre o ensino/aprendizagem/reflexão.  

Em suma, a maioria dos professores são críticos-reflexivos a respeito das suas a-

ções pedagógicas e práticas professorais. 

           Ao verificar, se na realização dos relatos (auto)biográficos houve por 

parte dos professores a apropriação de outros saberes autoformativos, consta-

tamos que os relatos trouxeram reflexões que se iniciam nas fases da vida anterior à 

atuação profissional. Outros se reportam à fase da vida ligada à atuação profissio-

nal.  Mas, todos refletiram a respeito da fase profissional docente e dos saberes ex-

perienciais. Além disso, verificamos pelas inferências realizadas que os entrevista-

dos se reportaram a sentimentos de realização e satisfação com a profissão docen-

te, como também a sentimentos de angústia, impotência e incompletude. Nos relatos 

de vida, podem emergir compreensões e autoconhecimentos relacionados às expe-

riências vividas. Ao olhar para o passado, lembrá-lo e falar sobre as memórias, au-

tomaticamente acorre um movimento de introspecção, autorreflexão e autoformação, 

os quais podem favorecer atitudes de transformação. 

Diante da questão da pesquisa de que a vida, a subjetividade e os saberes 

professorais são aspectos relegados a segundo plano em detrimento das exigências 

de pesquisa, produção científica e publicação e, a partir da problemática que busca 

compreender como os professores psicólogos do departamento de psicologia 

da Universidade Federal de Rondônia/UNIR construíram os seus saberes pro-
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fissionais docentes, constatamos que os docentes construíram, ao longo da vida e 

da formação, seus saberes profissionais docentes, mesmo sem o incentivo de políti-

cas de formação de professores para o ensino superior. 

Compreendemos que os saberes professorais foram adquiridos em várias 

fontes e em fases diferentes da vida relacionadas às experiências pessoais, escola-

res, na formação profissional (acadêmica e continuada), na profissão docen-

te/psicólogo, na instituição de trabalho, nas disciplinas ministradas, na relação pro-

fessor-aluno, na troca com colegas e com modelos de professores.  

Os resultados da pesquisa apontam que as principais fontes de aquisição de 

saberes estão nas experiências das ações da prática professoral (saberes experien-

ciais), seguida pela formação profissional e pelos modelos professorais. Entende-

mos que estes conhecimentos adquiridos no contexto do trabalho foram fundamen-

tais à realização do ofício docente e para a construção das suas habilidades. 

Com os estudos da pesquisa chegamos à compreensão de que, além desses 

saberes pessoais e interpessoais, disciplinares, curriculares, da formação, experien-

ciais, das habilidades pedagógicas (planejamento, organização da aula, metodologi-

as de ensino, avaliação, estratégias didáticas e saberes da interação profes-

sor/alunos) e dos conhecimentos tecnológicos exigidos na profissão de professor, os 

docentes, na sociedade contemporânea, diante de tantas exigências externas preci-

sam desenvolver outras habilidades para dar conta de exercer o seu ofício. 

 Os dados também demonstraram que os professores universitários estão 

tendo que exercer outras funções além do tripé docência/pesquisa/extensão. Portan-

to, verifica-se uma sobrecarga de trabalho, bem como a exigência de várias habili-

dades que vão além dos saberes docentes, gerando uma precariedade funcional do 

trabalho professoral.  

 Vivemos em uma sociedade capitalista voltada à produção e ao consumo. 

Tais ideologias atingem as universidades as quais têm adotado, cada vez mais, a 

mesma ideologia produtivista do sistema capitalista. Os professores estão sendo, 

gradativamente, compelidos à produção e à publicação de artigos e livros. As políti-

cas impostas aos docentes afetam a profissão de professor e as questões pedagó-

gicas, pois, para produzir precisam de tempo e esse tempo está sendo retirado das 

atividades relacionadas à docência. Estas situações repercutem diretamente na re-

lação professor-aluno, no processo de ensino e aprendizagem, no diálogo e na re-
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flexão sobre as ações educacionais e pedagógicas. Além disso, contribuem para o 

sentimento de impotência e angústia docente diante de tal contexto social e político.  

Ao serem desvelados, alguns aspectos dos bastidores do trabalho docente 

nas IES Federais, desconhecidos para a pesquisadora, entendemos que é importan-

te conhecer, também, o contexto sócio-histórico econômico e político onde a educa-

ção está inserida. Estes conhecimentos darão possibilidades aos pesquisadores, 

pensadores e trabalhadores do ensino superior a compreender a realidade bem co-

mo enfrentá-la. 

    Diante do contexto da sociedade contemporânea tecnológica, da economia 

capitalista globalizante, da precariedade das IES públicas, da falta de condições de 

trabalho, dos baixos salários, do excesso de carga horária, das novas tecnologias de 

ensino, das exigências das políticas para a educação impostas sobre os docentes, 

da falta de tempo para refletir sobre a docência, dos entraves burocráticos e das difi-

culdades de envolver os alunos no processo de aprendizagem, emerge o seguinte 

questionamento: quais são os novos saberes que os professores precisam ter para 

conseguirem realizar o ofício professoral? 

Com a pesquisa (auto)biográfica os professores nos permitiram ter acesso as 

suas vidas, conhecer um capítulo das suas histórias dedicadas à educação e à do-

cência possibilitando-nos  fazer parte das suas reflexões, buscas, encantamentos, 

realizações, decepções e alegrias com a vida docente, bem como compreender a  

construção dos seus saberes. Neste sentido, os relatos podem contribuir à medida 

em que levantam questões e reflexões sobre o processo de formação docente, a 

aquisição de saberes, as condições de trabalho entre outras questões.  

Entendemos que não existe dissociação entre as dimensões pessoais, profis-

sionais e institucionais relacionadas à profissão de professor. Elas estão interligadas 

fazendo parte da construção dos saberes dos indivíduos historicamente situados.  

Com esses indicadores da pesquisa esperamos poder colaborar no sentido 

de favorecer debates e reflexões a respeito da profissão docente no ensino superior.  
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APÊNDICE A - ROTEIRO PROPOSTO PARA O RELATO (AUTO)BIOGRÁFICO 

ESCRITO 

 
1)   Como surgiu a vontade de ser professor(a)? 
 
2) Quais foram as experiências que ocorreram ao longo da sua vida que contribuí-
ram com a construção dos seus saberes docentes?  
 
3)   Quais os saberes que o sr(a) mobiliza em sua prática pedagógica? 
 
4)   Como foi construído, ao longo da vida, a sua relação com a docência? 
 
5)  Os relatos que o sr(a) realizou lhe possibilitaram alguma reflexão sobre a sua 
trajetória de vida relacionada à educação e a docência?  
  
 
Grata pela sua colaboração! 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
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