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RESUMO 

 

Nesta pesquisa é problematizada a “educação do educador”, tendo como ponto de partida a 

crítica ao currículo e às concepções vigentes nos processos de ensino e aprendizagem e como 

tais processos são mediados nos cursos de formação de professores na educação superior. 

Neste contexto, busco estabelecer uma compreensão das bases filosóficas dos processos 

formativos de professores empreendidos pela pedagogia na atualidade, ao mesmo tempo em 

que proponho, como objetivo específico, a possibilidade de (re)construção destes saberes 

visando a elaboração do que denominei de “ação pedagógica formadora-criadora”. Para tanto, 

igualmente defino e discuto especificamente os conceitos de (a) “conhecimento-de-si-mundo” 

e (b) “subjetividade criadora”, em minha compreensão como próprios da condição humana, e 

cuja articulação se constitui no fundamento da ação pedagógica formadora-criadora. A 

relação entre a minha experiência profissional nas escolas do campo e no curso de Pedagogia 

da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (dimensão prática ou concreta desta pesquisa 

que foi teorizada), a análise do currículo em seus aspectos subjetivos (dimensão teórica a ser 

posta em prática) e o objeto de estudo que foi investigado, tornam-se elementos motivadores 

para o desenvolvimento do conceito de “ação pedagógica formadora-criadora”. Busquei este 

modo, possíveis caminhos para uma aproximação entre o processo formativo do educador 

(futuro professor) e sua ação pedagógica no chão da escola básica, tendo como elemento de 

ligação e catalisador a criatividade. 

Palavras-Chave: Ação formadora-criadora. Conhecimento-de-si-mundo. Criatividade. 

Currículo. Filosofia da Educação. Formação. Subjetividade criadora. 

 



 

 

ABSTRACT 

In this research I discuss the “education of educators”, having as a starting point a critique of 

the curriculum and existing concepts in teaching and learning processes, and how such 

processes are mediated in teachers’ training courses in higher education.  In this context, I 

seek to establish an understanding of the philosophical bases of teachers’ training courses 

undertaken by modern Brazilian pedagogy while proposing, as a specific objective, the 

possibility of (re)construction of this knowledge for the development of what I will call “a 

formative-creative educational action.” To this end, I intend not only to define but also to 

specifically discuss the concepts of (a) “Self-world knowledge,” and (b) “creative 

subjectivity,” to my mind characteristic of the human condition, whose articulation is the 

basic principle of a formative-creative educational action.  The interweaving of my 

professional experience in field schools and in the pedagogy course at the Federal University 

of the Recôncavo of Bahia (the practical or concrete dimension of this research to be 

theorized), the curriculum analysis in its subjective aspects (theoretical dimension to be put 

into practice), and the main object of the study to be investigated, become the motivating 

factors for the development of the concept of “formative-creative educational action.” 

Through this method, I intend to find possible paths to bring the formative process of 

educators (future teachers) closer to their pedagogical action at the grassroots of the basic 

school, having creativity as a catalyzing and connecting factor. 

 

Keywords: Formative-creative action. Self-world knowledge. Creativity.  Curriculum. 

Philosophy of Education. Education. Creative subjectivity. 



 

 

RESUMEN 

En esta investigación es problematizada la “educación del educador”, teniendo como punto de 

partida la crítica a la hoja de vida y las concepciones vigentes en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y como tales procesos son mediados en los cursos de formación de profesores de 

educación superior. En este contexto, se buscó establecer una compresión de las bases 

filosóficas de los procesos formativos de los profesores emprendidos por la pedagogía en el 

Brasil actual, al mismo tiempo en el que propongo, como objetivo específico, la posibilidad 

de (re)construcción de estos saberes teniendo en vista la elaboración de lo que denominare de 

“acción pedagógica formadora-creadora”. Para tanto, pretendo igualmente definir y discutir 

específicamente los conceptos (a) “conocimiento-de-si-mundo” e (b) “subjetividad creadora”, 

en mi entender como propios de la condición humana, y cuya  articulación se constituyó en el 

fundamento de la acción pedagógica formadora-creadora. El entrelazamiento entre mi 

experiencia profesional en las escuelas del campo e en curso de Pedagogía de la Universidad 

Federal del Reconcavo de la Bahia (dimensión práctica o concreta de esta investigación a ser 

teorizada), el análisis de la hoja de vida en sus aspectos subjetivos (dimensión teórica a ser 

puesta en práctica) y el objeto de estudio a ser investigado, se convierte en elemento 

motivador para el desarrollo del concepto de “acción pedagógica  formadora-creadora”.  

Busco de este modo, posibles caminos para una aproximación entre el proceso formativo del 

educador (futuro profesor) y su acción pedagógica la  base de la escuela elementar, teniendo 

como dispositivo de enlace y catalización la creatividad.  

Palabras claves: Acción formadora-creadora. Conocimiento-de-si-mundo. Creatividad. Hoja 

de vida. Filosofia de la Educación. Formación. Subjetividad creadora. 
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I 

INTRODUÇÃO 

[...] Aprender não é acumular, como crescer não é 

aumentar de tamanho. Só aprende quem sabe, no que 

compreende, o sabor do que já possui, a riqueza 

misteriosa de sua identidade. Acontece realmente um 

aprender quando a compreensão do que se tem for e vier 

a ser sempre um dar-se a si mesmo sua própria 

identidade. Neste movimento radical, ensinar passa 

sempre de simples informação e explicação para vir a 

ser formação e criação. (CARNEIRO LEÃO, 1977, p. 

49). 

Nesta pesquisa é problematizada a “educação do educador”
1
, tendo como ponto de 

partida a abordagem crítica ao currículo e as concepções vigentes nos processos de ensino e 

aprendizagem e como tais processos são mediados nos cursos de formação de professores na 

educação superior. Neste contexto, busco estabelecer uma compreensão das bases filosóficas 

dos processos formativos de professores empreendidos pela pedagogia na atualidade, ao 

mesmo tempo em que proponho, como objetivo específico, a possibilidade de (re)construção 

destes saberes visando a elaboração do que denomino de “ação pedagógica formadora-

criadora”. Para tanto, igualmente defino e discuto especificamente os conceitos (a) 

“conhecimento-de-si-mundo” e (b) “subjetividade criadora”, em minha compreensão como 

próprios da condição humana, e cuja articulação se constitui no fundamento filosófico da 

mencionada “ação pedagógica formadora-criadora”. 

O alerta do filósofo Carneiro Leão (1977, p. 49), para quem “ensinar passa sempre de 

simples informação e explicação para vir a ser formação e criação”, está em consonância 

com as minhas inquietações em torno do problema do ensino e, de forma indissociável, 

enquanto polo de um mesmo processo, a do aprendizado. A relação entre a minha experiência 

profissional (dimensão prática ou concreta desta pesquisa que foi teorizada), a análise do 

currículo em seus aspectos subjetivos (dimensão teórica posta em prática) e o objeto de estudo 

que foi investigado (evidenciados e discutidos nos terceiro e quarto capítulos), torna-se 

elemento motivador para desenvolver o conceito de “ação pedagógica formadora-criadora”. 

                                                           
1
 Concebo o conceito de Educação no sentido de formação. 
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Assim, é a partir da minha trajetória profissional nas escolas do campo e como 

professora dos componentes curriculares de estágio da educação formal e não-formal do curso 

de Pedagogia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que tensiono a minha própria 

prática educativa e busco, nesta pesquisa, possíveis caminhos para uma aproximação entre o 

processo formativo do educador (futuro professor) e sua ação pedagógica no chão da escola 

básica, tendo como elemento de ligação e catalisador a criatividade. 

1.1 PROBLEMATIZANDO A QUESTÃO: A EDUCAÇÃO DO EDUCADOR 

De início, penso ser cabível apontar alguns aspectos importantes nos processos de 

formação de professores, questionando-os: o currículo, tal como é pensado e realizado, 

contempla a formação humana na sua integralidade? A formação centrada apenas nos saberes 

acadêmicos/intelectuais oferecem elementos suficientes para o educador 

perceber/compreender o outro em sua integralidade? Quais os olhares/percepções que se deve 

ter, então, na/para a formação inicial? 

É relevante esclarecer que “integralidade” aqui diz respeito ao conjunto de aspectos ou 

dimensões que compõem o “ser” do homem na sua totalidade. Por sua vez, este “ser” é 

resultado de suas vivências ou experiências, em conformidade com o que afirma Sartre (2001, 

p. 241): “o homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo; e que só depois se 

define”. Assim, entendo o conceito de “formação” num sentido fenomenológico-existencial, 

mas que se aplica aos processos educativos, ou seja, como processos em que, a cada 

experiência vivida, o indivíduo se define e se redefine em sua totalidade ou integralidade 

buscando ao mesmo tempo uma compreensão e um posicionamento (um situar-se) no mundo. 

Neste compreender e posicionar-se do ser humano é definido, por consequência, o 

“conhecimento-de-si-mundo”. 

Como veremos mais adiante, o conceito de formação, nesta perspectiva, se constitui 

num processo próprio, interno, em permanente construção e inalienável de todo indivíduo que 

esse estabelece a partir das suas experiências de/no mundo. Contudo, mesmo a formação 

técnica não é apreendida de maneira igual por todos: a subjetividade, isto é, o modo específico 

de cada indivíduo estar no mundo, faz com que cada um compreenda de modo próprio aquilo 

que aprende e apreende. Considero ao que chamo de “subjetividade criadora” uma dimensão 

da subjetividade e diz respeito às respostas possíveis de cada indivíduo frente a uma 

determinada experiência. 



20 
 

Discutir sobre essas questões nos remete ao fato de que formação é um processo 

contínuo e inacabado, próprio da condição humana – ou seja, a de existir como ser humano e 

das implicações desse existir que, diferentemente dos demais seres vivos, não possuem 

consciência de sua existência – e, por este caminho, repensar o currículo da formação inicial 

e, consequentemente, a formação dos professores da formação inicial no campo pedagógico, 

torna-se uma discussão relevante. Entendo que os modelos, métodos e práticas educativas que 

estão postas na atualidade são legítimos – tais concepções propiciam avanços 

socioeconômicos e culturais, ao mesmo tempo em que favorecem a discussão sobre outras 

formas de pensar a própria educação. Contudo, é preciso atualizar as propostas e as práticas 

educativas para o momento histórico em que se vive, exigindo-se para isso a reflexão como 

elemento constante para o educador. Sobre os processos de reflexão, Dewey acredita que: 

 a formação de hábitos reflexivos requer três passos essenciais: 1. estabelecer 

condições que despertem e guiem a curiosidade; 2. encontrar ligações nas 

situações experienciadas que favoreçam a sua aplicação em situações 

posteriores; 3. formular problemas e propósitos que levem o estudante a 

considerar novas questões e novas perspectivas. A consecução desse 

propósito exige, por um lado, o conhecimento das características e dos 

hábitos de cada estudante, pelo professor e, por outro, das condições que 

rodeiam e afetam a expressão das capacidades individuais, na sala de aula e 

na escola. (DEWEY, 1991, p. 37). 

De forma mais abrangente, Dewey afirma que a educação deve se estabelecer num 

processo de construção e reorganização da experiência e esta, por sua vez, deve funcionar 

como possibilidade de melhoria e autorregulação do processo educativo. Deste modo, a sua 

perspectiva filosófica pragmatista para a educação é o aprender fazendo, instigando a relação 

do conhecimento com a investigação, ou seja, o aprendizado só acontece onde se 

compartilham ideias e isto só pode ocorrer em um ambiente onde há liberdade de expressão. 

Em outras palavras, é pela experiência, pela atividade e pela iniciativa que se aprende e, ao se 

tornar adulto, o estudante consolidará o senso de participação efetiva na sociedade em que faz 

parte. 

A educação permeia o mundo das ideias e o mundo das atividades práticas e, assim, os 

educadores precisam dos elementos da sociologia, antropologia, psicologia e, sobretudo, da 

filosofia, esta última podendo auxiliar no entendimento dos processos de pensamentos, das 

linguagens, da natureza das ideias que convém, para se pensar sobre outras formas de 

interlocução de saberes. Ao longo de minha trajetória profissional pude perceber, contudo, 

que existe um hiato na formação inicial do educador que dificulta o diálogo ou compreensão 
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do professor (recém-formado) acerca das emergências
2
 do cotidiano da escola básica. Pelas 

minhas observações e experiência em estágio supervisionado, vejo que a educação do 

educador ofertada pela universidade no campo da pedagogia precisa ser repensada partindo-se 

da reflexão da prática do próprio professor-formador, tendo como ponto de partida o 

conhecimento-de-si-mundo e da subjetividade criadora
3
. Ressalto a ideia de formação como 

elemento que propicia a reflexão, em conformidade com Nóvoa: 

 

A formação deve contribuir para criar nos futuros professores hábitos de 

reflexão e de auto-reflexão que são essenciais numa profissão que não se 

esgota em matrizes científicas ou mesmo pedagógicas, e que se define, 

inevitavelmente, a partir de referências pessoais. (NÓVOA, 2009, p. 32). 

 

Contudo, para que os futuros professores criem hábitos de reflexão e autorreflexão, os 

professores formadores do ensino superior (e por certo todos os profissionais da educação) 

precisam iniciar esse processo na sua cotidianidade, para que o currículo da formação inicial 

da pedagogia se aproxime da vida vivida das crianças, mulheres, homens e idosos presentes 

no chão da escola básica como uma possível resposta as demandas da sociedade. Neste 

sentido, a implicação pessoal no processo de repensar a prática e buscar possibilidades para 

reduzir o fosso que percebo na formação inicial superior e na escola básica exige um olhar 

para dentro de si, com disposição e abertura para se ver diante do conhecimento-de-si-mundo 

(compreensão e posicionamento). Na maioria das vezes olhamos sem “ver” o essencial, para 

aquilo que não é meramente acidental. Assim, a reflexão platônica acerca da educação, 

quando afirma que “a maneira mais fácil e eficaz de devolver ao olho, não a visão, pois já a 

tem, mas, o olhar para onde deve (já que não estava na posição correta), dando-lhe os meios 

para isso” (PLATÃO, 1993, p. 323), exige um exercício diário de ver do educador, e, 

sobretudo, uma pré-disposição para compreender a educação na sua amplitude e complexa 

relação homem, sociedade e as emergências do cotidiano escolar. 

Assim, através de minha trajetória profissional, percebo a importância da discussão no 

campo teórico-prático acerca da relação da formação inicial do educador e a práxis no campo 

do ensino no que concerne à formação dos sujeitos, e, sobretudo, como modo de educação dos 

                                                           
2
 Emergência aqui significa o inesperado, o que não estar prescrito no currículo, mas que se materializa na sala 

de aula e se transveste em um currículo paralelo. 

3
 Conhecimento-de-si-mundo e subjetividade criadora são conceitos que serão discutidos mais amplamente em 

capítulo específico desta pesquisa. 
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educadores na direção de repensar o currículo, que aponta por vezes para uma formação 

desarticulada da realidade social, política, econômica e do cotidiano da escola pública e, para 

o que nos interessa aqui, a não inserção da criatividade e dos atos criativos nos modos de 

abordar os campos do currículo. Nesta direção, Macedo aponta especialmente para a 

preocupação de Dominicé e Nóvoa em relação os cursos de nível superior e a desarticulação 

do currículo universitário: 

sua profunda preocupação com os níveis de fragmentação presente na 

concepção e organização dos cursos universitários e sobre as diversas 

consequências para formação advindas daí, entretanto, não entra na 

discussão mais refinada e densa sobre as questões da dinâmica curricular 

vinculada à formação, ou seja, os atos de currículo e suas implicações 

formativas, por mais que imaginemos que esse emérito pesquisador da 

formação estivesse falando conscientemente de uma problemática curricular. 

(DOMINICÉ e NÓVOA Apud MACEDO, 2009, p. 11). 

Isso indica que esta discussão não é nova e que a minha “pré-ocupação” acerca da 

formação inicial é, também, recorrente em outros teóricos. Reafirmo que essas observações 

partem da minha experiência como professora da escola básica e superior e, neste sentido, 

estabeleço um diálogo com minha trajetória profissional na tentativa de estabelecer relação 

entre o objeto de estudo desta pesquisa e minha prática no chão da escola, o que justifica a 

minha inquietação acerca da implicação dos modos de como são concebidos e mediados o 

processo de ensino e aprendizagem da educação do educador nos cursos de formação inicial 

na educação superior, tendo como referência básica a Pedagogia. 

Atualizar as práticas da educação implica em uma compreensão outra, do quem vem a 

ser formação inicial em educação para o campo do ensino e, “dessa forma a prática expande a 

teoria e direciona-a para novas possibilidades” (CRAVER e OZMON, 2004, p. 21). Assim, 

prática da educação, significa considerar que a teoria norteia práticas específicas com 

objetivos bem definidos e coerentes. 

1.2  UM RETORNO À QUESTÃO: CURRÍCULO E FORMAÇÃO INICIAL DO 

EDUCADOR 

Os desafios da educação do educador no ensino superior estão postas. Julgo hoje ser 

necessário, se quisermos ser de fato educadores implicados, começar pelo contexto sócio-

temporal de que emergem as questões advindas dos espaços escolares, não-escolares e as 

reivindicações dos corredores das universidades. É preciso fazer um esforço radical no sentido 
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de trazer os conhecimentos historicamente construídos para dialogar com as emergências do 

cotidiano universitário e escolar. 

A educação vive em crise, mas não consideramos tal fato como negativo. 

Diferentemente do pensar comum, afirmamos como premissa inicial de nossa pesquisa que 

educação precisa estar permanentemente em crise. Esta, contudo, não deve ser tomada aqui 

numa acepção negativa, como colapso ou deterioração do fazer pedagógico, mas antes como 

possibilidade de transformação profunda e decisiva de seus princípios e fundamentos. A 

instauração de crises na educação se torna fonte possibilitadora de investigação das 

referências e representações estabelecidas, não por estas estarem possivelmente corrompidas, 

mas por induzirem a uma espécie de cegueira ou inércia paradoxal ao que não for o novo, a 

novidade ou o espetacular. O paradoxo aqui diz: o novo é tão somente a reprodução do 

passado com novas roupagens. A filósofa Arendt afirma que: 

Uma crise nos obriga a voltar às questões mesmas e exige respostas novas ou 

velhas, mas de qualquer modo julgamentos diretos. Uma crise só se torna um 

desastre quando respondemos a ela com juízos pré-formados, isto é, com 

preconceitos. Uma atitude dessas não apenas aguça a crise como nos priva 

da experiência da realidade e da oportunidade por ela proporcionada à 

reflexão. (ARENDT, 1997, p. 223). 

Neste sentido, parece razoável supor que a educação, ao longo de sua história, tem 

permanecido em constante crise, o que é desejável, pois a não-tensão, distante de implicar 

equilíbrio ou harmonia, em educação significa estagnação, tanto de seus métodos quanto de 

seus objetivos. Uma breve (re)leitura das diversas correntes pedagógicas atesta o que aqui 

afirmamos: todas podem ser compreendidas como tentativas de acompanhar as suas crises, 

isto é, o movimento e a especificidade de seu momento histórico. Nestes termos, o pensar 

sobre a educação enquanto problema filosófico jamais se esgota: 

A educação está entre as atividades mais elementares e necessárias da 

sociedade humana, que jamais permanece tal qual é, porém se renova 

continuamente através do nascimento, da vinda de novos seres humanos. 

Esses recém-chegados, além disso, não se acham acabados, mas em um 

estado de vir a ser. Assim, a criança, objeto de estudo da educação, possui 

para o educador um duplo aspecto: é nova em um mundo que lhe é estranho 

e se encontra no processo de formação; é um novo ser humano e é um ser 

humano em formação. (ARENDT, 1997, p. 235). 

É a exigência social e humana de contemporizar a formação do educador com um 

currículo e com uma ação pedagógica que revelem os interesses de uma comunidade e de um 
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sistema de educação implicado no compromisso político com a crise na educação. Dada sua 

natureza, uma crise provoca, por certo, tensões e rompimentos de toda ordem, e na educação 

não poderia ser diferente. Contudo, é exatamente o que proponho nesta pesquisa: revolver o 

solo em que se fincam algumas raízes do fazer pedagógico atual na tentativa de revigorar 

alguns conceitos já sedimentados. Assim, a epígrafe de abertura deste texto, do filósofo 

Carneiro Leão, descortina o solo em que caminharemos: aprendizagem como formação e 

criação – especificamente para este trabalho diz respeito à formação inicial do professor; 

aprendizagem como compreensão profunda e significativa do que se sabe em consonância 

com aquilo que torna cada um de nós um ser único. 

Longe de ser um jogo artificial de palavras, pensar filosoficamente o fazer pedagógico 

significa apontar elementos essenciais que me ajudam a compreendê-lo mais 

significativamente, em situa-lo como atividade e experiência exclusivamente humana e que, 

como tal, está sempre a se reconstruir e reconstituir. A partir daí então, a pedagogia, exigida 

como uma ciência do ser humano, pode a transformar realidades com a diversidade que se 

apresentam.  

A decisão de abordar criticamente a tese de que o aprendizado somente se dá pela 

compreensão profunda e significativa do que se sabe em consonância com aquilo que torna 

cada um de nós um ser único, já estabelece por si mesmo o objeto e o problema nele 

implicado, bem como os limites da investigação e seu alcance epistemológico. Por este viés 

abordo os fundamentos filosóficos da aprendizagem numa perspectiva em que os conceitos de 

“conhecimento-de-si-e-mundo” e “subjetividade criadora”, a ser adequadamente esclarecidos, 

se tornam, quando articulados, imprescindíveis no estabelecimento de significado da própria 

aprendizagem para aquele que aprende, isto é, quando o aprendizado de fato ocorre. A 

maturação do exercício do olhar crítico, desafiando nossas verdades e certezas estabelecidas, 

deve se tornar, de antemão, no exercício radical para este processo investigativo que ora me 

debruço: concordo com Flaubert ao afirmar que a maneira mais profunda de sentir uma coisa 

é sofrendo com ela. 

Aqui, o conceito de “compreensão” torna-se essencial para articular os conceitos de 

conhecimento-de-si-mundo e subjetividade criadora, quando deixa de ser uma experiência ou 

ideal filosófico que se contrapõe ao saber cotidiano e adquire status existencial: “todo 

compreender acaba sendo um compreender-se” (GADAMER, 1997, p. 349). Desta forma, a 

partir de sua experiência de/no mundo, o homem torna-se consciente da sua finitude, abrindo-

se um horizonte subjetivo de interpretação de si e das coisas. Conforme Gadamer, “um 

horizonte não é uma fronteira rígida, mas algo que se desloca com a pessoa e que convida a 
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que continue a caminhar” (1997, p. 330). O horizonte subjetivo é marcado pela fluidez nas 

formas em que o ser humano se posiciona no mundo. 

O deslocamento dos horizontes pelos indivíduos sugere uma referência metodológica à 

subjetividade: “para governar os homens, bem como para escapar da dominação, é preciso 

conhecê-los, vê-los não como essência eterna, natural, mas como seres continuamente 

modificados pela história, ou seja, por eles mesmos” (BODEI, 2000, p. 90). A fenomenologia 

hermenêutica, como teoria da experiência do real, destaca a linguagem como forma 

privilegiada de acesso e descrição do comportamento subjetivo, esclarecendo as referências 

humanas no mundo, mas que resistem à tentativa de ser objetivados pelos métodos praticados 

recorrentemente pela ciência. 

Esta tese, além deste capítulo de apresentação, se constitui também de um capítulo 

dedicado à descrição da metodologia adotada em minha abordagem. Aponto a fenomenologia 

como viés apropriado de abordagem, na medida em que, ao descrever o homem em sua 

existência, consciente da sua finitude, este se abre para um horizonte subjetivo de 

interpretação de si e das coisas e, para o que nos interessa, para o sentido da aprendizagem 

formadora e criadora. Para tanto, articulei os pensamentos dos filósofos Edith Stein e Martin 

Heidegger – principalmente, em virtude de suas de raízes fenomenológicas e, de certo modo, 

existencialistas –, além das contribuições no campo da educação dos filósofos Dante Galeffi, 

Hannah Arendt e Jiddu Krishnamurti. 

O terceiro capítulo, um desdobramento do capítulo metodológico, discute 

filosoficamente os conceitos de conhecimento-de-si-mundo e de subjetividade criadora, 

identificando suas determinações existenciais que fundamentarão a ação pedagógica 

formadora-criadora. 

Em seguida, no capítulo quatro, descrevo e analiso minha experiência profissional 

identificando neste contexto discursos e posturas que evidenciam a emergência do 

conhecimento-de-si-mundo e da subjetividade criadora na compreensão de mundo e na 

tomada de posição dos sujeitos neste mundo. 

O capítulo cinco se dedica a discutir os fundamentos pedagógicos-políticos-filosóficos 

que norteiam ou poderão nortear o currículo da formação inicial de professor, ou seja, a 

formação deve ser pensada para ser humano sem a lógica de mercado, no sentido de um 

produto final acabado. Evidenciar certa contradição no modo em que é pensado o currículo, 

isto é, apesar de ser o espaço por excelência para o tensionamento e discussão dos processos 

que envolvem o ensino e a aprendizagem no espaço escolar, este pode também ser o 
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instrumento de cerceamento da criatividade e, por consequência, da subjetividade criadora e 

de tudo aquilo que ela implica. 

O capítulo seis articula numa perspectiva filosófica dos conceitos de conhecimento-de-

si-mundo, subjetividade criadora e ação pedagógica em sua relação/implicação do problema 

de pesquisa: de que forma é possível articular/conciliar, nos processos de formação do 

professor, os aspectos objetivos (ensino – pesquisa – extensão) com os aspectos ontológicos 

(a existência singular, autônoma, finita, desejante e insatisfeita, entre outros) de cada 

individuo em formação? 

No sétimo capítulo, trato os pressupostos do currículo necessários para trabalhar com a 

concepção de subjetividade criadora, conhecimento-de-si-mundo e ação pedagógica 

formadora-criadora, bem como o perfil do Ser-Ensinante para construir e lidar com esse 

currículo. 

O oitavo capítulo aborda o sentido de se trabalhar nos currículos de formação do 

ensino superior com ação pedagógica formadora-criadora, evidenciando os aspectos mais 

relevantes desta. 

Por fim, nas considerações finais, faço uma análise geral do meu percurso conceitual e 

argumentativo utilizado nessa tese, expondo minhas inquietações acerca dos caminhos 

possíveis para que a ação pedagógica formadora-criadora, que privilegia a criatividade 

enquanto princípio fundante e norteador dos processos formativos, possa se legitimar e fazer 

frente aos princípios dominantes de construção curricular, sejam idológicos, culturais e de 

poder. 
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II 

HORIZONTE METODOLÓGICO 

O caminho recolhe aquilo que tem seu ser em torno 

dele; e dá a cada um dos que o percorrem aquilo que é 

seu (HEIDEGGER, 1969, p. 69). 

2.1 POSICIONAMENTO TEÓRICO 

Em linhas gerais, para esta pesquisa defino como método de abordagem a pesquisa 

bibliográfica (articulado com minha experiência profissional), visto tratar-se de uma reflexão 

acerca dos fundamentos filosóficos (ontológicos) da formação de professores, resultando na 

construção do conceito de “ação pedagógica formadora-criadora”; deste modo, 

metodologicamente, traço um quadro teórico-conceitual das discussões mais recentes acerca 

da formação do professor, além dos conceitos de “conhecimento-de-si-mundo” e 

“subjetividade criadora”, fundamentos da ação pedagógica criadora-formadora, refletindo-os 

em sua dimensão ontológica (o ser do homem), tendo com fio condutor o pensamento dos 

filósofos Edith Stein e Martin Heidegger, além das contribuições de Dante Galeffi, Hannah 

Arendt e Jiddu Krishnamurti, bem como dos principais comentadores e autores correlatos. 

Uso em minhas análises conceituais: (a) minha experiência prática de quase duas décadas no 

“chão da escola”, em que são evidenciadas respostas criativas tácitas aos problemas que vão 

se apresentando e se sucedendo no cotidiano escolar; e (b) uma abordagem teórica sobre 

currículo, isto é, a partir da história do currículo evidenciar certo engessamento dos processos 

de ensino-aprendizado e a consequente rejeição, igualmente tácita, de soluções criativas. 

Deste modo, defino o descompasso existente entre ação prática (chão da escola) e ação teórica 

(currículo), sugerindo como alternativa uma ação pedagógica formadora-criadora. 

2.2 ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA E EXISTÊNCIA HUMANA 

Na história das ideias da pedagogia, considero a Grécia antiga como principal 

referência para o início de sua sistematização. Em seu sentido original grego, “pedagogo” é o 

condutor da criança, isto é, o escravo encarregado de levar crianças à escola, não cabendo a 

este, contudo, “pensar” sobre processos educativos. Para o nobre grego, no entanto, já havia 
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um ideal de formação que repousava implicitamente no conceito de “Arete”: o esforço por 

uma vida de excelência, isto é, de efetivação das potencialidades morais e intelectuais 

humanas. Mas é com Sócrates, Platão e Aristóteles que a pergunta pela educação ou formação 

ganha um contorno filosófico. O foco destes filósofos seria menos as técnicas ou processos de 

educativos, mas o próprio ser humano, este a ser adequadamente encaminhado para o bem, o 

belo e a verdade. Para estes filósofos da antiguidade, o homem virtuoso seria o homem 

educado, sendo então a antropologia filosófica tratada como uma das “metafísicas especiais”. 

(STEIN, 2010, p. 21). 

O declínio desta disciplina filosófica aconteceu com o fim da metafísica na 

modernidade, paulatinamente substituída por abordagens centradas em torno da subjetividade 

e da representação e, já no século XIX, pela filosofia da existência, esta última uma retomada 

das questões cruciais da filosofia clássica, ainda que com fundamentos diversos. Num alcance 

contemporâneo, a filosofia pretende, enquanto antropologia filosófica, encontrar “uma 

descrição de ser humano que o suspenda acima dos tempos e dos lugares e que não se obrigue 

a dar conta das formas concretas em que o ser humano vive, pensa e produz suas formações 

culturais” (STEIN, 2010, p. 26). Mas, entendo que é justamente nesta totalidade e 

generalidade de se abordar as formas de ser do homem como ser-no-mundo, que se torna 

possível estabelecer uma ação pedagógica formadora-criadora, na medida em que esta 

necessita, antes, como fundamento teórico, uma descrição da existência humana em seus 

aspectos mais essenciais
4
. Para Stein, a antropologia filosófica contemporânea se configuraria 

como: 

propriamente o desenvolvimento de um tipo de conhecimento que sintetiza 

um grande número de propriedades do ser humano, que foram sendo 

multiplicadas através dos séculos e que visavam a encontrar nas diversas 

manifestações do ser humano uma superioridade que o colocava em lugar 

privilegiado no universo da natureza e da cultura. (STEIN, 2010, p. 71). 

Neste sentido, ao buscar no fenômeno da existência humana tais propriedades, a 

antropologia filosófica pode se constituir na sua vertente fenomenológica. Partindo-se do fato 

de que nossas experiências, em termos de conteúdo, são sempre mais ricas e complexas do 

que as nossas sensações nos informam, a fenomenologia se propõe a desenvolver uma análise 

dos significados que tais experiências podem ter para nós e de que maneira elas formam o 

mundo da vida. 

                                                           
4
 As diversas tipologias que tentam descrever o ser humano – homo oeconomicus (Adam Smith); homo politicus 

(Maquiavel); homo sociologicus (Dahrendorf); e tantos outros, são insuficientes para dar conta do conceito de 

ser humano tal como é tratado pela antropologia filosófica na contemporaneidade. 
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2.3 FENOMENOLOGIA DA EXISTÊNCIA HUMANA 

No século XVIII, o termo fenomenologia (do latim, phenomenologia) era definido 

como uma teoria das aparências sensoriais. Somente no século XX, com Edmund Husserl, em 

seu texto “Investigações Lógicas” (1901), é que a fenomenologia ganhou suas feições 

contemporâneas. Este filósofo desenvolve uma psicologia analítica preocupada em descrever 

os atos mentais subjetivos da consciência, ao mesmo tempo em que, através da lógica, analisa 

o conteúdo objetivo desta consciência, sejam eles conceitos, ideias, imagens, entre outros. A 

fenomenologia, assim constituída, abordaria sistematicamente os significados objetivos da 

experiência subjetiva. A partir de Husserl, vários tipos de fenomenologias foram 

desenvolvidos ao longo do século XX – transcendental, naturalista, existencial, hermenêutica, 

historicista, genética e realista – e, para o que me interessa aqui, a fenomenologia existencial 

se apresenta como a mais apropriada. 

A fenomenologia, via de regra, parte da experiência humana. Seu objetivo é examinar 

e apreender as estruturas do sujeito e de mundo a partir destas experiências – supondo não 

existir sujeito separado/sem mundo –, de modo a tornar possível a compreensão de ambos na 

perspectiva mesma deste sujeito. O contato com o mundo, mais do que a corporeidade do 

sujeito envolvido, revela e ressalta a complexidade da existência humana, o que implica que 

“eu seja consciente do meu eu e não apenas consciente de meu corpo vivo, mas consciente de 

todo meu eu corpóreo-animado-espiritual”. (STEIN, 1994, p. 69-70). 

O método fenomenológico de Edith Stein se debruça sobre a tentativa de esclarecer a 

relação intrínseca do ser humano em sua experiência de mundo que resulta na compreensão 

da realidade. Para Stein, o ser do homem é finito e limitado em virtude de sua temporalidade, 

sendo a realidade correspondente à atualidade, isto é, o aqui e agora. De outra forma, para 

Kusano, a realidade significa: 

 o perfeito acabamento do ser, cujo efeito e manifestação consiste na 

atividade, visto que, no indivíduo a atualidade significa o verdadeiro modo 

do ser e de atualizar suas próprias faculdades, examinando o alcance da 

existência do eu como fonte de conhecimento. (KUSANO, 2014, p. 20). 

Para Heidegger, outro filósofo que aborda a questão do homem no século XX, a 

fenomenologia “é o modo de acesso ao que deve tornar-se o tema da ontologia; ela é o 

método que permite determinar o objeto da ontologia, legitimando-o. A ontologia somente é 

possível como fenomenologia” (HEIDEGGER, 1969, p. 35). Diante do exposto, tomo o 

conceito de ontologia do ser para uma aproximação da noção do conhecimento-de-si-mundo, 
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tendo em vista que a questão fundamental em Heidegger não é propriamente o homem ou 

indivíduo, mas o ser, mais especificamente o sentido do ser – que no homem é o ele denomina 

de “ser-aí” ou Dasein. O homem dentre todos os entes é o único que é exigida solução para a 

questão do existir. Nestes termos, Heidegger denomina a existência do homem com a 

expressão Dasein, cujo sentido é ser-aí e a “compreensão que o ser-aí tem do ser, implica 

certa compreensão a cerca de uma ideia prévia do ser”. (HEIDEGGER, 1969, p. 35). 

Por este veio, a fenomenologia é ontologia e, como ontologia, é uma hermenêutica, 

porque a descritividade fenomenológica tem o alcance de um trabalho de interpretação que, 

aplicado ao Dasein proposto por Heidegger, supõe haver um único significado autêntico do 

ser, a saber, aquele cuja essência se encontra na temporalidade própria. Heidegger supõe que 

o homem possa pensar a verdade do ser a partir da existência, isto é, daquilo que se apresenta 

como “ser-aí”, a própria essência humana. Todavia, para experimentar sua essência e morada 

é preciso que se retome as questões originárias da história do ser: sua “pátria”, que na 

concepção adotada por Heidegger, aqui, não tem uma conotação nacionalista, mas apenas 

ontológica-historial de um momento no qual o homem esteve mais próximo do ser. O 

esquecimento do ser é o resultado desse distanciamento do homem de sua “pátria”. Concebida 

nesses termos, a metafísica heideggeriana revela um forte apelo à tradição clássica grega que 

se concretizaria pela volta ao pensamento originário helênico. 

Em suma, conforme Heidegger, a essência do homem reside na “ek-sistência”
5
, isto 

é, o humanismo deve voltar-se não para o ente humano, mas para sua existência autêntica, na 

verdade do ser-no-mundo. O mundo, aqui, é concebido como o lugar no qual o ser aparece: 

uma clareira, no sentido heideggeriano: 

Em seu conteúdo, a fenomenologia é a ciência do ser dos entes – é ontologia. 

Ao se esclarecer as tarefas de uma ontologia, surgiu a necessidade de uma 

ontologia fundamental, que possui como tema a pré-sença, isto é, o ente 

dotado de um privilégio ôntico-ontológico. [...] Da própria investigação 

resulta que o sentido metódico da descrição fenomenológica é interpretação. 

[...] Fenomenologia da pré-sença é hermenêutica no sentido originário da 

palavra em que se designa o ofício de interpretar. (HEIDEGGER, 1969, p. 

68). 

Chama-se fenomenológico tudo que pertence à maneira de “de-monstração” e 

explicação, que constitui a conceituação exigida pela presente investigação. Assim, esta 

                                                           
5
 Ek-sistência é um neologismo usado por Heidegger para diferenciar a existência do homem em relação às 

existências dos demais entes. Para o filósofo, somente o homem existe, no sentido de ter consciência de sua 

existência; os demais entes apenas “são” (a pedra, por exemplo, “é” uma pedra, mas não existe, ou seja, não tem 

consciência daquilo que ela é). 
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investigação se constitui na compreensão e possíveis explicações sobre a ação pedagógica 

formadora-criadora e seus conceitos fundamentais, a saber: subjetividade criadora e 

conhecimento-de-si-mundo. 

2.4 O CHÃO DA ESCOLA E CURRÍCULO COMO EXPERIÊNCIAS 

FENOMENOLÓGICAS DE MUNDO 

Nesta pesquisa, o principal instrumento metodológico constituiu-se na descrição de 

minha trajetória profissional, além da análise das concepções de currículo. São quase duas 

décadas de vivências próprias e da observação de outros sujeitos que, articulados, 

ocultam/revelam o fenômeno “eu-mundo”, ao mesmo tempo em que emergem subjetividades 

criadoras, isto é, respostas específicas ao mundo da vida. Meu desafio foi estabelecer uma 

compreensão dessa experiência tendo como fio condutor a fenomenologia. 

Experienciar aqui significa: descobrir o sentido daquilo que se experimenta, resultando 

num posicionamento perante a existência ou concretude da vida. Ou seja, a experiência 

possibilita o conhecimento de si e de mundo a partir da subjetividade. E é no chão da escola 

que percebi o significado deste experienciar. A expressão “chão da escola” concentra em seu 

sentido, mais do que a simples indicação do espaço da sala de aula, o território em que 

convergem e coexistem subjetividades. Um território é definido e delimitado pelas relações de 

poder ali existentes. Em educação, estas relações de poder se fazem presentes no currículo e 

se materializam no chão da escola. Há uma circularidade, então, na compreensão dos 

conceitos chão da escola, território e currículo, mas entendo que os elementos fundantes são o 

“conhecimento-de-si-mundo” e “subjetividade criadora”, que tratarei pormenorizadamente em 

seguida. 
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III 

CONHECIMENTO-DE-SI-MUNDO E SUBJETIVIDADE CRIADORA: 

Compreensão da reflexibilidade na formação 

Longe se vai 

Sonhando demais 

Mas onde se chega assim 

Vou descobrir 

O que me faz sentir 

Eu, caçador de mim... 

(Caçador de mim, Milton Nascimento, 

Compositor: Sérgio Magrão) 

3.1 FRONTEIRAS DA APRENDIZAGEM: COMPREENSÃO DA TOTALIDADE 

A decisão de abordar criticamente a tese de que o aprendizado somente se dá pela 

compreensão profunda e significativa do que se sabe em consonância com aquilo que torna 

cada um de nós um ser único, já estabelece por si mesmo o objeto e o problema nele 

implicado, bem como os limites da investigação e seu alcance epistemológico. Vou, por este 

viés, abordar os fundamentos filosóficos da aprendizagem numa perspectiva em que os 

conceitos de “conhecimento-de-si-e-mundo” e “subjetividade criadora”, a ser adequadamente 

esclarecidos, se tornam, quando articulados, imprescindíveis no estabelecimento de 

significado da própria aprendizagem para aquele que aprende, isto é, quando o aprendizado de 

fato ocorre. A maturação do exercício do olhar crítico, desafiando nossas verdades e certezas 

estabelecidas, deve se tornar, de antemão, no exercício radical para este processo investigativo 

que ora me proponho. 

Numa perspectiva epistemológica, o conhecimento-de-si refere-se geralmente ao 

modo em que o indivíduo produz, através de introspecção, o conhecimento imediato acerca de 

seu próprio intelecto. Convém esclarecer que, além do conhecimento-de-si, pode-se enumerar, 

conforme Davidson (2001), outros dois tipos de conhecimento, partir da relação clássica da 

teoria do conhecimento entre sujeito e o mundo: além do mencionado conhecimento-de-si ou 

autoconhecimento, isto é, aquilo que é sabido por mim mesmo acerca dos conteúdos do meu 

próprio intelecto, tem-se o conhecimento do mundo que se encontra fora de mim, que está em 
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dependência direta da minha sensibilidade; e, ainda, o conhecimento acerca do outro, que 

chega até mim de forma indireta através da observação de seu comportamento. (DAVIDSON, 

2001, p. 205-206). 

De outro modo, numa perspectiva ética, o conhecimento-de-si refere-se ao processo 

em que o indivíduo, a partir de uma autocrítica reflexiva, conquista a autonomia, isto é, “a 

capacidade de determinar-se em conformidade com uma lei própria, que é a da razão” 

(ABBAGNANO, 1999, p. 97). Neste sentido, a frase do filósofo Heráclito “busquei a mim 

mesmo” ou a socrática “conhece-te a ti mesmo” denotam tanto um aspecto moral quanto 

gnosiológico, na medida em que, segundo tais filósofos, o indivíduo orienta-se sempre em 

direção ao bem a partir do momento que o conheça. Por consequência, do ponto de vista ético, 

a finalidade do conhecimento-de-si seria a própria felicidade. 

No entanto, como já assinala Davidson (2001), não basta apenas o conhecimento-de-si 

para que o conhecimento seja instaurado: é indispensável à existência do mundo e do outro. 

Neste tríplice polo é estabelecida a realidade como modo específico de ser do homem. Aqui, 

então, é possível distinguir o pensamento dito objetivo do pensamento subjetivo: a tentativa 

de se enxergar as coisas tal como elas são, independentemente dos juízos pessoais de quem as 

enxergam, ou seja, o pensamento objetivo, e que se constituiria como ideal de conhecimento 

válido para todos os indivíduos, em detrimento ao pensamento subjetivo, quando a realidade 

estaria condicionada ao intelecto de cada indivíduo. 

Neste ponto é preciso considerar ainda a intersubjetividade, isto é, as relações entre 

sujeitos diversos. Esta, mediada pela linguagem, garante a existência de um mundo comum a 

todos os indivíduos, em contraste ao solipsismo, isto é, a tese que “somente eu existo e de que 

todos os outros entes (homens e coisas) são apenas ideias minhas” (ABBAGNANO, 1999, p. 

918). 

No que diz respeito à subjetividade, em seu texto “Sujeito e Verdade”, Castoriadis 

afirma que “ a subjetividade humana existe desde as origens da filosofia” (2007, p. 121). 

Esta questão, discutida amplamente ao longo da própria história da filosofia, implica numa 

compreensão da “reflexibilidade”, que leva, por sua vez, ao conhecimento-de-si. Neste 

sentido, esta “re-flexão” (uma espécie de dobra de si sobre si mesmo, numa tentativa de se 

auto-compreender), conduz o Ser-ensinante
6
 a uma tomada de consciência de si mesmo e de 

mundo – que não se constituem, vale ressaltar, em polos antagônicos da tradicional relação 

sujeito e objeto, na medida em que não é possível existir um conhecimento de si fora do 
                                                           
6
 Chamo o de Ser-ensinante aquele que estabelece uma relação de aprendizagem tendo como ponto de partida o 

conhecimento de si. 
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mundo, e que, por isso mesmo, chamaremos de agora em diante: conhecimento-de-si-e-

mundo. Para Cassirer: 

Não há outra maneira de conhecer o homem senão pela compreensão de sua 

vida e conduta. Mas o que encontramos aqui desafia a toda tentativa de 

inclusão de uma fórmula simples e única. A contradição é o próprio 

elemento da existência humana. (CASSIRER, 1994, p. 27). 

Em seguimento a sua reflexão, o filósofo afirma ainda que “o homem não pode tomar 

consciência de sua individualidade, a não ser através do meio da vida social” (1994, p. 363). 

3.2 FORMAÇÃO COMO EXPERIÊNCIA E NECESSIDADE HUMANA 

Tendo em conta os conceitos de conhecimento-de-si-mundo e subjetividade, o 

conceito de formação traz em si uma longa tradição histórica, com significação mais elevada, 

para além da finalidade técnica utilizada na contemporaneidade. Humboldt, citado por 

Gadamer, aponta-o como “o modo de perceber que vem do conhecimento e do sentimento do 

conjunto de empenho espiritual e moral, e que se expande harmoniosamente na sensibilidade 

e no caráter” (Humboldt apud GADAMER, 1997, p. 46). De maneira específica, a ideia de 

formação para os antigos cristãos reporta ao caráter ou dimensão espiritual do homem: este 

traria em sua alma a imagem e semelhança de Deus e, por isso mesmo, deveria reconstituí-lo 

nele próprio. 

Em ambos os casos, formação deve ser compreendida segundo uma dinamicidade 

própria que visa além do esperado desenvolvimento e aperfeiçoamento técnico, a experiência 

da interioridade subjetiva. Gadamer (1997) rejeita, assim, a ideia de formação enquanto um 

fim em si mesmo: 

O cultivo de uma aptidão é o desenvolvimento de algo dado, de modo que 

seu exercício e cultivo são um mero meio para o fim. Assim, o material de 

ensino de um manual de linguagem é um meio e não um fim. Sua 

apropriação serva apenas para o domínio da linguagem. Na formação, ao 

contrário, é possível apropriar-se totalmente daquilo em que e através do que 

alguém é instruído. (GADAMER, 1997, p. 47). 

A formação, assim entendida, é uma exigência humana considerando o processo 

racional de cisão entre homem e natureza, isto é, de humanização. A racionalidade, contudo, 

impele cada indivíduo a ir além das suas necessidades naturais, tal como afirmou Rousseau 

sobre a passagem do “bom selvagem” para o estado de civilização. Através da formação, cada 

ser humano deve doar um sentido às coisas para que estas deixem de ser “estranhas”. 
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Pela formação as coisas se tornam um meio para se conseguir um retorno a si 

mesmo, e é nesta perspectiva que o conhecimento-de-si-mundo e a subjetividade criadora, 

fundamentos da ação pedagógica formadora-criadora do professor, pode e deve ser 

interpretado. A formação, compreendida como o caráter criativo da evolução 

(ABBAGNANO, 1999, p. 310), sugere a revelação de possibilidades que vêm à tona a partir 

da compreensão de si mesmo na experiência com o outro. O isolamento e a massificação, 

característicos do homem na pós-modernidade, não podem ser rompidos sem que sejam 

postas em debate os paradoxos e discrepâncias vividos nas circunstâncias atuais e que, por 

certo, a educação com um todo reproduz fielmente. 

3.3 FORMAÇÃO ORTOGONAL VERSUS FORMAÇÃO EXPANSIVA 

Entendemos que as demandas do fazer educativo contemporâneo exigem mentes 

sensíveis para compreender as transformações sociais e por a educação em consonância com 

as novas fronteiras culturais. E não existe a última palavra: os discursos oscilantes que 

evidenciam ideologias ou concepções, pesquisas e empreendimentos em educação, necessitam 

fluir de maneira aberta, não para resgatar algo que evidentemente não se perdeu – a educação 

e a formação humana existirão enquanto o homem existir – mas para conduzir a própria 

educação como prática social formativa, criativa e inovadora é preciso o conhecimento-de-si-

mundo para compreender as emergências da cotidianidade e, sobretudo, buscar possibilidades 

no diálogo intersubjetivo entre o Ser-ensinante e o Ser-aprendente para uma análise mais 

aprofundada da realidade imposta pelo inesperado, o que exige uma tomada de consciência e 

vontade política do educador (e do sistema educacional) para se posicionar diante do pré-

estabelecido, num entendimento de que uma educação ortogonal (que vem do grego ortho = 

reto + gonal = ângulo) não cabe mais diante de um projeto de juventude radical e estranho ao 

que estamos habituados a conceber como ideal de futuro de uma nação que deve segui a trilha 

do bem comum e da relação harmoniosa com a natureza: 

Falta-nos talvez, como diz Ann Lieberman (1999), ter a coragem de 

começar: “Apesar da urgência, é necessário que as pessoas possuam o tempo 

e as condições humanas e materiais para ir mais longe. O trabalho de 

formação deve estar próximo da realidade escolar e dos problemas sentidos 

pelos professores. É isto que não temos feito”. (NÓVOA, 2009, p. 28). 

Volto ao ponto da educação ortogonal, dado que esta não pode assegurar a 

compreensão do Ser-ensinante e, consequentemente, do Ser-aprendente sobre os aspectos da 
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vida em sociedade que perpassam pela observação dos espaços vivo/vividos da “cidade 

aprendente”, ao conhecimento-de-si-mundo transformando-se em uma educação expansiva 

própria de um tempo exigente, caótico, intempestivo, desarmonioso, o que pode significar 

outra ordem para que se retorne as origens na busca do compreender-se a si mesmo para o 

ressurgimento do homem preocupado com a natureza e o espírito no âmbito social e político, 

para que coletivamente seja possível transpor os redemoinhos nos tempos de banalização da 

violência física, simbólica, do autodestruir-se com drogas de toda ordem, outras linguagens, 

isolamento no/do espaço virtual, e, sobretudo, o sentido da vida. Talvez a educação do 

educador deva ser pautada na humanização do homem. Sobre estas questões Krishnamurti 

diz: 

Assim, para vivermos neste mundo – com suas rotinas, seu tédio, a 

existência superficial da classe média, da classe superior ou da inferior – e 

resolvermos os nossos problemas, ultrapassá-los, penetrar profundamente em 

nós mesmos, só há dois caminhos: o científico ou o religioso. O “caminho” 

religioso inclui o científico, mas o científico não contém em si o religioso. 

Mas necessitamos do espírito científico, uma vez que este é capaz de 

examinar rigorosamente todas as causas da miséria humana; o espírito 

científico poderá promover a paz mundial, objetivamente [...]. 

(KRISHNAMURTI, 1977, p. 1). 

Certamente, a educação (ou o “espírito científico”) por si só, não vai resolver todas 

as mazelas da sociedade, mas deve contribuir para uma aproximação entre a vida no ensino 

superior e a vida no ensino da escola pública, a vida em sociedade, sendo conhecimento-de-si-

mundo e ação pedagógica formadora-criadora uma das possibilidades de aproximação entre 

esses três universos (universidade, escola pública e sociedade) estranhamente segmentado 

seguindo trilhas divergentes no tocante a produção do conhecimento – com discurso 

convergente que não se sustenta frente à perplexidade advinda do submundo ou mundo das 

comunidades, dos mais distintos bairros, sejam nobres ou periféricos, sejam nos grandes 

centros urbanos ou nos pacatos lugarejos do campo – e que invade abruptamente a realidade 

das salas de aulas das escolas da educação básica pública. Assim, afirma Krishnamurti: 

Parece-me que neste nosso mundo atual, onde vemos tanta confusão, aflição 

e agitação, são necessárias a mente científica e a mente religiosa. Estes dois, 

sem dúvida, são os únicos estados mentais reais; pois não é real o estado da 

mente que crê, da mente condicionada, quer pelo dogma do cristianismo, do 

hinduísmo, quer por qualquer outra crença ou religião. Afinal, temos 

problemas imensos e a vida se tornou muito mais complexa. 

(KRISHNAMURTI, 1977, p. 1). 
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Diante do exposto por Krishnamurti, parece-me difícil não questionar a minha 

prática como professora do ensino superior. Sair da formação ortogonal para a expansiva 

exige do educador não só vontade política, mas uma transformação interna profunda no 

conjunto de educadores que perpassa pelo currículo e pelo projeto de universidade em tempos 

incertos. Concordo com Nóvoa quando este pondera nesta perspectiva: 

Mas, apesar dos enormes avanços neste domínio, é preciso reconhecer que 

falta ainda elaborar aquilo que tenho designado por uma teoria da 

pessoalidade que se inscreve no interior de uma teoria da profissionalidade. 

Trata-se de construir um conhecimento pessoal (um autoconhecimento) no 

interior do conhecimento profissional e de captar o sentido de uma profissão 

que não cabe apenas numa matriz técnica ou científica. Toca-se aqui em 

qualquer coisa de indefinível, mas que está no cerne da identidade 

profissional docente. (NÓVOA, 2009, p. 15). 

Por concordar com o argumento de Nóvoa é que este trabalho tem como ponto de 

partida a minha experiência como professora da escola básica (e atualmente professora 

universitária) e me impulsiona a desejar compreender “qualquer coisa de indefinível” na 

formação da educação do educador que me leve na direção da ação pedagógica formadora-

criadora como um constructo que possa direcionar a formação do educador para um tempo 

vivo/vivido e que a compreensão da realidade seja o mote para a busca do conhecimento-de-

si-mundo como possibilidade de aproximação com a formação do educador no tempo 

presente. 

O filósofo Krishnamurti afirma que a escola e universidade se preocupam com o 

futuro das crianças, mas não olha para criança real posta aí, em sua frente, ou seja, a escola 

não consegue enxergar as necessidades reais e cotidianas da criança no presente, o que sem 

dúvida alguma ajudaria preparar o seu futuro. Tal situação se estende inclusive para o ensino 

superior, sendo perceptível um descompasso entre formação profissional e o mundo da vida. 

Por sua vez, para Arendt “investigar a essência da questão em tudo aquilo que foi 

posto a nu, e a essência da educação é a natalidade, o fato de que seres nascem para o 

mundo” (1997, p. 223). Se os seres nascem para o mundo, penso que o correto seria então 

prestar atenção às necessidades das crianças para ensiná-los a partir do que emerge do seu 

cotidiano como possibilidade de um futuro pelo menos mais humanizado. Talvez a educação 

na perspectiva da ação pedagógica formadora-criadora e o conhecimento-de-si-mundo possam 

ajudar ao retorno as origens – ontogênese, não com o propósito de retorno ao passado, ao 
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contrário, a busca através da ontogênese para compreender e apreender o presente. Sobre estas 

questões Arendt pondera: 

do ponto de vista dos mais novos, o que quer que o mundo adulto possa 

propor de novo é necessariamente mais velho do que eles mesmos. Pertence 

à própria natureza da condição humana o fato de que cada geração se 

transforma em um mundo antigo, de tal modo que preparar uma nova 

geração para um mundo novo só pode significar o desejo de arrancar das 

mãos dos recém-chegados sua própria oportunidade face ao novo. 

(ARENDT, 1997, p. 226). 

Diante do exposto, parece-me razoável que o currículo na educação da formação do 

educador não se limite a experiência e inquietação de alguns professores. Seria importante e 

adequado que o sistema educacional pautasse em suas agendas a preocupação com uma 

educação para os “recém-chegados” que vai além de métodos, técnicas, reprodução, 

repetições ou modelos de educação. Nas palavras de Krishnamurti: 

La mente siempre está aprisionada, especialmente en una escuela en que un 

maestro es de vuestro agrado. Porque si el maestro os gusta, deseáis seguirlo, 

deseáis hacer lo que él hace. El condicionamiento, pues, llega a ser mucho 

más fijo, mucho más permanente. Supongamos que hay un maestro que 

practica el “puja” (ceremonia religiosa hindú), y que vosotros sois alumnos 

internos a cargo de él. Puede que el espectáculo de dicha ceremonia o su 

belleza os guste; empezáis, pues, a practicarla. Así se os condiciona. Ese 

condicionamiento es muy efectivo, porque cuando uno es joven es 

vehemente, creativo, vivaz. Yo no sé si vosotros sois creativos, porque 

vuestros padres no os permitirán ir a mirar más allá del muro. Se os casa y se 

os encaja en un molde, y ahí quedáis para todo el resto de vuestra vida. 

Mientras sois jóvenes resulta fácil condicionaros, plasmaros, encajaros en un 

molde .Si entregáis un niño — un niño bueno, inteligente, alerta— a un 

sacerdote, en el plazo de siete años el niño quedará tan condicionado y 

deformado por aquél, que para el resto de su vida será el mismo, con ciertas 

modificaciones; e igual cosa ocurrirá en una escuela como ésta, en que los 

maestros no están libres de condicionamiento y son como todo el mundo, ni 

más ni menos. (KRISHNAMURTI, 1952, p. 15). 

As palavras de Krishnamurti indicam claramente que não é possível revolver o solo 

da ação pedagógica atual em que se penetram conceitos já cristalizados sem uma 

transformação radical na compreensão do que vem a ser aprendizado, educação, juventude e 

política educacional de um país preocupado com o devir de uma sociedade constituída por 

crianças, jovens, adultos e idosos, pautado na lógica da criança e do jovem como centro da 

educação. Que os objetivos da educação estejam orientados em uma aprendizagem de dentro 

para fora, na “abertura da mente”, o que implica no conhecimento-de-si-mundo – “O 
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movimento para fora significa ter os olhos, os sentidos, todo o nosso ser, abertos, vivos” 

(Krishnamurti, 1952, p. 17) – como possibilidade da nossa sobrevivência na Mãe Terra e, 

consequentemente, da espécie humana. 

Um aspecto a ser ressaltado é que todo este movimento visando uma espécie de 

tomada de consciência coletiva adota como embasamento o “espírito científico”: “foi o 

espírito científico que criou o mundo industrial; mas esse mundo industrial, sem revolução 

interior, produz uma medíocre maneira de viver. Sem essa revolução interior, todas as glórias 

e belezas da chamada vida intelectual só podem tornar a mente mais embotada” 

(KRISHNAMURTI, 1977, p. 2). Acredito que as provocações nesta pesquisa são, por certo, 

uma tentativa de se buscar caminhos possíveis para provocar essa “abertura da mente”. 

Portanto, nas próximas páginas vou articular minhas análises até aqui empreendidas 

com a minha experiência profissional para, em seguida, estabelecer uma relação com o 

tensionamento do currículo. 
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IV 

EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA FORMAÇÃO 

Ando devagar porque já tive pressa 

e levo esse sorriso porque já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe 

Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada 

sei... 

[...] 

Penso que cumprir a vida seja simplesmente 

compreender a marcha ir tocando em frente 

como um velho boiadeiro 

levando a boiada eu vou tocando os dias 

pela longa estrada eu vou, estrada eu sou 

(Sérgio Reis, Tocando em Frente) 

Neste capítulo, evidencio os conceitos de “conhecimento-de-si-e-mundo” e 

“subjetividade criadora” a partir de minha experiência profissional. De forma específica, 

discuto sobre as implicações de se pensar uma alternativa ao modo de socialização do 

conhecimento historicamente construído para estudantes de licenciatura, que perspective a 

aproximação do que denomino de ação pedagógica formadora-criadora. Por esse veio, 

intenciono pensar uma possibilidade outra de diálogo com o saber pedagógico, na tentativa de 

recorrer aos fundamentos filosóficos e epistemológicos, tendo em vista da construção da 

noção de “Pedagogia formadora-criadora”, cuja definição se ancora na reflexão sobre 

subjetividade criadora e conhecimento-de-si-mundo, próprios da condição humana. 

O elemento motivador desta pesquisa – sendo este o recorte espaciotemporal – foi a 

minha experiência empírica como professora da formação inicial e continuada (entre 1997-

2000), em Instituições de Ensino Superior (IES) particular, estadual e federal, além de ter 

trabalho em escolas públicas e comunitárias nos anos iniciais, finais do ensino fundamental, 

na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e na coordenação do ensino médio e 

profissionalizante. Nessa trajetória, percebo a importância da discussão no campo teórico-

prático acerca do entrelace da formação inicial do educador e a práxis no campo do ensino, no 

que concerne à formação dos sujeitos, e, sobretudo, como modo de educação dos educadores 

na direção de repensar o currículo que aponta de forma recorrente para uma formação 
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desarticulada da realidade social, política, econômica e do cotidiano do chão da escola 

pública. 

Essas observações partem da minha experiência como professora da escola básica e 

superior. Neste sentido, estabeleço um diálogo com minha trajetória profissional na tentativa 

de estabelecer relação entre o objeto de estudo: educação do educador no ensino superior, - 

desta pesquisa e minha trajetória profissional, o que justifica a minha inquietação acerca da 

implicação dos modos de como são concebidos e mediados o processo de ensino e 

aprendizagem da educação do educador nos cursos de formação na educação superior, tendo 

como referência básica a Pedagogia. 

4.1 RECONSTRUINDO MINHA ITINERÂNCIA PROFISSIONAL NO CHÃO DA 

ESCOLA 

De início, entendo que o ser humano é incompleto em sua constituição e, em virtude 

disso, está em permanente processo de construção e reconstrução. Aquilo que se é deriva das 

experiências cotidianas que vão se somando e, ao mesmo tempo, moldando cada indivíduo. 

Por consequência, da mesma forma que não existem duas vidas idênticas, não existem dois 

indivíduos idênticos. A tragicidade da experiência humana do existir, assinalada pelos antigos 

gregos, está na busca de um sentido mesmo para aquilo que se vivencia e se retém na 

memória. Neste sentido, de acordo com Nóvoa, “ um percurso de vida é assim um percurso 

de formação no sentido em que é um processo de formação”. (1992, p. 115 – grifos em 

negrito meus). 

Assim, ao reconstruir minha itinerância profissional – minhas ações práticas no campo 

da pedagogia – ressaltando os sentidos de cada contexto nem sempre visíveis, pretendo 

destacar a subjetividade criadora dos sujeitos ali implicados, evidenciando ser esta uma 

dimensão sempre presente nas ações humanas. É sobre esse cenário coadunado entre 

percurso-formação que pretendo destacar os elementos que marcaram a quebra (e instalação) 

de paradigmas em minha vida profissional e pessoal. 

Compreendi e comecei a aprender o ofício da docência como um desafio para toda a 

vida. Um exercício diário para compreender a educação popular e pública na complexa 

relação homem, sociedade, diversidade cultural, etnia, gênero e as emergências do cotidiano 

escolar. É necessário a escuta sensível e o olhar apurado para minimizar as contingências da 

sala de aula, algo que nem sempre é possível. Na maioria das vezes olhamos sem ver o 

essencial. Assim, a reflexão platônica acerca da educação afirma: “[é] a maneira mais fácil e 
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eficaz de devolver ao olho, não a visão, pois já a tem, mas, o olhar para onde deve (já que não 

estava na posição correta), dando-lhe os meios para isso” (PLATÃO, 1993, p. 323). 

Trabalhar com professores das redes municipais em alguns cursos de especialização 

tem sido uma experiência muito interessante porque posso refletir sobre a qualidade de ensino 

dos alunos das redes municipais. Esse trabalho tem feito com que eu tenha certeza de que o 

tema do meu doutorado deve ser sobre formação de professor. Muitas vezes retorno para casa 

após as aulas muito pensativa, com muitas interrogações. Tento compreender, por exemplo, 

por que o professor quanto mais se especializa mais ele se afasta da educação infantil e das 

séries iniciais do ensino fundamental? O que acontece com a formação em exercício dos 

professores? E a formação inicial, ponto de partida desta pesquisa? 

A despeito de tantas questões, teóricas e práticas, que necessitam uma abordagem 

acadêmica, é possível perceber que no mundo prático da escola as soluções são pensadas e 

postas em prática de forma criativa, ou seja, a partir da experiência própria dos sujeitos 

envolvidos com a escola – que poderíamos identificar como subjetividades criadoras – 

emergem ações ou intervenções não “pré-vistas”, mas que, de alguma forma, respondem às 

necessidades de momento daquela comunidade. 

Desse modo, a experiência se (re)constrói através do processo educacional, tornando-

se um elemento de significação, torna possível estabelecer relação entre o conhecimento e a 

vida. Neste sentido, a experiência ocupa um lugar na minha trajetória profissional como 

elemento de análise, pesquisa e a busca da percepção da realidade e, sobretudo, autoformação. 

4.2 ITINERÂNCIAS NO SEMIÁRIDO DA BAHIA 

Diante do exposto, inicio retomando as minhas lembranças, e, sobretudo, as minhas 

inquietações no campo da pedagogia. Sou professora e ao longo da minha itinerância pelas 

veredas da educação básica, aos labirintos da formação superior, busco compreender e propor 

a possibilidade de construção de conhecimento que se inscreve na perspectiva de uma ação 

pedagógica formadora-criadora no ensino superior. 

Sabe-se que a formação inicial ou continuada é importante para a fundamentação da 

prática pedagógica. Contudo, ainda hoje, os modelos de formação continuam pautados numa 

racionalidade técnica, distanciando da formação inicial da prática pedagógica. Nóvoa (2009, 

p. 1) chama a atenção para “o fato de que a formação de professores está muito afastada da 

profissão docente”. O autor aponta ainda a tendência de valorização dos cientistas e 
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especialistas em educação em detrimento do conhecimento prático dos professores, uma vez 

que estes possuem sabres que são construídos no exercício de sua profissão. 

No ano de 2000, recebi um convite para prestar assessoria pedagógica as “Escolas 

Famílias Agrícolas”, situadas na região do semiárido da Bahia, com sede no Município de 

Riacho de Santana. Estas escolas são voltadas para o ensino fundamental do 6º ao 9º ano e 

ensino médio profissionalizante, tendo como público alvo prioritário os filhos dos pequenos 

agricultores. 

O trabalho que desenvolvi nas Escolas Famílias Agrícolas tinha uma implicação 

singular na construção humana dos sujeitos sociais envolvidos, que perpassa pela 

compreensão da cidadania à medida que a proposta pedagógica das escolas vai além da 

formação técnico-científica, dando forma ao movimento político popular de resistência que 

não se limita ao mundo dos “práticos”, mas, sobretudo, valoriza a pesquisa. Sem dúvida, foi 

uma experiência enriquecedora o contato com os alunos, professores, funcionários e as 

pessoas das comunidades. Assim, foi muito gratificante e, sobretudo, uma experiência que me 

deu um lastro de conhecimentos para atuação nos meus trabalhos posteriores. 

Foi uma experiência singular por acreditar na força política dos movimentos sociais e 

no papel da educação frente às lutas por educação de qualidade, cidadã, e na preservação do 

meio ambiente e direito à vida. Mas o importante, para mim, foi reconhecer que o 

aprendizado conduzido nestas condições se dá pela troca de experiências subjetivas, isto é, 

como cada sujeito compreende e situa-se na teia complexa de problemas que dizem respeito 

aos processos educativos – socioeconômicos, culturais, políticos, entre outros – e, desse 

modo, tenta-se chegar a um consenso acerca do melhor caminho a ser seguido. Esta 

confluência de subjetividades em torno de soluções criativas para a educação não é prevista 

no currículo, apesar de ser ela mesma currículo (como veremos no capítulo que se segue). 
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Figura 01: Educação de Jovens e Adultos – Escola Família Agrícola - 

Subjetividades coexistindo em torno dos processos educativos. A subjetividade 

criadora emerge quando problemas de/do mundo se fazem sentir, devem ser 

compreendidos e exigem soluções/respostas práticas. Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Os movimentos sociais são movidos pelo sentimento de indignação contra as 

injustiças. Nesses movimentos busca-se ajudar a construir uma sociedade mais justa e mais 

humana, onde os direitos de todos sejam respeitados. A esse respeito, Caldart afirma que: 

“Lutadores do povo são pessoas que estão em permanente movimento pela transformação do 

atual estado das coisas. Por isso, engajam-se em lutas sociais coletivas e tornam-se sujeitos da 

história”. (2000, p. 69). Nesse contexto, é preciso olhar para os movimentos sociais, e 

aprender dos processos de formação humana, lições que nos ajudem a pensar ações ou 

práticas pedagógicas que favoreçam a formação de sujeitos críticos e autônomos, capazes de 

exercerem sua cidadania. 

Percebo, então, que o trabalho toma o sentido de uma realização pessoal impregnada 

de desejos da subjetividade no processo complexo de implicação profissional e pessoal. Dito 

de outra forma, a ideia de trabalho não se restringe a simples aquisição de habilidades e 

competências, necessárias à sua perfeita execução profissional, mas se estabelece como forma 

de apropriação subjetiva de mundo. Ao processo formal de ensino-aprendizado somam-se, 

inevitavelmente, as experiências de mundo de cada sujeito que interage dialeticamente de 

forma a garantir, neste sujeito, uma compreensão deste mesmo mundo. 
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Figura 02: Apicultura nas Escolas Família Agrícola.  Processos pedagógicos que 

exigem soluções criativas para os problemas envolvidos são mais bem aceitos 

por parte dos educandos. Fonte: Arquivo Pessoal.  

 

Foi nas andanças e errâncias, durante dois anos, em 23 municípios da Bahia, que 

entendi o quanto nós, educadores, temos por fazer pela educação infantil, anos iniciais e o 

Ensino Fundamental da 6º ao 9º ano. Trabalhar com realidades adversas foi um desafio que 

experimentei ao enfrentar cada problema nos municípios, seja de ordem familiar, política, 

financeira ou social – como o período da seca e os graves problemas daí advindos –, 

ideológica ou pedagógica. Mas não foi apenas nos pressupostos pedagógicos que encontrei 

possíveis caminhos para responder aos desafios e as diversidades impostas na cotidianidade 

dos sujeitos sociais como o direito a terra, por exemplo. 

Não haveria como responder adequadamente às necessidades locais sem fazer uso de 

soluções criativas, principalmente no âmbito da sala de aula, fazendo inclusive com que os 

próprios educandos construíssem suas próprias soluções. E o direito a terra, ao trabalho e a 

educação, é uma luta pela dignidade humana. 

Morin (2001) fala da humanização do homem, do homem planetário. Desse modo, 

podemos entender a terra como palco dos vários espaços de aprendizagem constituídos na 

pluralidade do encontro de pessoas, de pessoas com as coisas, das coisas que transformamos e 

damos sentido, e quando damos sentido, provocamos a arte do encontro entre o vivido e o 

construído teoricamente. Nesse entendimento, fica evidente que a educação não ocorre 

exclusivamente no ambiente escolar. O saber é produzido socialmente e também nos 

ambientes não escolares. 
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Sendo assim, é interessante que os educadores se utilizem de práticas curriculares mais 

abertas de acordo com as necessidades e realidades dos diversos contextos de atuação, 

possibilitando a construção de saberes que resultam da relação das diversas formas de 

conhecimentos. 

É preciso compreender os diversos espaços de aprendizagem (formais e não formais) 

como um tabuleiro de xadrez, pois as cores são diferentes, os caminhos das peças são 

imprevisíveis, mas, ao final, temos uma rede de conhecimentos construídos através da práxis. 

Uma práxis que exige um conhecimento prévio, uma estratégia argumentativa construída a 

partir de uma linha de raciocínio lógico, mas também criatividade: a (re) construção dos 

saberes, um constante repensar, transpor, recriar. É um conhecimento que cada sujeito social, 

em sua subjetividade, mas igualmente junto com os seus pares, vai tecendo como uma 

constelação que aponta para vários horizontes. É nesse movimento que me formo, tanto 

profissionalmente, como ser humano. 

Posteriormente, já no Centro de Estudos e Assessoria Pedagógica (CEAP), coordenei o 

Projeto de Formação de Professores em Exercício em Escolas Comunitárias. Ainda não tenho 

clareza como a formação de professores vem sendo trabalhada e pensada se atende às 

demandas da sala de aula ou se essa formação tem relação com o aprendizado do aluno, 

contudo, penso que não podemos perder de vista a função e papel do professor, isto é, o 

significado de nossa atuação em sala de aula diante das emergências da educação. Neste viés, 

Freire (2001) argumenta que: 

colocar este mundo humano como problema para os homens significa 

propor-lhes que “ad-mirem”, criticamente, uma operação totalizada, sua ação 

e a de outros sobre o mundo. O que importa fundamentalmente à educação, 

contudo, como uma autêntica situação gnosiológica, é a problematização do 

mundo do trabalho, das obras, dos produtos, das ideias, das convicções, das 

aspirações, dos mitos, da arte, da ciência, enfim, o mundo da cultura e da 

história, que, resultando das relações homem-mundo, condiciona os próprios 

homens, seus criadores. (FREIRE, 2001, p. 83). 

O ser humano não pode perder a capacidade de “ad-mirar-se”, pois é o estranhamento 

que o impulsiona a buscar novos caminhos e novas descobertas de forma criativa, a indignar-

se com a barbárie social do mundo atual e buscar outras formas de se estar no mundo. Estar 

no mundo como sujeitos sociais construtores de seu projeto de vida, de sua história, de suas 

conquistas individuais e coletivas, por um mundo onde contemplar o orvalho da manhã, pode 

significar consciência política para a preservação do planeta e, consequentemente, da própria 

vida. 
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Desta forma, é importante pensar na relação entre teoria e prática na formação do 

educador, considerando que estas possuem relação indissociáveis, constituindo-se, quando 

revestidas do movimento reflexão-ação-transformação, na práxis. Nesse contexto, a práxis é 

entendida como uma atividade sensível e criadora que permite a compreensão do 

conhecimento enquanto processo subjetivo que utiliza-se da consciência reflexiva para 

transformar o mundo, criar novos objetos e concepções de vida, busca e descobrir explicações 

outras e avançar nas previsões, trabalhar com/na natureza e ainda elaborar ações e ideias 

inovadoras. Portanto, percebo que a pluralidade de conhecimentos, assim como de atitudes, 

valores, crenças e maneiras de ler a realidade pelos sujeitos da escola implicam numa dupla 

necessidade por parte de quem pesquisa: o reconhecimento da dinâmica das relações e 

interações do ambiente da escola e a busca de processos adequados para a apreensão, 

descrição e compreensão dessa realidade plural e extremamente complexa. 

Penso que, restringindo-se o processo de ensino-aprendizagem a sala de aula, sem 

enfatizar a criticidade e a criatividade do estudante por intermédio da busca orientada de 

novos saberes, perde-se a oportunidade de ampliar os horizontes destes educandos. Entre os 

antigos gregos, o ideal de formação integral dos jovens era expresso no conceito de Paidéia, 

um ideal educativo em que, mais do que formar homens, visava formar cidadãos, conforme 

afirma Platão acerca da essência da verdadeira educação: “ dá ao homem o desejo e a ânsia 

de se tornar um cidadão perfeito e o ensina a mandar e a obedecer, tendo justiça como 

fundamento”. (JAEGER, 2013, p. 147). A utopia, hoje, de cada professor, deve ser retomar 

uma Paidéia contemporânea. 

Acredito que as tensões que se instauram no cotidiano de uma sociedade permitem aos 

sujeitos encontrarem seu lugar no cosmos. Em tais espaços, o binômio Sociedade e Educação 

reveste-se de relações multirreferenciais e nos conduz a refletir que as vozes silenciadas dos 

sujeitos sociais, calados pela História em um determinado tempo-histórico, podem ser 

memoradas e expressas no tempo presente. 

Nessa perspectiva, é válido pensar a educação enquanto compromisso social, onde o 

ato de educar permite aos sujeitos ultrapassarem as fronteiras que muitas vezes são traçadas 

como destino pela sociedade. A realidade escolar de hoje obriga-nos a ir além da escola e da 

mera aplicação de teoria. É necessária uma constante dinâmica de reelaboração e 

transformação de saberes que responda aos anseios pessoais, sociais e culturais da 

contemporaneidade. 

Retornei, em 2007, a Região do Semiárido da Bahia, desta vez para trabalhar com 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 4º ano) com o currículo da 
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educação do/no campo. Uma discussão sobre a proposta pedagógica da escola e as Diretrizes 

da Educação do/no campo, articulando os saberes dos alunos, o currículo oficial da rede 

municipal e as Diretrizes curriculares do campo. 

Com o voltar ao semiárido, veio à certeza de que os professores estão se esforçando 

em sua prática pedagógica, tentando dar o melhor de si, mas que precisamos de certa tomada 

de consciência. Precisamos compreender de que lugar o professor está falando. Essa foi uma 

de nossas discussões. Percebi que apenas discutir o currículo da educação do campo para os 

professores não resolveria as angústias deles. É necessário que eles se posicionem em relação 

a seu oficio de mestre. Parece-me que esse é um dos nossos problemas nas formações de 

professores. Tenho pensado muito sobre essa questão e tenho a pretensão de compreender 

esse fenômeno em pesquisa de doutoramento. 

Por certo, não se pode desconsiderar o âmbito socioeconômico contemporâneo nas 

análises sobre a relação entre educação e trabalho do campo no contexto da sociedade 

brasileira, que é marcada por profundas desigualdades sociais, políticas e econômicas e a 

urgência do resgate desta dívida acumulada ao longo de décadas. Em outras palavras, 

estabelecer concretamente relação entre teoria e prática com o desejo de que os professores 

preparem as crianças para a vida sendo autor do seu fazer pedagógico e que considerem 

outros espaços de aprendizagem além do espaço concreto da sala de aula. 

Fróes Burnham (1993) define “espaços de aprendizagem” como aqueles locais que 

articulam, intencionalmente, processos de aprendizagem, como: escolas, universidades, 

institutos de pesquisa (produção imaterial de subjetividades e conhecimentos); locais de 

trabalho (produção material de bens e serviços); grupos culturais (ações de movimentos 

religiosos, esporte e lazer); grupos políticos (partidos políticos, movimentos sociais). 

Desse modo, mesmo que a escola seja considerada como um lugar oficial de 

aprendizagem, estas se dão em qualquer espaço onde exista um coletivo de sujeitos que se 

inter-relacionam e trocam experiências. Portanto, a escola precisa estruturar-se para enfrentar 

novos desafios diante das emergências dos Seres-aprendentes. A escola precisa ser um lugar 

de construção e reconstrução do conhecimento de forma significativa onde os sujeitos sejam 

preparados para exercer sua cidadania de forma autônoma, crítica e reflexiva podendo 

escrever uma nova página na sua historia de vida. Desta forma, torna-se importante o 

desenvolvimento de uma formação para crianças e adolescentes para além dos muros das 

escolas, proporcionando uma reflexão crítica sobre a vida. Para isto o Ser-ensinante precisa 

ter como lastro de conhecimento um currículo que dialogue com a diversidade, como o 

lúdico. De acordo com Luckesi: 
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O lúdico são aquelas atividades que propiciam uma experiência de plenitude, 

em que nos envolvemos por inteiro, estando flexíveis e saudáveis, não 

definíveis por palavras, mas compreendidas pela fruição, povoadas pela 

fantasia, pela imaginação e pelos sonhos que se articulam como teias urdidas 

com materiais simbólicos. (LUCKESI, 2011, p. 32). 

É preciso ressaltar que a formação do Ser-aprendente é uma construção 

permanente/diária para toda a vida que não se realiza única e exclusivamente na escola 

formal. 

A formação docente precisa se nutrir de pesquisa- ação – reflexão onde haja lugar para 

a criatividade e imaginação, tornado assim o docente autor da sua prática. Somente uma 

formação pautada na teoria e na prática é capaz de desenvolver competências e habilidades 

necessárias à condução do trabalho pedagógico no sentido de atingir uma educação 

humanizadora sem perder de vista a realidade social, cultura, econômica, política dos sujeitos 

aprendentes. Nessa perspectiva é importante considerar o que pontua: 

 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou 

de técnicas), mas sim através de reflexividade 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. 

(NÓVOA, 2002, p. 57). 

A visão do autor aponta para a necessidade de valorizar os saberes que os profissionais 

da educação possuem como ponto de partida para uma formação continuada que de fato 

prepare os mesmos para enfrentar os desafios que se apresentam no cotidiano da sala de aula. 

É importante ressaltar que a relação dos saberes com a prática docente abarca diversos 

conhecimentos, que são produzidos e mobilizados no fazer pedagógico, conciliando realidade 

e necessidades no contexto real da sala de aula. 

 

4.3 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS: A RIQUEZA DO CHÃO DA ESCOLA 

Por certo, as quase duas décadas caminhando por trilhas diversas da educação na 

Bahia, experimentando a riqueza do cotidiano das escolas públicas e populares, e as formas 

com que cada uma delas lida com suas necessidades, urgências e emergências, tornaram-se 

para mim uma fonte inesgotável de aprendizado acerca da condição humana, dos modos em 

que sujeitos, individualmente e em comunidade, se compreendem e se inserem no mundo que 

os cercam e, principalmente, no perceber que, além das determinações previstas em acordos 
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comuns para dirigir ações e intervenções sociais, existem respostas criativas para o “im-pré-

visto”, para o que não estava nos planos e planejamento individuais e coletivos. A 

subjetividade criativa, como já definida anteriormente como uma dimensão da subjetividade 

que diz respeito às respostas possíveis de cada indivíduo frente a uma determinada 

experiência, torna-se o elemento crucial para a compreensão de mundo e uma tomada de 

posição – um situar-se frente a... –  dos sujeitos e sociedades. 

Entendo que a subjetividade criadora não é algo a ser ensinado ou aprendido. Por ser 

uma dimensão da subjetividade, ela é intrínseca a condição humana, ao modo próprio e 

específico de existir do ser humano. Contudo, entendo também que ela pode ser 

potencializada no cotidiano dos indivíduos. Para tanto, algumas situações ou condições 

devem ser previamente satisfeitas: 

a) A experiência de mundo em sua dimensão criativa: repetir 

mecanicamente ou acriticamente o que foi aprendido formalmente ou 

assimilado de forma tácita impede (ou pelo menos dificulta) o 

indivíduo de pensar e/ou agir criativamente. Sujeitos motivados ou 

incentivados a experimentar o mundo de forma diferenciada, não 

previsível, se elevam a uma condição especial de reencontro consigo 

mesmo, de mudanças internas e externas, de crescimento. Isso se dá 

em virtude de o fazer criativo exigir do indivíduo uma reflexão 

intuitiva – não propriamente racional, mais igualmente rica em 

sentidos
7
 e significados – que o remete, numa espécie de movimento 

pendular, a reencontrar sua interioridade em confronto com a 

exterioridade. Esta reflexão intuitiva aliada à reflexão racional induz a 

compreensão sutil de mundo e, do mesmo modo, estimula a criação e 

a criatividade. 

 

b) A reflexão como experiência espontânea: considero que o 

filosofar, além da reflexão intuitiva, faz parte da condição humana, 

não sendo uma atividade de iniciados nesta disciplina. O pensar 

demorado sobre as coisas conduz igualmente o indivíduo a uma 

mudança interna de como ele compreende e interage com o mundo. A 

reflexão (ou experiência do pensamento, conforme Heidegger), 

permite a abertura para o que se mostra, emerge e se manifesta em/no 

mundo, sendo desta forma a condição formadora do mundo. Afirma 

Heidegger: 
O homem pode pensar à medida que tem possibilidade 

para tanto. Esse possível, porém, ainda não nos garante que 

somos capazes disso [vermögen], pois apenas somos 

capazes do que desejamos [mögen] . Por outro lado, nós 

desejamos verdadeiramente apenas aquilo que, por sua vez, 

apetece [mag] a nós mesmos, e, com efeito, a nós em nossa 

                                                           
7
 Sentido aqui tem o significado de condição de possibilidade do real. 
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essência à medida que à nossa essência concede aquilo que 

nos mantém nela. (HEIDEGGER, 2011, p. 126). 

c) A necessidade da ação criadora: a experiência de mundo 

pressupõe não somente contemplação interessada, mas também 

atividade. Agir no mundo é um modo de se estar no mundo. E a ação 

criativa se torna uma dimensão especial neste estar no mundo visto 

que amplia os horizontes de compreensão. O que se ressalta neste 

aspecto é que a falta (o precisar de algo), recorrente nas escolas 

populares, quando não sufocada pela acomodação, pode determinar a 

emergência da criatividade e da ação criadora como forma de 

compensar (por substituição) aquilo que falta. Considerando correta a 

afirmação espinosana “o desejo é a essência mesma do homem” (Ética 

III, “Definição dos Afetos”, I), este possivelmente seja o elemento 

articulador da ação criadora frente às necessidades materiais e não 

materiais do ser humano. As palavras de Nietzsche exprimem 

adequadamente essa experiência de mundo diferenciada: 
 

Eu sei o meu destino. Este, um dia será associado com o 

meu nome a recordação de algo temível - de uma crise 

como nenhuma outra antes na terra, da mais profunda 

colisão de consciência, da decisão evocada contra tudo o 

que até então tinha sido ferido acreditar, demandada, 

santificada. Eu não sou um homem, sou uma dinamite. 

(Nietzsche, 2003, p. 21). 

Como se pode concluir, a partir destas três condições, a mudança age internamente 

como “força transformadora” no indivíduo, sendo a criatividade e a ação criadora os 

elementos catalisadores deste processo. A mudança aqui diz respeito aos modos de 

compreensão e situação no mundo, um perceber-se no mundo e agir em conformidade com 

esta percepção. 

Deste modo, o que rejeito nos indivíduos é a vida acomodada – o deserto, como 

afirmou Heidegger, ou ressentida conforme Nietzsche – tal como Sísifo, condenado a repetir 

eternamente um trabalho sem sentido. E os processos educativos contemporâneos não podem, 

mesmo de forma não intencional, reafirmar a vida acomodada. A submissão a modos 

padronizados de se estar no mundo se torna uma forma de violência contra os próprios 

indivíduos na medida em que a subjetividade criadora não deve ser abafada pelo pensar 

medíocre. 

Em minhas observações nas escolas do campo e populares, a criatividade e a ação 

criadora, presentes em cada momento em que os sujeitos são solicitados nos processos de 

construção de respostas ou soluções de seus problemas, se tornam forças que os impelem a 

busca de novas formas de ação pedagógica. 
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Figura 03: Assembleia da UNEFAB - A experiência coletiva do debate nas 

escolas populares determina um currículo diferenciado no que tange às reais 

necessidades dos educandos e de suas comunidades, rejeitando-se a lógica 

produtivista visto em outras escolas. Fonte: Arquivo Pessoal 

 

No outro polo, contudo, nos componentes curriculares de estágio supervisionado da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, quando os estudantes (e futuros profissionais 

da educação), depois de uma longa jornada de aprendizado acadêmico, estabelecem contato 

com a realidade do ambiente escolar, o que tenho observado de forma recorrente é a 

reprodução (por certo bem intencionada) do que foi aprendido e compreendido, faltando-lhes, 

no entanto, uma abordagem criativa de suas próprias práticas. Concordo com Heidegger 

quando ele afirma que: 

A atitude “prática” não é “ateórica” no sentido de ser desprovida de visão. A 

sua diferença para com a atitude teórica reside não somente no fato de que 

uma age e a outra contempla, e de que, para não ficar cego, o agir faz uso de 

conhecimentos teóricos, mas, sobretudo, porque originariamente tanto 

contemplar é ocupação como agir possui sua visão. (HEIDEGGER, 1993, p. 

111). 

A prática docente deve vir acompanhada da reflexão em torno daquilo que se faz. A 

experiência adquirida no cotidiano da sala de aula contribui neste pensar na medida em que 

fornece subsídios para se avançar além do senso comum. Se o experenciar do mundo e a 

reflexão deste estimulam atos criativos, o currículo, contudo, pode vir a se tornar um 

obstáculo para o desenvolvimento do conhecimento-de-si-mundo e a subjetividade criadora. 
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Por ser um campo de disputas de poder, cultura e ideologias, o currículo em seu 

formato na atualidade tende a privilegiar caminhos já trilhados, conhecidos, em suas pautas de 

discussões em torno das teorias e práticas educacionais. Para Apple: 

Sempre existe, pois, uma política do conhecimento oficial, uma política que 

exprime o conflito em torno daquilo que alguns veem simplesmente como 

descrições neutras do mundo e outros, como concepções de elite que 

privilegiam determinados grupos e marginalizam outros. (APPLE apud 

MOREIRA, 1990, p. 72). 

Para que não fiquemos no campo da reprodução de currículo para a elite ou para 

exclusão das classes populares, é importante o debate nos fóruns de educação sobre o que os 

estudiosos estão discutindo acerca de uma mudança radical no currículo da formação inicial 

de professor.  
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V 

CURRÍCULO: CRIATIVIDADE, PRINCÍPIOS E FORMAÇÃO 

A verdadeira revolução não é revolução violenta, mas a que se 

realiza pelo cultivo da integração e da inteligência de entes 

humanos, os quais, pela influência de suas vidas, promoverão 

gradualmente radicais transformações na sociedade (Jiddu 

Krishnamurti) 

 

 

5.1 CURRÍCULO E FORMAÇÃO CRIADORA  

 

Neste capítulo, o objetivo principal é evidenciar e discutir os fundamentos 

pedagógicos-políticos-filosóficos que norteiam ou poderão nortear o currículo da formação 

inicial de professor, ou seja, a formação deve ser pensada para ser humano sem a lógica de 

mercado, no sentido de um produto final fechado. Macedo (2010, p. 57) , afirma que “a 

formação não se ajusta à fabrica, à  previsão fechada no mercadológico, à reversibilidade e 

ao controle dos produtos finais, como numa indústria”. Sem dúvida, o currículo deve ser 

pensado para formação de pessoas que interagem com o mundo com toda a sua complexidade 

na perspectiva de Morin e a multirreferencialidade definida por Jacques  Ardoino; e como se 

posiciona Macedo acerca da formação: 

Faz-se necessário frisar, entretanto, que o trabalho de formação como 

perspectivamos, requer uma relação com o outro. Aqui, emerge como uma 

outra condição fundante da formação, a alteração, isto, é, o que implica a 

transformação em face da presença de um Ser singular; a possibilidade de 

ser um outro. Vale ressaltar que no processo de formação nos alternamos 

com o outro e sem o outro! Assim, a formação como processo 

profundamente humano pode experimentar também ausência, transcrições, 

conflitos, confrontos, desejos, [...] desconhecer ou negar seu caráter erótico, 

antopoético e transgressor (MACEDO, 2010, p. 57). 

 

Diante do que afirma Macedo, compreendo que não estamos falando de coisas 

distintas, e por isso mesmo, cabe aqui o diálogo sobre o conhecimento-de-si-mundo para a 

compreensão/construção de currículo para formação inicial de professor na perspectiva 

Formadora-Criadora. Da mesma forma que Ganton Pineau é radical quando afirma  
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Se a formação não quiser se atrasar de uma revolução, ela não deve somente 

ser permanente, mas revolucionar a si mesma, deixando de ser infantil e 

tomando como objeto de formação realidades fundamentais que devem ser 

formadas permanentemente, O tempo é destas... mesmo nos contratempos 

(PINEAU, 2004,  p. 17).   

 

É nesse “contratempo”, que proponho um currículo para formação inicial num repensar 

radical (reforma do pensamento de Morin) para que a universidade e a escola se preocupem 

com a formação dos “recem-chegados”. Que o Ser-Ensinante esteja engajado com uma 

formação para o tempo presente das crianças, jovens e adultos. 

Nesse sentido, é importante problematizar a “tessitura” do currículo que permeia a 

formação inicial nos cursos universitários como o de pedagogia, por exemplo, que forma 

professores para os anos iniciais do ensino fundamental, e que em sua grande maioria vão 

trabalhar com crianças da escola pública. É importante que a universidade dialogue mais de 

perto com as escolas públicas, não só através do curso de pedagogia, mas de todas as 

licenciaturas.  Essa possível aproximação pode acontecer através do conheimento-de-si-

mundo e da implicação do currículo com a formação-criadora para estabelecer um diálogo 

concreto com as demandas sociais da escola na perspectiva de formar os professores abertos 

para o novo, à novidade. A novidade aqui, compreendida como os imprevistos/inesperado da 

sala de aula. Assim a novidade: 

pode às vezes surgir um elemento-surpresa em sistemas complexos como 

nós somos, e é esse elemento imprevisível, ou dificilmente previsível, que 

denominamos criatividade – um surgimento de novidade que é importante 

para a condição humana. Esses teóricos, portanto, investigam a criatividade 

ao examinarem possíveis elementos-surpresa (GOSWAMI, 2008, p. 35). 

 

Certamente para que o currículo da formação inicial seja repensado na perspectiva da 

formação-criadora seria necessária uma mudança no sistema de educação nacional brasileira, 

o que exigiria uma compreensão outra de currículo (para formação-criadora) por parte dos 

implicados com a formação de professores na direção do conhecimento-de-si-mundo, o que 

não pode ser pensado no espaço tempo em que a construção do conhecimento na atualidade 

acontece na universidade e na escola. Acerca do processo formativo Macedo diz: 

Ir ao cerne da questão educacional significa colocar a qualidade da formação 

no centro das preocupações, enquanto fenômeno fundante, e isso não se 

reduz nem ao artefato pedagógico, nem ao aprender, por mais que a 

aprendizagem seja o subsidio central da formação e a qualidade dos 

dispositivos ou artefatos  pedagógicos sejam determinantes para uma 

formação qualificada. É nestes termos que, para nós, compreender/mediar a 

formação é um dos atos fundantes da educação. (MACEDO, 2010, p. 49). 
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Por este veio, a preocupação com a formação de professor, não é uma preocupação só 

minha, mas de muitos estudiosos da educação. Nestes termos, insisto em dizer que o 

currículo da formação inicial pode ter outros contornos como uma formação-criadora 

(criatividade) a parti do conhecimento-de-si-mundo como possíveis caminhos para o 

entendimento/diálogo entre a academia e a escola básica. 

5.2 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS: O CURRÍCULO CRIATIVO 

Foi problematizado a concepção de currículo e formação inicial, o que revelou certa 

contradição em seus pressupostos: ao mesmo tempo em que é o espaço por excelência para o 

tensionamento e discussão dos processos que envolvem o ensino e a aprendizagem no espaço 

escolar, o currículo pode também ser o instrumento de cerceamento da criatividade e, por 

consequência, da subjetividade criadora e tudo aquilo que ela implica. Os territórios que ali se 

intercruzam, cada qual com suas tensões próprias, interesses diversos, exigências conflitantes, 

objetivos incomuns, podem repercutir de forma negativa nos sujeitos que compõe esse campo 

de discussão. 

O que me chama atenção, e por isso mesmo motivo de análise, é que o debate exigido 

pelo currículo deveria ser pautado na construção de reflexões e ações criadoras e criativas, 

rejeitando-se o que está cristalizado como “paradigma”. No entanto, talvez em função do seu 

caráter científico (com todas as implicações do que é ciência, dos modos de produção do 

conhecimento científico e da ideia difundida de que a ciência pode resolver as mazelas 

humanas), o discurso comum sobre educação e formação se alinha com a posição 

epistemológica que rejeita por princípio o que não for científico (mensurável, verificável, 

empírico, entre outros). 

Concordo com Nietzsche (2001) quando este afirma que a ciência possui uma visão 

mesquinha de mundo. Para este filósofo, uma interpretação científica de mundo é insuficiente 

para dar conta da riqueza e complexidade que é o próprio mundo: 

Que só valha uma interpretação do mundo que dê razão a vós, uma 

interpretação que autorize a procurar e a dar prosseguimento a trabalhos no 

sentido que vós considerais científico (e vós pensais mecanicamente, não?), 

que só valha uma interpretação do mundo que não mais que permita contar, 

calcular, pesar, enxergar e tocar, é estupidez e ingenuidade, senão demência 

ou idiotia. (Nietzsche, 2001, p. 25). 
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Não se trata de aqui de rejeitar a ciência, um modo específico e legítimo de produção 

de conhecimento, mas de posiciona-la corretamente em relação aos demais modos de 

construção de conhecimento. E tal posicionamento deve ser levado em consideração na 

ciência da educação, principalmente por se tratar de uma ciência em que o foco se situa no 

humano e sua formação. 
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VI 

OS SENTIDOS DE UMA PEDAGOGIA FORMADORA-CRIADORA 

Como os homens não procuram mais satisfazer suas 

verdadeiras necessidades, mas apenas aquelas que sua 

vaidade criou, estarão constantemente fora de si 

mesmos, serão estranhos a si mesmos, escravos uns dos 

outros. (STAROBINSKI, 1991, p. 40). 

Neste capítulo vou transitar entre conhecimento-de-si-mundo, subjetividade criadora 

e ação pedagógica numa perspectiva filosófica e a relação/implicação do problema de 

pesquisa: de que forma é possível articular/conciliar, nos processos de formação do professor, 

os aspectos objetivos (ensino – pesquisa – extensão) com os aspectos ontológicos (sua 

existência singular, autônoma, finita e desejante/insatisfeita, entre outros) de cada individuo 

em formação? Para buscar possíveis respostas para tais interrogações, vou trabalhar com a 

noção de conhecimento-de-si-mundo, subjetividade e ação pedagógica. 

6.1 O CONHECIMENTO-DE-SI-MUNDO, SUBJETIVIDADE E AÇÃO PEDAGÓGICA 

FORMADORA/CRIADORA  

De modo inquiridor, poderíamos, antes de tudo, perguntar o que é ensinar e o que é 

aprender. Ato contínuo, teríamos a nossa mão a ciência, que nos oferece uma série de 

respostas consideradas satisfatórias sem, no entanto, darmos conta de ser, ela própria, um 

modo específico ou resultado do exercício do ensinar e do aprender. Caminharíamos em 

círculo indefinidamente, sem chegar à origem da questão. Carneiro Leão (1977, p. 49) sugere 

um caminho: o sentido de formação está atrelado à aprendizagem do outro, “integrando no 

que ele é, os limites do que ele não é”. O aprender e o ensinar implicam no reconhecimento, 

tanto do que não se sabe quanto do que já se sabe. 

Num sentido mais amplo, o (re)conhecimento de si é o que possibilita o Ser-

ensinante da passividade perante a diversidade do espaço escolar e colocá-lo numa atitude de 

estranhamento diante do habitual. Discutir sobre a atitude da subjetividade que permeia a 

passividade diante do habitual, me leva a refletir sobre as demandas do conhecimento-de-si-

mundo e subjetividade: ação pedagógica formadora/criadora do professor na formação inicial 
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na contemporaneidade. Em todas as esferas da experiência humana do existir, e não apenas no 

âmbito da educação, a o estado de coisas da contemporaneidade nos impõe uma paralisação 

diante da complexidade. Isso nos conduz a um paradoxo: 

as pessoas foram libertadas de suas velhas gaiolas apenas para ser 

admoestadas e censuradas caso não conseguissem se realocar, através dos 

seus próprios esforços dedicados, contínuos e verdadeiramente infindáveis, 

nos nichos pré-fabricados da nova ordem: nas classes, as molduras que (tão 

intransigentemente como os estamentos já dissolvidos) encapsulavam a 

totalidade das condições e perspectivas de vida e determinavam o âmbito dos 

projetos e estratégias realistas de vida. A tarefa dos indivíduos livres era usar 

sua nova liberdade para encontrar o nicho apropriado e ali se acomodar e 

adaptar: seguindo fielmente as regras e modos de conduta identificados 

como corretos e apropriados para aquele lugar. (BAUMANN, 2001, p. 13). 

Pelo que se percebe, a chamada modernidade se estabelece numa espécie de quebra 

de paradigmas que, no entanto, no que diz respeito ao Ser-ensinante, o conduz a se “acomodar 

e adaptar” ao seu nicho de “ser professor”. Em outras palavras, as ações e reações desse 

professor, inclusive na própria academia, revelam sua concepção de homem, mundo e 

sociedade unicamente na perspectiva do “nicho” a que este pertence. As ações e reações são 

consideradas a partir do que se espera do professor, rejeitando-se, consequentemente, o que 

não fizer parte desta “normalidade”. 

É recorrente nos textos acadêmicos a discussão em torno das práticas do bom 

professor, como aquele eficiente em alcançar objetivos e metas, que põe em prática certos 

conceitos e paradigmas, sem levar em consideração que cada professor é único em si mesmo, 

cada sala de aula é única em si mesma e que cada situação de aprendizagem é igualmente 

única e que não pode ser reproduzida integralmente visando resultados esperados. 

Para compreendermos a intersubjetividade das situações de aprendizagens é 

necessário repensarmos a educação no cenário político além das fronteiras. Por isso, se 

justifica nesta pesquisa o estudo sobre a relação conhecimento-de-si-mundo, subjetividade e 

ação pedagógica formadora/criadora. 

Ao considerarmos a unicidade e irreprodutibilidade de cada Ser-ensinante, de cada 

Ser-aprendente e de cada situação de aprendizagem, estaríamos em princípio nos fechando a 

um dos aspectos mais caros da ciência, a saber, a impossibilidade de generalização, por 

indução, das pesquisas no campo da educação. Contudo, esclareço que não pretendendo 

produzir explicações para o fenômeno educação em quaisquer dos temas a ela pertinentes, 

mas conduzir a uma compreensão filosófica da relação conhecimento-de-si-

mundo/subjetividade e a ação pedagógica formadora-criadora. 



60 
 

O conceito de formação traz em si uma longa tradição histórica, com significação 

mais elevada, para além da finalidade técnica utilizada na contemporaneidade. Humboldt, 

citado por Gadamer, aponta-o como “o modo de perceber que vem do conhecimento e do 

sentimento do conjunto de empenho espiritual e moral, e que se expande harmoniosamente na 

sensibilidade e no caráter” (Humboldt apud GADAMER, 1997, p. 46). De maneira específica, 

a ideia de formação para os antigos cristãos reporta ao caráter espiritual do homem: este traria 

em sua alma a imagem e semelhança de Deus e, por isso mesmo, deveria reconstituí-lo nele 

próprio. 

Em ambos os casos, a formação é compreendida como um processo dinâmico cuja 

finalidade não seria meramente técnica, mas, antes, denota uma experiência constante de 

evolução e aperfeiçoamento interior. É importante ressaltar, conforme observação de 

Gadamer, que a formação não pode ser um fim em sim mesmo: 

No fundo, formação não pode ser um objetivo, não pode ser desejada, a não 

ser na temática reflexiva do educador. É justamente nisso que o conceito de 

formação supera o mero cultivo de aptidões pré-existentes, do qual deriva. O 

cultivo de uma aptidão é o desenvolvimento de algo dado, de modo que seu 

exercício e cultivo são um mero meio para o fim. Assim, o material de 

ensino de um manual de linguagem é um meio e não um fim. Sua 

apropriação serva apenas para o domínio da linguagem. Na formação, ao 

contrário, é possível apropriar-se totalmente daquilo em que e através do que 

alguém é instruído. (GADAMER, 1997, p. 47). 

A formação é uma necessidade humana, quando é considerada a ruptura que se opera 

entre o homem e a natureza a partir da razão. O desenvolvimento das aptidões racionais, 

elevando-o do imediatismo do mundo natural, exige do indivíduo, contudo, mais do que a 

simples satisfação de suas necessidades comuns. Na formação, o indivíduo deve reconhecer o 

estranho no que lhe é familiar, apropriando-se do sentido das coisas. A formação se dá numa 

espécie de movimento pendular entre si mesmo e o outro. No sentido técnico de aquisição de 

conhecimento específicos, aperfeiçoamento de aptidões e habilidades, a formação perde seu 

caráter formativo em favor do caráter instrumental operativo das coisas: “a técnica e em geral 

todo ‘tecnicismo’ têm a inocência do instrumento” (RICOEUR, 1968, p. 108). Na formação, 

as coisas não se constituem em um fim, mas num meio para se atingir um fim mais elevado: o 

retorno a si mesmo: 

Declara-se que o homem é a criatura que está em constante busca de si 

mesmo – uma criatura que, em todos os momentos de sua existência, deve 

examinar e escrutinar, as condições de sua existência. Nesse escrutínio, 

nessa atitude crítica para com a vida humana, consiste no real valor da vida 
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humana. “Uma vida que não é examinada”, diz Sócrates em sua Apologia, 

“não vale ser vivida”. (CASSIRER, 1994, p. 12). 

É nesta perspectiva que o conhecimento-de-si-mundo/subjetividade e a ação 

pedagógica formadora/criadora do professor pode ser interpretado. A formação, 

compreendido como o caráter criativo da evolução (ABBAGNANO, 1999, p. 310), sugere a 

revelação de possibilidades que vêm à tona a partir da compreensão de si mesmo na 

experiência com o outro. O isolamento e a massificação, característicos do homem na pós-

modernidade, não podem ser rompidos sem que sejam postas em debate os paradoxos e 

discrepâncias vividos nas circunstâncias atuais e que, por certo, a educação com um todo 

reproduz fielmente. 

Entendemos que as demandas do fazer educativo contemporâneo exigem mentes 

sensíveis para compreender as transformações sociais e por a educação em consonância com 

as novas fronteiras culturais. E não existe a última palavra: os discursos oscilantes que 

evidenciam ideologias ou concepções, pesquisas e empreendimentos em educação, necessitam 

fluir de maneira aberta, não para resgatar algo que evidentemente não se perdeu – a educação 

e a formação humana existirão enquanto o homem existir – mas para conduzir a própria 

educação como prática social formativa, criativa e inovadora é preciso o conhecimento-de-si-

mundo para compreender as emergências da cotidianidade e, sobretudo, buscar possibilidades 

no diálogo intersubjetivo entre o Ser-ensinante e o Ser-aprendente visando assim estabelecer 

uma análise mais aprofundada da realidade imposta pelo inesperado. 

Por este veio, recorro a MOURA (2000, p. 33) que afirma que, na literatura 

filosófica, tende-se empregar “ação” em estreita relação com “ato”, “atividade”, “operação”, 

“produção”, “prática”; em todo caso costuma-se restringir a noção de ação à operação de um 

agente. Uma das primeiras elucidações filosóficas do conceito de ação se encontra em 

Aristóteles. Tomo o conceito de ação como atividade, produção e prática que pode descortinar 

o modo como são concebidas e mediadas as práticas pedagógicas. Ação pedagógica se 

transveste nesta pesquisa hora como atividade, ora como produção e prática pedagógica. É na 

ação pedagógica que o conhecimento-de-si-mundo e subjetividade criativa se revelam como 

ato/atividade na educação do educador na forma do discurso. Não existe ação sem discurso: “ 

a ação e o discurso são os modos pelos quais os seres humanos se manifestam uns aos 

outros” (ARENDT, 2005, p. 189). É com palavras e atos que nos inserimos no mundo 

humano e o transformamos. 

Tais conclusões me faz compreender a ação pedagógica como um ato que 

expressa/materializa o conhecimento-de-si-mundo e subjetividade criativa através do agir que 
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significa tomar iniciativa. No grego agir = archein que vem do termo em latim agere. Agir no 

sentido de tomar iniciativa, uma vez, que o processo formativo do Ser-aprendente exige do 

Ser-ensinante iniciativa e tomada de decisão no sentido de buscar possíveis soluções para as 

emergências caracterizadas no contexto escolar nos conflitos, desinteresse pelo 

aprender/formar-se, violência. Realidade esta que não atinge apenas a educação superior, mas, 

que estão refletidas nas escolas desde a educação infantil. Assim: 

O fato de que o homem é capaz de agir significa que se pode esperar dele o 

inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente improvável. E isto, 

por sua vez, só é possível porque cada homem é singular, de sorte que, a 

cada nascimento, vem ao mundo algo singularmente novo. Desse alguém 

que é singular pode-se dizer, com certeza, que antes dele não havia ninguém. 

Se a ação, como início, corresponde ao fato do nascimento, se é a efetivação 

da condição humana da natalidade, o discurso corresponde ao fato da 

distinção e é a efetivação da condição humana da pluralidade, isto é, do viver 

como ser distinto e singular entre iguais. (ARENDT, 2005, p. 191). 

Neste sentido, interrogo – por que a ação pedagógica deve partir do conhecimento-

de-si-mundo e da subjetividade criativa? Para responder esta pergunta, parto do pressuposto 

de que só forma quem realmente é formado. Para ser formado no sentido mais amplo, exige-

se o conhecimento-de-si-mundo, ou seja, um olhar para além do aparente e mesmo do 

conhecimento científico. Significa voltar-se para dentro de si – auto-formação/reflexão - para 

que, no exercício da ação pedagógica, através do discurso seja possível articular o 

conhecimento científico com o conhecimento-de-si, único em cada ser e com o mundo. Nesta 

direção, talvez exista a possibilidade do Ser-ensinante ver o outro (Ser-aprendente) além do 

que determina os conteúdos dos componentes curriculares, pois, esse olhar para si, como 

afirma Freire, permite ao formante lhe compreender como ser inconcluso e, assim sendo, 

enquanto formador, compreender a inconclusão do outro, fator importante para a 

humanização do olhar, necessária para a ação formadora-criadora. 

Para que isso aconteça, é preciso construir um currículo que forme as pessoas para 

vida, sem perder a essência humana, ultrapassando o conceito tecnicista da educação 

massificadora de Taylor, visto estarmos em um momento social histórico que urge pela 

necessidade de humanização da sociedade. É um momento que pede uma prática de currículo 

que caiba as diferenças, as ecologias, a compreensão de homem, mulheres, crianças, idosos e 

mundo. Para isto, esse currículo precisa ter uma base sólida nos princípios de humanização do 

homem. Sem esta base, muito pouco a educação e a própria sociedade avançará. Contudo, 

chamo a atenção que não se trata de um currículo pré-escrito com fórmulas para a 

diversidade, tecnologias e para os diversos campos do conhecimento necessários a formação. 
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É preciso construir o currículo para formação do educador, um currículo implicado 

com os sujeitos e construído pelos sujeitos com base no que Arendt (“educação para os 

recém-chegados”) e Krishnamurti (“educação só tem sentido se for para ajudar a compreender 

a vasta extensão da vida com toda sutileza”) trazem, tanto na universidade, na educação 

infantil como na escola básica, precisam ensinar para o presente com vias de futuro. É preciso 

olhar/ver o que se apresenta diante de si (dos nossos olhos). É preciso atentar os ouvidos para 

o que as crianças e os adultos dizem nas salas de aulas, assim como o que os jovens do ensino 

superior dizem aos seus professores, e, principalmente, saber o que é feito e o que fazer com 

essas informações. 

Permito-me a repetição para dizer que é este currículo, ao qual me refiro: um 

currículo que fale dos jovens, dos adultos, dos idosos e dos “recém-chegados” e que defende 

uma educação do agora, do presente. Acredito que somente quando pensarmos na atualidade 

da educação, no momento agora, nos desejos presentes latentes na sala de aula, poderá se 

construir uma educação futura de modo significativa, visto a mesma se consolidar em bases 

firme e clara sobre seus lugares e objetivos. Ou seja, uma formação de discurso presente e 

coerente para com aquele que discursa, pois segundo Arendt (2005), o discurso dissociado da 

ação levaria a mesma perder seu caráter revelador e consequentemente o seu sujeito. E assim: 

 

em lugar de homens que agem teríamos robôs mecânicos a realizar coisas 

que seriam humanamente incompreensíveis. Sem o discurso, a ação deixaria 

de ser ação, pois não haveria ator; e o ator, o agente do ato, só é possível se 

for, ao mesmo tempo, o autor das palavras; e, embora o ato possa ser 

percebido em sua manifestação física bruta, sem acompanhamento verbal, só 

se torna relevante através da palavra falada na qual o autor se identifica, 

anuncia o que fez, faz e pretende fazer. (ARENDT, 2005, p. 191). 

 

O currículo aqui defendido dialoga com as perspectivas de Pineau, quando este 

afirma que o estudante deve estar no centro da triangulação ensino, pesquisa e extensão. Aqui, 

torna-se pertinente dizer que reconheço que não é possível resolver os problemas do campo da 

educação, único e exclusivamente, através do currículo, seja ele articulado com o 

conhecimento-de-si-mundo, subjetividade criativa, formação-criação e a autoformação do 

Ser-ensinante. Todos estes elementos são importantes, mas precisa-se de uma conjugação com 

o sistema de educação, no caso em questão, o brasileiro. Se o sistema de educação brasileiro 

não imprimir uma lógica outra, muito pouco o ensino superior e a escola básica vão avançar. 

Contudo, não é possível se pensar em conhecimento-de-si-mundo, subjetividade criadora, 
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formação-criação sem mudar os tempos escolares, que não podem ainda ser compreendidos 

dentro de uma lógica burocrática, engessada: 

A forte crise de desregulação temporal atual, podendo até chegar a uma 

esquizocronia parcial ou total, desenvolve como contraponto a emergência 

de uma nova cultura sociopolítica dos tempos e de um movimento de 

formação permanente à procura de historicização. [...] O aprendizado da 

difícil concordância dos tempos já não termina na idade escolar, ele se torna 

um aprendizado contínuo na base da construção dos deveres pessoais e 

sociais. (PINEAU, 2006, p. 151). 

Isso significa dizer, que é preciso uma reforma radical do pensamento, como é muito 

bem discutido por Morin (2001) em seu livro “Cabeça bem-feita”, quando ele ressalta para a 

necessidade de uma formação por ele denominada de “aprendizagem cidadã”. O autor afirma 

que para essa aprendizagem é preciso que se desenvolva no cidadão uma aprendizagem para 

autoformação de si, dando-lhe consciência, que permita enraizar dentro de si a identidade 

nacional de forma a torná-lo um cidadão responsável e solidário para consigo e com o outro, 

cabendo neste contexto uma educação para aqueles que são os recém-chegados. Com isto, não 

estou afirmando que o ato de formação deva ficar imobilizado numa atitude fatalista. 

Acredito que vários estudiosos estão preocupados com as questões que exponho 

aqui, e por isso mesmo, elas podem tomar força no debate dentro do espaço acadêmico e 

escolar. É possível formar formando-se via conhecimento-de-si-mundo e a formação-criação, 

no sentido de se aproximar do chão da escola básica pública. A educação do educador deve 

ter um currículo pautado nos desejos e/ou necessidades do Ser-aprendente, sendo a ação 

pedagógica articuladora de conhecimentos através da ação do discurso. Quando ressaltamos a 

necessidade de mediação da formação pelo discurso, nos apoiamos no pensamento que: 

Nenhuma outra atividade humana precisa tanto do discurso quanto à ação. 

Em todas as outras atividades o discurso desempenha papel secundário, 

como meio de comunicação ou mero acompanhamento de algo que poderia 

igualmente ser feito em silêncio. (ARENDT, 2005, p. 192). 

De acordo com Arendt, é na ação do discurso que os homens se mostram como de 

fato vão revelando suas identidades, apresentando-se ao mundo humano em suas identidades 

físicas, “sem qualquer atividade própria, na conformação singular do corpo e no som 

singular da voz” (ARENDT, 2005, p. 192). Diante do discutido, talvez seja pertinente afirmar 

que essa ação, pautada na singularidade da voz, representaria experiências pontuais, o que não 
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seria ruim, e talvez mudasse a concepção de homem e mundo de algumas pessoas, mas não 

teria um alcance maior, considerando um país com as dimensões do Brasil. 
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VII 

REFLEXÕES INTRODUTÓRIAS SOBRE CURRÍCULO E FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

Se as paixões se exercitam no olhar e crescem pelo ato 

de ver, não sabem como satisfazer; o ver abre todo o 

espaço ao desejo, mas ver não basta ao desejo. O espaço 

visível atesta ao mesmo tempo minha potência de 

descobrir e minha impotência de realizar. Sabemos o 

quanto pode ser triste o olhar desejante. (JEAN 

STAROBINSKI, L'oiel Vivant). 

7.1 CURRÍCULO E A AÇÃO PEDAGÓGICA FORMADORA-CRIADORA: UMA 

ESCOLHA, TESSITURA DE CAMINHOS 

Neste capítulo faço a escolha de tecer os fios do currículo entrelaçando com a ação 

pedagógica formadora-criadora que se revelam como possibilidade de buscar, na 

intersubjetividade entre o Ser-ensinante e o Ser-aprendente, caminhos para uma reflexão 

introdutória sobre o campo do currículo e a ação pedagógica formadora-criadora. Nesta 

direção, eu me interrogo: qual seriam os pressupostos do currículo necessários para trabalhar 

com a concepção de subjetividade criadora, conhecimento-de-si-mundo e ação formadora-

criadora? E ainda, qual seria o perfil do Ser-ensinante para construir/trabalhar com esse 

currículo? Para responder tais questões, volto a reafirmar que não é possível trabalhar nos 

cursos do ensino superior com a concepção de conhecimento-de-si-mundo, subjetividade 

criadora e ação formadora-criadora sem a reforma do pensamento (desejo de cada um) dos 

profissionais do campo da educação para que se faça uma reestruturação do sistema de ensino 

brasileiro. 

Esses dois pontos: reforma do pensamento e reestruturações do sistema de educação 

são urgentes e necessárias, mas para resolver estas questões demanda tempo, talvez décadas 

ou séculos, e, por isso mesmo, é preciso iniciar um trabalho na perspectiva do debate sobre a 

ação pedagógica formadora-criadora encontrar espaço dentro do projeto de educação da 

universidade, da escola básica, e do sistema de educação. Neste sentido: 

Qual é o principal problema da criatividade nas escolas? O aprendizado, 

qualquer aprendizado, é um condicionamento – a antítese da criatividade. 
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[...]. Podemos estimular os alunos a desenvolverem heurísticas para a 

resolução de problemas em situações ambíguas, especialmente criadas, para 

as quais o professor já conhece pelo menos uma heurística funcional. É aqui 

que entra a pedagogia, e seu papel na educação tem se mostrado valioso. [...] 

A necessidade criativa, de desestruturar e reestruturar no aprendizado precisa 

ser enfatizada em conjunto com o valor da preservação da homeostasia. 

(GOSWAMI, 2008, p. 320 - 321). 

Por este veio, retomo a questão: quais são os pressupostos de um currículo voltados 

para ação pedagógica formadora-criadora? Para responder a esta questão afirmo, de inicio, 

que é necessário uma abertura para o novo, este é o primeiro pressuposto; o segundo é 

abertura para o exercício permanente do conhecimento-de-si-mundo; e o terceiro é direcionar 

o olhar/compreensão para subjetividade criadora. Considero estes três pressupostos fundantes 

para a construção de um currículo desejante de produzir conhecimentos através do ensino, 

pesquisa e extensão conectados com o presente em vista de um futuro humanizado. 

E qual é o perfil do Ser-ensinante para trabalhar com a ação pedagógica formadora-

criadora? Retomo os pressupostos do currículo porque as duas questões não são antagônicas, 

ao contrário: currículo e a educação do educador estão entrelaçados para evitar que os desejos 

dos “recém-chegados” estejam na contramão dos propósitos da educação do educador. Neste 

sentido, no exercício da ação pedagógica do Ser-ensinante exige uma compreensão outra 

acerca do ensino-pesquisa-extensão, uma vez que, no processo formativo com base na 

subjetividade criadora exige do Ser-ensinante uma postura de “co-criador,” sem, no entanto, 

negligenciar a consistência teórica e cientifica na construção de conhecimentos acadêmicos e 

escolares. Deste modo: 

Em última análise, o aprendizado criativo dos estudantes exige um ensino 

criativo por parte dos professores. Assim, estes devem ter mais liberdade 

com relação aos aspectos da educação como eficiência, exames e provas, o 

que exige uma grande despolitização da educação. Assim como o fim da 

segregação racial e a liberação feminina, precisamos da liberação dos 

professores. [...] para serem bem-sucedidos como co-criadores em conjunto 

com seus alunos, os professores também precisam se dedicar à criatividade. 

(GOSWAMI, 2008, p. 326-327). 

Para que isto aconteça, reafirmo que precisa de um currículo que contemple também 

os tempos formativos não só do Ser-aprendente como do Ser-ensinante, sendo a autoformação 

um elemento importante para mudança de concepção de educação e atitude frente ao ato de 

ensinar e aprender. Uma tomada de decisão radical que implica no olhar inquietante próprio 

da auto-formação do Ser-ensinante preocupado com os problemas sociais nas dimensões 

humana, ecológica e planetária. 
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VIII 

UMA EPISTEMOLOGIA DE APRENDIZAGEM: NOVAS POSSIBILIDADES 

O criar só pode ser visto num sentido global, como um 

agir integrado em um viver humano. De fato, criar e 

viver se interligam. A natureza criativa do homem se 

elabora no contexto cultural. Todo indivíduo se 

desenvolve em uma realidade social, em cujas 

necessidades e valorações culturais se moldam os 

próprios valores de vida. No indivíduo confrontam-se, 

por assim dizer, dois polos de uma mesma relação: a sua 

criatividade que representa as potencialidades de um ser 

único, e sua criação que será a realização dessas 

potencialidades já dentro do quadro de determinada 

cultura (OSTROWER, 1976, p. 1). 

Neste capítulo vou problematizar o conceito do que venha a ser a concepção 

Formadora-Criadora. Retomo aqui o problema de pesquisa: a questão da educação do 

educador no ensino superior, ou seja, a formação inicial que toma como referencia básica a 

pedagogia. Insisto na afirmação de que só é possível trabalhar nos currículos de formação no 

ensino superior com a concepção Formadora-Criadora tendo como pressuposto básico o 

conhecimento-de-si-mundo e subjetividade criadora. É nesta direção que interrogo: o que é 

uma ação pedagógica formadora-criadora? Ou especificamente, qual é o sentido de trabalhar 

nos currículos de formação do ensino superior com ação pedagógica formadora-criadora? 

Para tensionar estas questões, ressalto a importância de demarcar o momento histórico que se 

vive: tempo presente/contemporaneidade. Trago esta questão para contextualizar a discussão a 

qual me proponho: a questão da educação do educador no ensino superior.  

Refletir sobre educação sem considerar a sociedade e o tempo histórico, ficaria difícil 

a percepção daquilo que me proponho – desenvolver a noção do conceito Formadora-

Criadora. Castoriadis (2007, p. 24) diz que: “Não assistimos atualmente a uma fase de 

criação histórica “[...]. Na melhor das hipóteses, trata-se de uma fase de repetição; [...]”. 

Essa fase de repetição no campo da educação brasileira com processos formativos criativos 

pontuais perpassa pela conjuntura política, econômica, social, global e um sistema de 

educação pautado principalmente na aparência de um diálogo permanente com a sociedade, 

ao tempo em que imprime uma lógica que parece andar estranhamente na contramão das 
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demandas sociais em pró de interesses outros. Assim, o exercício do processo de criação, 

dentro do sistema político educacional, exige outros tempos escolares, universitários, abertura 

e disposição para formação-criadora. Galeffi (2001, p. 477), afirma que “na realidade 

educacional existente, o máximo que se pode fazer com o filosofar proposto é abrir o 

horizonte de sentido para a construção de uma outra cultura pública, onde o ser-sendo-

homem é o principal sentido visto – o ser humano enquanto vive-com-outros”. Em outras 

palavras, o ser humano precisa ser o centro das preocupações no processo formativo inicial e 

continuada o que impõem compromisso com os “recém-chegados” para vislumbrar um futuro 

que fale dos desejos pessoais e coletivos de uma comunidade/sociedade criativa. 

É preciso compreender a dinâmica da criatividade que vai se formando no exercício do 

conhecimento-de-si-mundo e na subjetividade criadora da ação pedagógica, num 

desenvolvimento em que o homem – Ostrower (1976, p. 1) “procurando sobreviver, e 

agindo, ao transformar a natureza se transforma também”.  Isto significa dizer, que para o 

Ser-ensinante, ensinar na perspectiva formadora-criadora ao Ser-aprendente, e para que ele 

(Ser-aprendente) aprenda, precisa de duas coisas primordiais: decisão e vontade – além da 

interferência/implicação de outras variáveis como o próprio sistema de educação brasileiro, 

engessado, por exemplo. Nesta direção, o debate acerca dos modos como são concebidos e 

mediados à educação do educador no ensino superior é uma provocação que vem inspirando 

muitos estudiosos como Galeffi (2001), que aponta para a “poiésis de primeiridade” como 

uma possibilidade que exige uma ação pedagógica a qual venha atender a complexidade da 

formação: 

Deste modo, uma poiésis de primeiridade diz respeito ao processo da práxis 

pedagógica que privilegia o indivíduo na sua singularidade sensível, única e 

indivisível, o que requer novos instrumentos pedagógicos, construídos para 

atender a ordem dessa complexidade pulsiva que é o sujeito humano em 

formação. (GALEFFI, 2001, p. 510). 

O que denomino de ação pedagógica formadora-criadora como possibilidade de 

articular conhecimento-de-si-mundo, subjetividade criadora para “atender a ordem dessa 

complexidade pulsiva que é o sujeito humano em formação”, que se constitui no contexto 

cultural.  
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8.1 DESCORTINANDO A AÇÃO PEDAGÓGICA FORMADORA-CRIADORA 

 

Retomo aqui a questão da Ação Pedagógica porque considero impossível 

problematizar o construto Formadora-Criadora descolado da ação pedagógica. Para isto, 

busco responder o seguinte questionamento: O que é uma ação pedagógica formadora-

criadora? Ou especificamente, qual é o sentido de trabalhar nos currículos de formação do 

ensino superior com ação pedagógica formadora-criadora? Foi pontuado neste texto que 

Ação: significa “ato”, “atividade”, “operação”, “produção”, “prática”; Formação: “é 

compreendido como o caráter criativo da evolução” e Criação: Moura (2000, p. 608)  afirma 

que ela“pode ser entendida, filosoficamente, como a produção humana de algo a partir de 

alguma realidade preexistente, mas de tal modo que o produzido não se encontre 

necessariamente nessa realidade”, ao passo que Ostrower (1976, p.4) diz que: “uma das 

ideias básicas [...] é considerar os processos criativos na interligação dos dois níveis de 

existência humana: o nível individual e o nível cultural”. 

Formadora como professora de Estágio Supervisionado me inquieta o fato do Ser-

aprendente retornar do seu trabalho de campo, na maioria das vezes, muito assustado com o 

cotidiano da escola básica e sem saber como resolver os problemas encontrados na escola; 

quase sempre argumentam que o que aprendem na universidade está muito distante da 

realidade escolar. Com base na minha experiência ao longo dos anos, e por me interrogar 

sobre o que e de que forma estou ensinando, e, sobretudo, insatisfeita com o modo que estou 

ensinando, busco através desta pesquisa encontrar um caminho que aproxime o campo 

acadêmico do campo escolar. Ou, que pelo menos, reduza o forço entre o ensino superior e a 

educação básica. 

Para tanto, considero urgente e necessário que a educação do educador seja pensada 

com base no conhecimento-de-si-mundo, subjetividade criadora e formação-criadora. E o que 

é formação-criadora? No campo da educação e da formação, a criatividade e a subjetividade 

criadora são potencialidades do ser único e a ação pedagógica será a realização dessa 

potencialidade, isto é, a formação-criadora. 

Devidamente esclarecido o que entendo por Formadora-Criadora, retomo a questão: 

Qual é o sentido de trabalhar nos currículos de formação do ensino superior com ação 

pedagógica formadora-criadora? Para responder a esta questão, eu parto do princípio de que a 

criatividade deve ser o ponto central na educação do educador, que por sua vez, se estende 

para a educação básica. Atos criativos não são dos superdotados e não deve ser para pequenos 
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grupos, mas para toda uma coletividade, todos os cidadãos, para que possam resolver 

problemas sociais partindo de atos criativos. Assim: 

A dificuldade é que as pessoas criativas e seus atos criativos costumam estar 

anos à frente dos contextos sociais contemporâneos, enquanto as 

perspectivas de curto prazo (em geral, as que são lucrativas para as pessoas) 

e a tendência a manter a estabilidade e o status quo orientam poderosas 

influências na sociedade. Há diversos passos que podem levar a uma 

solução. (GOSWAMI, 2008, p. 319). 

Para que sejam apontadas soluções para possíveis problemas sociais coexistentes 

através de atos criativos, o Ser-aprendente precisa aprender a desenvolver a criatividade nos 

espaços de aprendizagens formal e não-formal. Acredito que o sentido e a relevância de 

trabalhar nos currículos de formação do ensino superior com ação pedagógica formadora-

criadora intuitiva (ato criador) e racional que o Ser-ensinante deve ter que ensinar ao Ser-

aprendente a pensar na perspectiva de Dante Galeffi. Para este filósofo: 

 caberá ao educador-filosófico selecionar o percurso temático para realizar o 

fazer-aprender a pensar. Neste sentido, uma vez seguida prescrição, caberá 

ao mesmo a tarefa de apresentar a complexidade do aprender a aprender, o 

que exige sempre uma decisão radical que empenha toda a nossa existência. 

Portanto, ela não estará simplificando a Teoria do Conhecimento, 

ministrando-a homeopaticamente aos infantes e imberbes educandos. Pelo 

contrário, ele estará, de fato, introduzindo o educando no campo de 

construção das arquitetônicas do sentido, sem iludi-lo com a aquisição de 

conhecimento de segunda mão. Assim, o educador sempre evitará fazer 

pensar que se possa aprender a aprender sem esforço pessoal e sem desejo 

ardente, deixando claro o “preço” a ser pago para a aquisição de um 

conhecimento e de um saber autônomo e inventivo: fazedor e salvaguardor 

do espaço-tempo do ser-homem – no mais poético sentido do termo 

(GALEFFI, 2001, p. 477).    

Deste modo, a ação pedagógica formadora-criadora do Ser-ensinante deve ser 

encarnada em conhecimentos vinculados à filosofia, antropologia e a metafísica que devem 

ser traduzidos na ação pedagógico/práxis no processo formativo do Ser-aprendente no ensino 

superior como formação humana e aproximação com o chão da escola básica, e, sobretudo, 

como ato de crescimento intelectual e pessoal (formação humana) do Ser-aprendente, o que 

pode indicar caminhos para transformar olhares que se revelam às vezes interrogantes, às 

vezes apáticos, talvez porque, parte dos conteúdos que se trabalha em sala de aula não faça 

sentido para o Ser-aprendente nem tampouco para o Ser-ensinante. Refiro-me a minha 

experiência de professora que trabalha com formação inicial e continuada. Todas essas 

questões têm implicações profundas e importantes no percurso formativo do Ser-aprendente e 

nos seus desdobramentos. Galeffi diz que: 
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Desse modo, a poiésis de secundidade é justamente a relação viva deste 

aluno com o seu meio de formação, o que implica sempre timbres e 

qualidades tensivas. O fato de um sujeito ser singular, não significa que essa 

singularidade se basta a si mesma. Isto nunca acontece. Pelo contrário, a 

singularidade de cada ser humano vivo é sempre bombardeada pelas forças 

circulantes em seu meio de existência, o que significa, inevitavelmente, uma 

tensão atritiva da mais alta significância na forma humana. (2001, p. 511). 

E, por isso mesmo, existe uma pluralidade na própria singularidade do Ser-aprendente 

(o homem) que não pode ser desconsiderada quando da construção do projeto curricular (um 

projeto que fale da vida e para a vida) pré-ocupado com as formas de vida em sociedade na 

busca de compreender os desejos e projetos dos estudantes das escolas básicas públicas, e 

quais são as necessidades do Ser-aprendente do ensino superior que o presente pode ser o 

futuro dessa geração. Ademais, Freire (1999, p. 49) diz que “ pelo seu poder criador, o 

homem pode ser eminentemente interferidor ”. Isto para chamar a atenção para o fato de o 

homem é dotado de potência do ato criador que se manifesta no tecido social de várias 

formas. Cabe ao campo da educação potencializar a formação-criadora através de seus 

currículos nos espaços universitária/escolares. É: 

A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela 

e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele 

dinamizando o seu mundo. [...] Vai humanizando-a. Vai acrescentado a ela 

algo de que ele mesmo é o fazedor. Vai temporalizando os espaços 

geográficos. Faz cultura. (FREIRE, 1993, p. 51). 

É a ação pedagógica que deve entrelaçar os conhecimentos historicamente construídos 

(cientifico) com conhecimentos que serão construídos pelo Ser-aprendente e o Ser-ensinante, 

através de atos criativos na sala de aula ou qualquer outro espaço de aprendizagem, não como 

formula, ao contrário, deve ser uma formação respeitando a subjetividade criadora de cada 

Ser-aprendente conjugada com as perplexidades do cotidiano social e escolar. Para tanto, o 

Ser-ensinante precisa conceber a ideia de que ele aprende ensinando, e que, portanto, para que 

a ação pedagógica formadora-criadora aconteça em sala de aula o Ser-ensinante precisa ter 

clareza de que seu papel nesse processo é de “co-criação”. E como acontece o processo de 

“co-criadores?”. Goswami (2008, p. 327) diz que: “Para serem bem sucedidos como co-

criadores em conjunto com seus alunos, os professores também precisam se dedicar à 

criatividade.” Certamente para que a ação pedagógica formado-criadora se torne uma cultura 

curricular é preciso uma reforma radical no sistema de educação brasileira que inclui o 

repensar sobre os tempos formativos, que, por sua vez, exigem outra compreensão do Ser-
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ensinante para conjugar intuição (ato criador) com racionalidade cientifica em busca de 

responder a questões objetivas individuais e coletivas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

INQUIETAÇÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Inter-esse quer dizer: ser sob, entre e no meio das 

coisas; estar numa coisa de permeio e junto dela assim 

persistir. Para o interesse atual, porém, vale só o 

interessante. O interessante faz com que, no instante 

seguinte, já estejamos indiferentes e mesmo dispersos 

em alguma outra coisa que, por sua vez, tampouco diz 

respeito quanto a anterior. Hoje, acredita-se 

frequentemente dignificar algo achando-o interessante. 

Na verdade, com um tal juízo, subestimamos o 

interessante levando-o para o domínio do indiferente e 

assim o empurramos para o âmbito daquilo que logo se 

tornará tedioso (HEIDEGGER, 2011, p. 113). 

Esta tese possui um caráter propositivo, situando-se assim na dimensão filosófico-

especulativa dos processos de produção de conhecimento e, por isso mesmo, indicando tão 

somente caminhos para fundamentar e ampliar discussões em torno do objeto, de seus 

objetivos e dos problemas levantados, bem como das “respostas” sugeridas. O rigor 

conceitual, bem como dos argumentos construídos, se constitui no principal elemento a ser 

criticado – no sentido grego do termo “crítica”, qual seja, a do exame minucioso e criterioso – 

visando garantir certa validade no pensamento. 

Recapitulando minha estratégia argumentativa a partir dos conceitos e suas 

definições, temos inicialmente que por “integralidade” compreendo o conjunto de aspectos ou 

dimensões que compõem o “ser” do homem na sua totalidade; por sua vez, nos indivíduos, o 

“ser” é o resultado de suas vivências ou experiências. O “experienciar” aqui diz respeito ao 

descobrir o sentido daquilo que se experimenta, resultando num posicionamento perante a 

existência ou concretude da vida. Ou seja, a experiência possibilita o conhecimento de si e de 

mundo a partir da “subjetividade”, sendo esta o modo específico de cada indivíduo estar no 

mundo, fazendo com que cada um compreenda de modo próprio aquilo que aprende e 

apreende. Recai-se, então, na ideia de “formação” (num sentido fenomenológico-existencial), 

tida como os processos em que, a cada experiência vivida, o indivíduo se define e se redefine 

em sua totalidade ou integralidade buscando ao mesmo tempo uma compreensão e um 
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posicionamento (situar-se) no mundo; é um processo próprio, interno, em permanente 

construção e inalienável de todo indivíduo que se estabelece a partir das suas experiências 

de/no mundo. Partindo-se do conceito de “conhecimento-de-si”, como o modo em que o 

indivíduo produz, através de introspecção, o conhecimento imediato acerca de seu próprio 

intelecto; e/ou processo em que o indivíduo, a partir de uma autocrítica reflexiva, conquista a 

autonomia, chega-se ao conceito de “conhecimento-de-si-mundo”, que é compreender e 

posicionar-se no mundo. Formação e conhecimento-de-si-mundo estão em consonância, visto 

que ambos implicam num “compreender” e num “posicionar-se” perante o mundo. Na 

educação, mundo pode ser também o “chão da escola”, metáfora de escola como território em 

que convergem e coexistem subjetividades, emergindo especialmente a “subjetividade 

criadora”, uma dimensão da subjetividade e diz respeito às respostas possíveis de cada 

indivíduo frente a uma determinada experiência. A subjetividade criadora e a sua expressão, a 

criatividade, é uma potencialidade do ser único e é através de uma ação pedagógica específica 

que a subjetividade criadora e a criatividade enquanto potencialidade se manifesta em sua 

integralidade. 

Pude observar de forma recorrente, como anteriormente relatado e analisado, que a 

subjetividade criadora emerge espontaneamente em diversas situações nas escolas públicas e 

populares em que trabalhei profissionalmente, ou seja, quando os sujeitos são exigidos, 

geralmente pela falta de condições materiais e eventualmente humanas, a dar conta da 

realidade problemática que se apresenta. Por certo, as escolas públicas e populares propiciam 

condições de abertura às formas criativas do pensar e agir, até para assegurar sua própria 

sobrevivência, ainda que o currículo eventualmente se torne um obstáculo que tolhe a 

criatividade. Uma ação pedagógica formadora-criadora pode então contornar os obstáculos 

que emergem das relações de poder no currículo. 

A questão que impõe neste momento é: qual o caminho deve tomar esta ação 

pedagógica, que privilegia a criatividade enquanto princípio fundante e norteador dos 

processos formativos, para se legitimar e fazer frente aos princípios dominantes de construção 

curricular, sejam idológicos, culturais e de poder? 

Inicialmente, creio que seja necessário, antes de tudo, reavaliar o próprio conceito de 

criatividade no contexto da educação. Uma visão ingênua ou simplista da criatividade como 

algo que não pode ser ensinado ou que, por isso mesmo, não pode ser igualmente controlada 

ou quantificada resulta, consequentemente, em situá-la fora do âmbito das competências e 

habilidades exigidas para uma formação contemporânea. Enquanto potencialidade humana 

(de todos os seres humanos e não apenas de um pequeno grupo de artistas e intelectuais), a 
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criatividade deve ser compreendida em todas as suas dimensões. Para tanto, os processos de 

formação do professor devem acompanhar essa mudança de perspectiva, incluindo em suas 

práticas e discussões o pensar criativo e a criatividade como forma recorrente de soluções 

metodológicas. 

Talvez nosso momento histórico não seja propício à criatividade, apesar de, como já 

afirmado anteriormente, a crise impelir aos atos criativos e a criatividade. Os modelos 

massificados de pensar e agir, as exigências por resultados quantificáveis, a opção coletiva 

pelos modismos que mascaram a realidade e o uso de tecnologias que virtualizam as relações 

sociais, juntos, dão uma perspectiva de mundo que mais se aproxima da caverna platônica e, 

como Heidegger denunciava, nos faz esquecer o ser.  

Outro aspecto a ser considerado é o contexto de “paradigma dominante” no âmbito 

das ciências (e aqui na educação). O princípio educativo comum na maioria das escolas 

brasileiras é a formação de futuros cidadãos e membros ativos da sociedade. Um paradigma 

pode ser compreendido como um conjunto de pressupostos que conduzem as formas de como 

interagimos e interpretamos o mundo – sendo então uma representação de um modelo em um 

campo de conhecimento – e que é partilhado por uma comunidade científica, orientando o 

desenvolvimento posterior da própria ciência. As escolhas dos paradigmas (muitas vezes 

efetuadas de forma tácita e/ou arbitrária) são baseadas nos valores que comunidades (a 

sociedade de modo geral) ou instituições (científicas, de modo específico) assumem como 

verdadeiros, definindo desta forma o problema a ser tratado e como ele pode e/ou deve ser 

abordado e resolvido, ou mesmo avaliando novas ideias e novas teorias. 

Em educação, mesmo quando considerada como uma ciência multiparadigmática – 

vários paradigmas coexistindo – a criatividade e os atos criativos, via de regra, não são 

considerados como um paradigma que oriente a discussão do currículo, mas apenas uma 

dimensão do ser humano desejável, ainda que não de forma prioritária. Isso revela, em parte, a 

estrutura das políticas públicas no país. 

No Brasil, com o processo de discussão de reforma da educação, através da 

formulação das Leis de Diretrizes e Bases, emergiram disputas políticas pelo poder de 

condução das políticas pública na educação, tendo como ponto central o direito de todos os 

indivíduos à escola e o dever do sistema educacional de atender a todos com qualidade. As 

premissas dominantes entre os grupos políticos apontam para as discrepâncias na educação 

formal na sociedade como sendo a principal causa das injustiças sociais presentes no país. O 

desafio maior diz respeito, então, ao acesso de todos a uma educação de qualidade que 
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resultaria, em princípio, numa integração social mais justa, maior renda entre os trabalhadores 

e maior estabilidade no cenário político. 

Assim, nas pautas atuais das políticas educacionais do país, um dos paradigmas 

orientadores é a relação da escola com o mundo do trabalho. Tendo como pressuposto o 

conceito de competências profissionais, este mais apropriado aos espaços de produção 

econômica, o ensino pode estar sendo, no entanto, direcionado para atingir tais propósitos, 

construindo currículos e propostas pedagógicas em sintonia com a necessidade de uma 

formação profissional voltada para o mercado. Por este viés, a escola adotaria como princípio 

norteador, não apenas sua função clássica de desenvolver e aprofundar o conhecimento, mas 

também a de formar o indivíduo para o mercado de trabalho. Desta maneira, por conta das 

economias globalizadas, o Brasil passa por uma reformulação da sua concepção de educação 

formal na tentativa de adequar-se a nova realidade social vigente. Com o fenômeno da 

globalização socioeconômica, se justificaria o compromisso da educação e da escola com o 

chamado mundo do trabalho e a principal função da escola é a preparação dos indivíduos para 

a atividade produtiva, estabelecida em dependência com o conhecimento. 

Creio que uma mudança de mentalidades e concepções de educação é indispensável. 

A superação deste estado de coisa deve ser, contudo, pela criatividade. E na educação, talvez 

mais do que em qualquer outra esfera da existência humana, o uso da criatividade e de ações 

pedagógicas formadoras-criadoras precisam se tornar a prática comum. Contudo, tais 

mudanças somente serão duradouras se o seu processo for gradativo e espontâneo (no sentido 

de não imposto), ainda que pensado e planejado. Para tanto, a crise na educação, como já 

explicada anteriormente, se torna positiva, pois motiva em grande parte a perspectiva da 

transformação necessária. 

Acredito que seja através de um projeto de currículo criativo que ações pedagógicas 

formadoras-criadoras possam se materializar. Penso em “projeto” aqui não em termos 

formais-burocráticos, mas como capacidade humana de vir a ser em virtude de sua liberdade 

fundamental, uma perspectiva futura em aberto ou uma antecipação. Minhas inquietações se 

originam daí: enquanto possibilidade, o projeto de um currículo criativo só depende de nós 

para a sua concretização e somos livres para proceder esta tomada de “de-cisão”. Uma “de-

cisão” implica numa espécie de corte que separa aquilo que se quer daquilo que não se quer. 

Torna concreto um direcionamento, um caminho a se seguir. Mas o que nos determina nesta 

tomada de decisão? 

Retorno ao conhecimento-de-si-mundo e da subjetividade criadora. Ambas implicam 

numa compreensão de mundo e ambas coincidem quanto ao posicionar-se do indivíduo frente 
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ao mundo que se instaura. Permanecer no currículo apenas naquilo que é interessante, 

evitando a decisão da mudança, freia a instauração de um projeto de ações pedagógicas 

formadoras-criadoras. Contudo, uma implantação de forma autoritária pode igualmente 

determinar sua rejeição por parte dos sujeitos envolvidos. A atitude criativa deve brotar das 

próprias experiências educativas dos docentes, no momento em que estes compreendem o 

sentido desta, ou seja, a de dar conta da heterogeneidade e da diversidade (socioeconômico, 

cultural, político, etc.) sempre presentes nos processos formativos, tanto de si próprio quanto 

do Ser-aprendente. 

A indiferença e a dispersão para o que realmente importa se fazem presentes de 

forma não perceptível mesmo nos discursos acadêmicos. Neste contexto, uma educação de 

qualidade torna-se foco central para um projeto político-econômico da sociedade visando o 

resgate da dívida social acumulada ao longo de décadas. No cerne das discussões acerca do 

processo de reforma da educação estão àquelas relativas aos seus propósitos e resultados. O 

conhecimento sobre as características do processo de reforma da educação em curso no 

Brasil, a compreensão de seus antecedentes e a avaliação de suas tendências se tornam 

cruciais para a formulação e operação de políticas públicas para a educação. É fundamental 

determinar o lugar do educador na sociedade e qual a sua contribuição para as transformações 

sociais. Nesta direção, retomo ao conceito de Formação-Criadora como uma possibilidade 

entre tantas outras de se repensar o nosso modelo de educação/formação. Assim: - no campo 

da educação - Criatividade/subjetividade criadora é a potencialidade do ser único e a ação 

pedagógica será a realização dessa potencialidade, isto é, Formação-Criadora. 
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