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“- Os humanos da sua casa – disse o principezinho - cultivam cinco mil rosas num mesmo 

jardim... e não encontram o que procuram... - Não encontram, respondi... – E, no entanto, o 

que procuram poderia ser encontrado numa única rosa, ou num pouco de água... – É verdade – 

respondi. E o principezinho acrescentou: - Mas os olhos são cegos. É preciso procurar com o 

coração.” 

(Saint-Exupéry, 2016, p. 79) 
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Resumo: 

 

Esta Tese procurou estabelecer a relação entre resiliência docente e autoformação de 

professores formadores atuantes em cursos de licenciatura, tendo como objetivo compreender 

como ocorre este processo na educação superior da Universidade Federal de Santa Maria, 

UFSM, RS, Brasil. O problema consistiu em saber de que forma estão sendo criadas 

estruturas de apoio pedagógico para a promoção da resiliência dos professores no ensino 

superior de uma instituição pública brasileira, levando em consideração a discussão do tema 

na literatura contemporânea. Para isso, foi buscado suporte metodológico na teoria das 

narrativas segundo a abordagem da fenomenologia-hermenêutica, sendo o referencial teórico 

abalizado em autores como: Ricoeur (1991); Jardim & Pereira (2006); Beltrán; Igea e Agustí 

(2003); Anaut (2005); Herrán (2014; 2017); Grotberg, (2005); e Freire (2004). Dessa forma, 

foi possível o reconhecimento de como se desenvolvem os processos de retomada das 

aprendizagens e da formação docente, na perspectiva de quinze docentes participantes das 

entrevistas-narrativas, todos atuantes nos cursos de licenciaturas da UFSM. Debateu-se ainda, 

a possibilidade de argumentos inédito-viáveis à tese de que ambiências formadoras, por 

intermédio das confluências entre condições objetivas, subjetivas e intersubjetivas, podem 

favorecer os processos resilientes no horizonte da autoformação de professores na Educação 

Superior. Significou também, aprofundar o aspecto sociocultural da resiliência, incorporando 

a sua historicidade como constitutiva da compreensão a partir de uma proposta conceitual 

valorativa. As interpretações das entrevistas-narrativas permitem aproximá-las do horizonte 

histórico do conceito de resiliência, o qual influencia a compreensão e estruturação da 

autocompreensão docente. Nesse sentido, tornou-se importante salientar as formas de como a 

resiliência foi subjetivada por estes docentes, incorporando a sua historicidade por meio da 

perspectiva de compreensão da metáfora do jardim. A recuperação do chão contextual do 

devir da resiliência possibilitou que os professores se percebam em processo de 

desenvolvimento e de formação contínua na profissão. As reflexões advindas apresentam, 

assim, condições de ser referenciadas no desenvolvimento de um Programa de Formação 

Continuada Docente na Educação Superior, que atribui importância à vivência da alteridade 

como cultura de si e no qual essa ambiência [trans]formativa seja compreendida como eixo da 

resiliência pedagógica. 

Palavras-chave: Resiliência docente, Educação Superior, Ambiência [Trans]formativa e 

Autoformação, Alteridade. 



 
 

Resumen: 

 

Esta tesis buscó establecer la relación entre resiliencia docente y autoformación de profesores 

formadores actuantes en cursos de licenciatura, teniendo como objetivo comprender cómo 

ocurre este proceso en la educación superior de la Universidad Federal de Santa María, 

UFSM, RS, Brasil. El problema consistió en saber de qué forma se están creando estructuras 

de apoyo pedagógico para la promoción de la resiliencia de los profesores en la enseñanza 

superior de una institución pública brasileña, teniendo en cuenta la discusión del tema en la 

literatura contemporánea. Para tal, se buscó apoyo metodológico en la teoría de las narrativas, 

según el abordaje de la fenomenología-hermenéutica, siendo el referencial teórico abalizado 

en autores como: Ricoeur (1991); Jardim y Pereira (2006); Beltrán; Igea y Agustí (2003); 

Anaut (2005); Herrán (2014; 2017); Grotberg, (2005); y Freire (2004). De esta manera fue 

posible el reconocimiento de cómo se desarrollan los procesos de retomada de los 

aprendizajes y de la formación docente en la perspectiva de quince docentes participantes de 

las entrevistas narrativas, todos actuantes en los cursos de licenciaturas de la UFSM. Se 

discutió, aún, la posibilidad de argumentos inéditos-viables a la tesis de que ambientes 

formadores, por intermedio de las confluencias entre condiciones objetivas, subjetivas e 

intersubjetivas, pueden favorecer los procesos resilientes en el horizonte de la autoformación 

de profesores en la Educación Superior. Significó, también, profundizar el aspecto 

sociocultural de la resiliencia, incorporando su historicidad como constitutiva de la 

comprensión a partir de una propuesta conceptual valorativa. Las interpretaciones de las 

entrevistas narrativas permiten aproximarlas al horizonte histórico del concepto de resiliencia, 

el cual influye en la comprensión y estructuración de la auto comprensión docente. En ese 

sentido, se hizo importante resaltar las formas como la resiliencia fue subjetivada por estos 

docentes, incorporando su historicidad a través de la perspectiva de comprensión de la 

metáfora del jardín. La recuperación del suelo contextual, del devenir de la resiliencia 

posibilitó que los profesores se percibieran en proceso de desarrollo y de formación continua 

en la profesión. Las reflexiones surgidas presentan, así, condiciones de ser referenciadas en el 

desarrollo de un Programa de Formación Continuada Docente en la Educación Superior, que 

atribuye importancia a la vivencia de la alteridad como cultura de sí mismo y en el cual este 

ambiente [trans]formativo sea comprendido como eje de la resiliencia pedagógica. 

 

Palabras clave: Resiliencia docente, Educación Superior, Ambiente [trans]formativo y 

Autoformación, Alteridad. 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Abstract: 

 

This thesis sought to establish the relation between teaching resilience and active university 

professors’ self-training, aiming to comprehend how such process occurs at the Federal University of 

Santa Maria, UFSM, Santa Maria, Brazil. The issue consisted of knowing the ways structures of 

pedagogical support are being created in order to promote resilience among university professors from 

a Brazilian public higher education institution, taking into account the discussion of such theme 

through contemporary literature. To do so, it was sought methodological support from the theory of 

narratives according to the hermeneutic phenomenology approach, being grounded by the following 

authors: Ricoeur (1991); Jardim & Pereira (2006); Beltrán; Igea and Agustí (2003); Anaut (2005); 

Herrán (2014; 2017); Grotberg, (2005); and Freire (2004). Thus, it was possible the recognition of 

how resumption processes of learning and of self-training are developed, through the perspective of 

fifteen professors who participated in narrative interviews, all of them currently working in licentiate 

courses at UFSM. Moreover, it was discussed the possibility of new and applicable arguments that 

formative ambiences, through the medium of confluences among objective, subjective and 

intersubjective objectives, can benefit resilient processes of university professors’ self-training 

horizon. The meaning was as well to deepen the sociocultural aspect of resilience, integrating its 

historicity as constitutive for its comprehension through a value conceptual proposal. The 

interpretations of the narrative interviews allowed approximating them to the historical horizon of the 

resilience concept that influences the comprehension and structuration of the teaching self-

comprehension. Therefore, it became important to highlight the ways which resilience was subjected 

by such participants, incorporating their historicity through the comprehension perspective from the 

garden metaphor. The contextual ground recovery of the becoming of resilience allowed the professors 

to perceive themselves in the process of development and continuing training of the profession. 

Therefore, reflections from such processes show conditions to be referenced at the development of a 

Continuing Education Training Program in Higher Education, which such importance is attributed to 

the otherness experience as a culture of the self and which such [trans]formative ambience be 

understood as the axis of pedagogical resilience. 

 

Keywords: teaching resilience, higher education, [trans]formative ambiences and self-training, 

otherness. 
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PRELÚDIO 

 

NA TRILHA DA ESPIRAL AUTO[TRANS]FORMATIVA EM BUSCA DO JARDIM 

DA RESILIÊNCIA PEDAGÓGICA 

 Quando as pessoas decidem casar ou viver juntas, é comum fazerem uma viagem, ou 

buscarem um recanto paradisíaco para uma espécie de retiro ou lua-de-mel; quando os atletas 

vão entrar em campo, não o fazem normalmente sem antes aquecer o corpo por intermédio de 

longos exercícios físicos e até de mentalização; e as crianças não entram mais diretamente na 

escola a não ser frequentando “rituais de passagem” como o jardim da infância. Na natureza, 

muitas espécies se acasalam desenvolvendo certa dança preparatória; as mudanças de clima 

ou de temperatura normalmente ocorrem através de avisos ou sinais dados pelas nuvens no 

céu, na diminuição da claridade do dia, ou por meio de ventos, relâmpagos, trovões e até 

raios.  

A falta de sincronia com outras experiências da vida sempre me
1
 intrigou na docência, 

tanto na minha trajetória como aluna quanto depois, como professora do ensino fundamental e 

médio, não sendo diferente da minha experiência no meio universitário. Ouvi relatos de 

professores em aula pedindo desculpas por estarem começando seus trabalhos sem antes ter 

tido um tempo maior para a sua preparação. Mas por que os docentes não dispõem desse 

espaço de elaboração e de acolhimento em seu ambiente de trabalho? Por que recebem suas 

atividades e encargos para começar a trabalhar imediatamente no mesmo dia ou, no máximo, 

no dia seguinte? Por que, mesmo com um significativo número de pesquisas realizadas sobre 

a resiliência e a necessidade desse reconhecimento, esses ideais ainda estão muito distantes da 

prática? Por que eles estão entregues à própria sorte do acaso, se temos todas as condições 

objetivas para planejar a sua entrada na carreira? Será que deveremos viver entregues 

eternamente à “riqueza dos discursos e pobreza das práticas na educação”, de que fala 

António Nóvoa?
 2
 

Inicialmente, reporto-me a essas experiências para demonstrar que não estou 

mergulhada nesta discussão simplesmente pela mão do acaso, mas, como já dizia Boaventura 

                                                           
1 Neste texto introdutório utilizarei a primeira pessoa do singular, por tratar-se de minha trajetória. Na 

continuidade da trama do trabalho, que foi compartilhado com meus professores orientadores, passo a utilizar a 

primeira pessoa do plural. 
2
 Conforme entrevista dada pelo prof. Antonio Nóvoa à Revista Olh@res, Guarulhos, v. 1, n1, p. 416-418, maio. 

2013. Disponível em: http://www.olhares.unifesp.br/index.php/olhares/article/view/141/27. Encontrado em: 

04/12/2017. 
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de Sousa Santos, guiada pela mão de Alice
3
, de acordo com o título de seu famoso livro Pela 

mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. Entender o meio universitário, com 

as suas complexidades e idiossincrasias, sempre foi um desafio quase impossível para mim, 

mas como já dizia Lewis Carroll, no original de Alice no país das maravilhas, “a única forma 

de chegar ao impossível é acreditar que é possível”
4
.  

Voltando ao livro de Sousa Santos (1994), ele comenta, na parte introdutória, as 

perplexidades que o desafiaram à sua escrita. Na terceira parte do livro, denota que a atual 

crise ou esgotamento do paradigma estruturalista levou ao surgimento das práticas e dos 

processos, bem como à revalorização do protagonismo dos indivíduos. E que isso deu 

relevância à análise de temas voltados à vida privada, dos valores do consumismo e do 

narcisismo, entre outros. E, além disso, “das biografias e trajetórias de vida, análises servidas 

pelo regresso do interacionismo, da fenomenologia, do micro em detrimento do macro” (pp. 

20-21). Ao mesmo tempo, ele salienta o conflito de que jamais a vida do indivíduo foi tão 

publicizada como agora, a sua vida sexual codificada, as liberdades individuas tolhidas pela 

política, e mais, “a sua liberdade de escolha nunca foi tão derivada de escolhas feitas por 

outros antes dele” (Ibid., p. 21).   

Deixo aqui este conflito ou paradoxo para abordá-lo mais adiante, a partir de Paul 

Ricoeur e de outros autores de minha referência. O que eu gostaria de salientar neste 

momento, utilizando a história de Alice, é como eu saí da minha toca de coelho, ou seja, como 

eu pude abordar o protagonismo de professores do ensino superior pelo olhar da resiliência. A 

minha investigação versa sobre um tema situado na virada do paradigma do macro em direção 

ao micro, ao biografado pelas narrativas ou trajetórias de vida. Porém, isso não significa um 

abandono, como pensava Sousa Santos, mas é a partir dessa perspectiva que incorporo o 

contexto macrossocial. E que isso se tornou possível, como irei expor melhor no decorrer 

desta investigação, a partir do momento em que adentrei no mestrado em educação; e, em 

sequência, pela experiência do doutorado na mesma área, porém agora em uma grande 

universidade europeia, com novos desafios que outrora pareceriam impossíveis de enfrentar.  

Creio que as dúvidas expostas inicialmente, sobre a despreocupação com a resiliência 

no ambiente pedagógico universitário, encontrarão aqui, senão respostas, pelo menos alguns 

                                                           
3
 Refiro-me ao livro de: SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-

modernidade. 7ª Ed., Porto, Portugal: Ed. Afrontamentos, 1994. Disponível em: 

http://josenorberto.com.br/SANTOS,%20Boaventura%20de%20Souza.%20Pela%20M%C3%A3o%20de%20Ali

ce%20o%20social%20e%20o%20pol%C3%ADtico%20na%20p%C3%B3s-modernidade.pdf Encontrado em 

04/12/2017. 
4
 CARROL, Lewis. Alice no país das maravilhas. Versão para eBook. 2002. Disponível em: 

http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/alicep.pdf Encontrado em 03/12/2-17. 
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sinais que indicam novas possiblidades de abordagem a partir da escuta das próprias 

entrevistas-narrativas. Na verdade, o meu trabalho consistiu em extraí-las do seu 

silenciamento. Antes, porém, de abordar mais detalhadamente essa questão, vou fazer uma 

exposição sobre o meu percurso de vida conduzida pela mão de Alice, que a levou a encontrar 

o mais belo jardim da sua vida, o qual considero ser este momento da escrita de minha tese.  

 

Alice abriu a porta e viu que dava para uma pequena passagem, não muito maior que 

um buraco de rato: ela ajoelhou-se e avistou o mais adorável jardim que jamais vira. 

Como ela gostaria de sair daquela sala escura e passear por entre aqueles canteiros de 

flores viçosas e aquelas fontes geladas... mas ela nem mesmo conseguiria fazer passar 

a sua cabeça pela porta; “e mesmo que a minha cabeça passasse”, pensou a pobre 

Alice, “teria pouca utilidade sem meus ombros. Oh como eu desejo encolher como um 

telescópio. Eu acho que poderia se soubesse pelo menos como começar.” (Carroll, 

2002, p. 9-10). 
 

No instante em que me volto para minhas memórias pessoais, profissionais e 

acadêmicas, muitos são os momentos que vêm aos pensamentos e a dificuldade maior é 

realmente “como começar”. No entanto, é provável que recordemos aqueles que se tornaram 

mais significativos, seja por qual motivo for. Procurei trazer para este espaço as lembranças 

que se tornaram presentes no momento desta rememorização, pois acredito que são elas que 

têm significado e importância na minha história de vida.  

 Sou filha de pequenos agricultores e, eu e meus dois irmãos, tivemos muitas 

dificuldades para estudar, pois nossos pais não tinham muitos recursos financeiros para nos 

manter na escola, mesmo que fosse pública. Mas, mesmo assim, eles nos incentivaram e 

fizeram de tudo para que pudéssemos seguir adiante por intermédio dos estudos. Assim, com 

sete anos de idade, minha vida escolar inicia em uma escola rural, na Primeira Série do 

Ensino Fundamental. E, na continuidade, na escola da sede do município, terminando esta 

etapa de ensino. No Ensino Médio, optei por fazer o Magistério, precisando sair da casa dos 

meus pais e ir estudar em outras cidades. Com o término do Magistério, pude iniciar a vida 

profissional e fui trabalhar numa escola de ensino fundamental incompleto, no interior do 

município natal. Esse início da minha carreira, com uma formação bastante restrita ainda, 

trouxe muitas inquietações e vontade de seguir os estudos, dar continuidade ao processo 

formativo. Vale lembrar que desde criança eu tinha vontade de ser professora.  

 Após um ano e meio de trabalho, iniciei graduação em Pedagogia na Universidade 

Federal de Santa Maria, Brasil. Novas experiências formativas eu tive a oportunidade de 

desenvolver, tanto pessoal quanto profissionalmente. E, por alguns momentos, pude vivenciar 
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processos de formação – na Universidade - e de atuação profissional – em escolas. Muitas 

reflexões foram surgindo nesse percurso, pois muitas inquietações, dúvidas, angústias 

emergiam.  

 Logo após o término do curso de Pedagogia, fiz Pós-Graduação lato sensu em Gestão 

Educacional, também na UFSM. E a partir desse processo formativo, tive a oportunidade de 

trabalhar como Coordenadora Pedagógica em uma escola pública estadual, por um longo 

período. Esta experiência fez com que eu novamente sentisse vontade (e necessidade) de 

continuar meu processo de formação acadêmica, pois no decorrer do dia a dia na escola, 

muitas inquietações, ansiedade, angústia, desconforto, insatisfação se apresentavam, em 

virtude das relações estabelecidas no contexto escolar. Nesse sentido, Marcelo García (2009), 

diz que: “[...] desenvolvimento profissional docente pode ser entendido como uma atitude 

permanente de indagação, de formulação de questões e procura de soluções” (p. 9). 

 Considero significativo destacar que, durante o tempo em que estive desenvolvendo as 

atividades como Coordenadora Pedagógica, procurei de alguma maneira (participando em 

Grupo de Estudos e/ou Pesquisa, cursando disciplinas como Aluna Especial no Curso de 

Mestrado), estar vinculada ao espaço da UFSM; bem como, também incentivando os colegas 

da escola para que participassem desses espaços/momentos formativos. Nem sempre obtive 

êxito nos incentivos aos colegas, mas empenhei-me em participar e incentivá-los, pois 

acreditava que era minha função buscar e apresentar oportunidades que pudessem contribuir 

para o nosso desenvolvimento profissional (e pessoal). 

 Dessa maneira, posso dizer que estive continuamente no processo de ir-e-vir 

autoformativo reflexivo, sendo que culminou com a vontade de efetivar mais concretamente 

esse contexto formativo por meio do Curso de Mestrado em Educação, em que esta ambiência 

se tornou o lócus de elaboração da investigação. 

 Então, desafiada pela possibilidade de desenvolvimento profissional, iniciei a 

preparação a fim de participar da seleção para o Mestrado em Educação. Mas, ao mesmo 

tempo em que eu tinha muita vontade de dar continuidade aos estudos, também tinha o 

sentimento de medo de não obter resultado positivo na seleção, por me considerar, de certa 

maneira, incapaz para enfrentar tal desafio. Assim, fui trilhando os caminhos preparativos 

com calma, procurando buscar um conhecimento prévio sobre algumas temáticas relativas ao 

contexto educativo, tais como: desenvolvimento profissional docente, aprendizagem docente, 

contextos educativos/formativos, ambiência docente, processos formativos, entre outros. 

 Considero importante também mencionar aqui a minha participação no GPKÓSMOS - 

Grupo de Estudos sobre Educação na Cultura Digital e Redes de Formação, coordenado pela 
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profa. Adriana Moreira da Rocha Veiga, pois esse espaço foi e continua sendo de primordial 

importância e significado no meu processo formativo/investigativo/profissional/pessoal. As 

relações estabelecidas nesse contexto vão além do acadêmico, estendendo-se também para o 

pessoal, agora [re]significado, com novas impressões/nuances/implicações dos mais 

diferentes componentes nos diversos momentos de participação nesse grupo. 

 Assim, logrando êxito no processo seletivo para o Curso de Mestrado em Educação na 

UFSM, tornei-me estudante nesse renomado contexto formativo e, com isto, novos desafios 

foram apresentados, pois temos a possibilidade de novas aprendizagens, novas perspectivas, 

reconstruções nos são possibilitadas; enfim, é um momento em que somos permeados por 

inúmeras situações formativas (e [auto] formativas). Diante desse contexto tecido por diversas 

aprendizagens, emerge a temática interlocutora primordial para a tessitura da dissertação: a 

resiliência docente. E, a partir do momento que essa belíssima (e apaixonante) temática é 

apresentada ao meu processo formativo, [re] iniciei meu percurso formativo, [re] 

significando-o com novas nuances.  

 Ao iniciar os estudos sobre a resiliência docente, percebi que o meu processo 

formativo (e também minha história de vida pessoal) foram permeados por situações 

desafiadoras e resilientes. No entanto, até este momento de minha trajetória profissional, as 

experiências haviam sido com a educação básica. Como então surge a proposição da 

resiliência docente na educação superior? Basicamente por dois motivos: um, por estar um 

tanto decepcionada com o meu contexto de trabalho (Educação Básica); e outro, pela 

curiosidade por saber como o processo de resiliência acontece (e se acontece) no âmbito da 

Educação Superior, podendo assim ampliar as reflexões acerca da temática que me 

sensibilizou acadêmica e pessoalmente. Com essa perspectiva, minha dissertação de mestrado 

foi desenvolvida com a proposição sobre a “Ambiência [trans] formativa na educação 

superior: processos de resiliência no início da carreira docente” (Viera Trevisan, 2014). Nesse 

trabalho tentei responder à pergunta: “Como se constitui a docência no início da carreira na 

Educação Superior, considerando a ambiência, os processos formativos e a resiliência 

docente? A busca de respostas levou-me a propor um construto conceitual em que a Espiral 

[Auto] Formativa se destaca como elemento dinamizador de processos resilientes na 

construção da ambiência [trans] formativa. Nesse contexto, pude entender a resiliência 

docente como um processo coletivo de ultrapassar as adversidades, as dificuldades e os 

desafios encontrados no percurso da docência, através do processo [auto]formativo e/ou 

espiral [auto] formativa. Com a apresentação (ou defesa) desse trabalho, cheguei ao final de 

mais uma etapa de meu processo formativo e/ou de desenvolvimento profissional e pessoal. 
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 Neste momento, posso dizer que desenvolvi um processo de resiliência pessoal, 

profissional e acadêmico muito significativo, pois foi necessário ultrapassar muitas 

dificuldades e/ou adversidades. No entanto, as aprendizagens reelaboradas no caminho 

percorrido e permeadas por significados, proporcionaram a construção de uma nova etapa: o 

Doutorado em Educação na Universidade Autônoma de Madri. Que oportunidade! Que 

desafio! Que responsabilidade! O que dizer dessa possibilidade de processo formativo? Um 

sonho? Uma utopia? Uma realidade! E, no emaranhado desse sonho se tornando realidade, 

inúmeros foram os sentimentos e percepções diante do contexto. Mas, para quem tem como 

perspectiva dar continuidade aos estudos sobre resiliência, nada como uma proposição dessas. 

Estar no espaço desta Universidade, em outro país, provocou novas e inúmeras 

aprendizagens: o idioma, culturas diferentes, temáticas de estudos, ambiência institucional, 

relações interpessoais, entre outros. 

 A possibilidade de participar de diferentes momentos formativos em aulas na 

Graduação e Master na Universidade Autônoma de Madri trouxe para a minha Espiral 

[Auto]Formativa inúmeras vivências, tanto em relação a conhecimentos acadêmicos como 

também de inter-relações com colegas de diversos países, proporcionando trocas de 

experiências culturais, permeando nosso contexto formativo com significados de extrema 

importância. 

 Permito-me dizer que esse período de um ano em que fui contemplada com tais 

vivências, foi de extrema importância para desenvolver o meu próprio processo de resiliência 

e este para o meu desenvolvimento pessoal/profissional/acadêmico. E com esta ideia, tomo a 

liberdade de apresentar a noção de resiliência que Grotberg (2001), ao dizer que a mesma é 

uma capacidade humana de não apenas fazer frente às dificuldades da vida, mas também ser 

transformado por elas.  Ao mesmo tempo em que a ambiência universitária me trouxe a 

maravilhosa oportunidade de realizar o Doutorado, também se apresentou como um enorme 

desafio necessário a ser desbravado/superado nos seus mais diversos aspectos. E, no 

emaranhado desse processo formativo, fui me permitindo ser transformada pelas 

aprendizagens que foram [re] elaboradas, [re] siginificadas, [re] construídas.  

 Cabe destacar que, durante os meus processos formativos, tanto na Graduação 

(Licenciatura) como na Pós-Graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado), tive a 

oportunidade de desenvolver atividades profissionais, as quais tiveram importante significado 

na elaboração das reflexões das investigações, contribuindo de maneira muito consistente para 

a minha espiral auto[trans]formativa.  É muito complexo escrever sobre essas experiências 

formativas, pois os sentimentos que nos vêm à tona são os mais diversos e não sabemos se 
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estamos conseguindo expressá-los de maneira clara e compreensível. Falar (ou escrever) 

sobre nossas vivências, a princípio parece algo tão simples e fácil, pois é dizer sobre situações 

que supomos conhecer. No entanto, esse exercício de contar sobre nós exige que nos 

reportemos no tempo, trazendo lembranças que contribuíram para nossa formação de forma 

positiva ou negativa.  

No decorrer da tessitura deste trabalho de tese, por exemplo, tive a oportunidade de 

trabalhar na Educação Superior, com alunos de cursos de Licenciaturas, no Instituto Federal 

Farroupilha - Brasil, como docente pelo período de um ano. Nesse contexto profissional, 

novas aprendizagens constituíram-se permeadas pelas interlocuções estabelecidas entre os 

conteúdos apresentados, os estudantes e eu (docente). Esses momentos formativos foram 

recheados por reflexões, dúvidas, questionamentos, constatações, diálogo, criticidade, 

criatividade, tendo em vista contribuições para a constituição da formação dos envolvidos 

neste processo, ou seja, discentes e professora.  

 Essa experiência contribuiu significativamente para as reflexões acerca da temática de 

pesquisa da tese aqui apresentada, a qual se refere à resiliência docente, formação de 

professores, a ambiência [trans] formativa e os processos de autoformação docente, no âmbito 

da Educação Superior. Assim, a partir das interações que aconteceram durante o processo 

formativo/profissional, ouso dizer que fui desenvolvendo meu processo de resiliência e de 

autoformação, sendo que esses foram provocados pelos integrantes dos contextos dos quais 

tive a oportunidade de ser partícipe.   

 Na continuidade desta Espiral auto [trans] formativa que me propus desenhar a partir 

dos estudos do doutorado, outro contexto de extremo significado foi a Universidade Federal 

de Santa Maria, lócus da investigação e também de permanente interlocução de 

saberes/conhecimentos/dúvidas/reflexões, enfim, de aprendizagens com teor de significados 

riquíssimos.  

 No transcurso do desenvolvimento desta investigação, emergiu a metáfora do Jardim, 

pois esta faz sentido e é significativa porque os nossos participantes foram identificados com 

nomes de plantas. Os codinomes não foram escolhidos aleatoriamente, mas, sim, porque têm a 

ver com as minhas preferências por plantas ornamentais que normalmente crescem em jardins 

e com os significados atribuídos a elas. Assim, procurei aproximar o participante com a erva 

que se parece com as suas características. Nesse sentido, a metáfora que aflora como mais 

significativa para ilustrar esta pesquisa, passa a ser a do Jardim da Resiliência, tendo como 

inspiração primeira a Espiral Auto[Trans]Formativa. Esta transposição de metáforas faz 

sentido, se entendemos que a espiral representa evolução ascendente, ou ainda nas palavras de 
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Sanches (2010), “espiral que alarga os significados vividos numa ampliação dos horizontes, 

dos contextos significativos, e de si mesmo” (p. 114). Então, ela levou-me ao Jardim, pois 

esse apresenta-se com maiores interconexões/interlocuções/complementações, e assim torna-

se mais significativo para este contexto investigativo que nos propomos apresentar no atual 

palco acadêmico. 

 Diante dessa proposição, um novo interrogante surge: a pesquisadora também fará 

parte desse jardim? Entendemos que numa pesquisa com narrativas em profundidade, o 

mediador da interlocução (ou o pesquisador) também faz parte do movimento, contribuindo 

para o seu processo auto[trans]formativo. Nessa perspectiva, Sanches (Ibid., p. 112) nos diz 

que: “O sujeito se perde e se encontra no labirinto de uma história”, pois, no momento em que 

estamos provocando e mediando a narrativa, também nos reportamos a nossas experiências 

profissionais/pessoais/acadêmicas, possibilitando que as [re]signifiquemos. Entendo que esse 

processo de se perder e se [re]encontrar no labirinto das nossas histórias, são momentos de 

extrema importância para que possamos retomar nossas aprendizagens com o intuito de 

reavaliá-las e, assim, a partir dessa possibilidade de reflexão, imprimir novos 

significados/reflexões/inferências. Enfim, podemos dizer que os envolvidos (pesquisador e 

pesquisado) nesse movimento da narrativa, são permeados por novas implicações que 

contribuem significativamente para a espiral auto[trans]formativa, evoluindo para o Jardim da 

Resiliência, que é a metáfora que nos propomos apresentar, fazendo a conexão entre a 

adversidade e a resiliência. No entanto, como iremos expor no Capítulo I, sabemos da 

complexidade dessa metáfora e do desafio (talvez audácia) que é contextualizar os elementos 

compositivos desse Jardim, como propósito de contribuir para a ambiência universitária 

significativamente.  

 Revisitar nossas memórias é um exercício muito significativo, pois nos faz perceber o 

quanto aprendemos e, também, que precisamos continuar a caminhada de aprendizes com o 

intuito de podermos contribuir para o processo formativo daqueles com quem temos a 

oportunidade de conviver, a partir de nossas constantes ressignificações. No exercício de 

rememorar as práticas que tive a oportunidade de protagonizar, veio à tona uma situação em 

que alunos de uma turma de Ensino Médio indagaram: “Professora, o que é ser feliz pra 

senhora?” O que dizer diante desse questionamento? Parece muito fácil dizer o que é 

felicidade. Mas só parece, pois quando nos remetemos a pensar sobre a temática, percebemos 

a complexidade da mesma. No texto As delícias do Jardim, Pessanha apresenta sua ideia 

sobre a felicidade interligada ao tempo: “Ser mortal, o homem constrói sua liberdade no 

tempo, no tempo desta vida que deve ser transformado em tempo de felicidade.” (Pessanha, 
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1992, p. 17). Na continuidade da reflexão desse texto, o autor cita o próprio Epicuro para 

vincular a ideia de felicidade à amizade, ou seja: “De todas as coisas que nos oferece a 

sabedoria para a felicidade de toda a vida, a maior é a aquisição da amizade” (Ibid., p. 18). 

 E agora, como vincular a felicidade à amizade? Como são as relações de amizades de 

jovens que têm a idade em torno dos 17/18 anos (público que fez a pergunta sobre o “ser 

feliz”)? Penso que temos dois conceitos bem importantes para nossas vidas – felicidade e 

amizade - e que compõem igualmente de forma significativa o Jardim da Resiliência. Na 

continuidade desta reflexão, apresentamos a proposição de Barros e Ralha-Simões (2016), ao 

dizer que: 

 

Não é de estranhar o empenhamento e a difusão desta aliciante demanda, uma vez que, 

nas nossas vidas pessoais, raramente é possível encarar o destino como um tranquilo 

caminhar para a felicidade, pois iremos invariavelmente encontrar um caminho 

sinuoso, cheio de vicissitudes, em que a própria experiência de outras situações 

difíceis resolvidas anteriormente com êxito não nos dá imunidade face à incerteza 

sempre à espreita. (p. 14-15) 
 

 Em outra oportunidade também com alunos do Ensino Médio, fui surpreendida com o 

questionamento sobre o que era o amor. Parecia que não estava em questão somente a 

curiosidade, mas também um tanto de angústia, inquietude, dúvidas, e quem sabe quantos 

outros sentimentos se encontravam submersos naquelas mentes tão jovens, mas com tantas 

indagações sobre o mundo da vida. Nesse sentido, apresento a reflexão de Pessanha (1992), 

ao comentar que essas demandas não eram estranhas ao Jardim de Epicuro: 

 

A aquisição e a difusão da sabedoria epicurista sustentam-se, com efeito, na philia que 

liga os discípulos numa sociedade de amigos, que os vincula fortemente ao mestre e 

une todos à mesma doutrina. Mas essa rede de amizade exige uma rede de palavras 

permanentemente recordadas e comunicadas: o amor à humanidade e o processo de 

libertação e conquista da serenidade sábia são construídos em tramas de linguagem 

que incessantemente tecem o luminoso discurso da verdade (p. 5). 

 

 Mas como são essas relações estabelecidas no contexto educativo? Como nós, 

educadores, compreendemos esse universo escolar? O que consideramos como importante 

para constar na pauta das aprendizagens? Levamos em conta as interrogações dos nossos 

educandos? Que “verdades” são consideradas significativas e necessárias para que sejam 

aprendidas? Que “tramas de linguagem” teceremos a fim de possibilitar interlocuções que 

possam iluminar o caminho desses jovens? Percebemos que emergem muitos outros 

questionamentos diante de uma indagação inicial.  
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 Ou seja, na permanente tessitura da nossa autoformação, muitas idas e vindas 

apresentam-se, possibilitando que reelaboremos nossas compreensões, impressões, atitudes 

diante do novo que vai surgindo durante nosso percurso, permeado pelas relações (objetivas, 

intersubjetivas, subjetivas) que vão sendo tecidas. 

 Considero também significativo apresentar outras falas de discentes, agora dos Cursos 

de Licenciaturas do IFFAR – Instituto Federal Farroupilha -, como por exemplo: em uma 

determinada aula de Filosofia da Educação, um aluno citou a palavra “resiliência”. Nossa: 

nem acreditei que ouvi isso! Fiquei muito surpresa! Mas qual a compreensão dele sobre esse 

termo? Ao falarmos sobre a temática ele disse que seria “dar a volta por cima” diante de uma 

dificuldade. Imagina a minha felicidade ao ouvir essa palavra tão significativa para minha 

formação! Não poderia deixar de contar sobre tal experiência.  

 Outro momento muito importante foi quando alunos do primeiro semestre de cursos de 

Licenciaturas, dessa mesma Instituição, manifestaram estranheza em relação a certos termos 

utilizados nas aulas de Psicologia da Educação. Sim, claro que é natural isso acontecer, afinal 

é muito difícil sabermos tantos significados das mais diversas palavras que temos no nosso 

vasto vocabulário. Mas a surpresa maior foi em relação à minha percepção dessa realidade 

educativa, pois muitas vezes nós, professores, temos a compreensão de que, se está claro para 

nós, também está para os estudantes. E não é bem assim que acontece na prática da sala de 

aula, no dia a dia da docência. Essas experiências considero de primordial importância para as 

minhas aprendizagens docentes, tanto o fato de ser surpreendida pela expressão principal de 

minha proposta investigativa – resiliência -, como a sinceridade e confiança em expressarem o 

desconhecimento em relação a palavras utilizadas no desenvolvimento das atividades em sala 

de aula. 

 Assim como essa experiência profissional tornou-se significativa a ponto de ser 

impressa neste trabalho de tese, outras tantas também se fizeram presentes na minha vida de 

docente. No entanto, optei apresenta-las por entender que revelam mais relação com a 

temática investigada e também por ter-me impressionado tão positivamente, pois isso me 

possibilitou perceber que os nossos jovens têm vontade em esclarecer (ou conversar) sobre 

assuntos, que às vezes, parecem tão fáceis e já compreendidos. E, surge uma dúvida um tanto 

“cruel”: nossa formação como professores consegue perceber e/ou compreender essas 

indagações dos nossos estudantes? Consideramos importantes tais questões para serem 

debatidas no contexto escolar/acadêmico? Ou estamos preparados para essas 

compreensões/percepções? Como os cursos de Formação de Professores compreendem e 
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possibilitam reflexões acerca dessas temáticas consideradas como “currículo oculto”, ou que 

não fazem parte dos componentes curriculares ditos “oficiais”? 

 Essas inquietações (e tantas outras) dos estudantes nos possibilitam revisitar nosso 

processo de ensino e aprendizagem, pois nas reconhecidas palavras de Freire (2006), “Quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (p. 23). Mas como 

compreendemos essa “interlocução” que se faz tão presente nas nossas salas de aula e que é 

tão necessária para o nosso desenvolvimento? O que possibilita a compreensão dessa 

mediação no processo de ensino aprendizagem por parte dos educadores? 

 Nesse sentido, arrisco-me a dizer que na constante retomada de aprendizagens, faz-se 

presente o processo reflexivo, o qual permite nosso repensar profissional/acadêmico/pessoal. 

Esse movimento, a partir da minha própria espiral formativa, acredito que contribui para a 

auto[trans]formação. Ao escrever sobre minhas experiências, muitos questionamentos 

surgiram, como por exemplo: o que é necessário para “provocar” essa retomada ao nosso 

processo formativo? Essa situação de revisitar nossas experiências constitutivas é possível 

para todos, ou somente para alguns? Se for para alguns, por quê? O que essa investigação 

poderá trazer como contribuição para a formação de professores? Que sentimentos surgiram 

nos participantes da investigação durante o processo da narrativa? Qual (quais) vai ser (serão) 

a(s) compreensão(ões) e interpretação(ões) dos que lerem este trabalho?  

 No tecer as narrativas, foram emergindo muitas aprendizagens para a minha formação, 

pois acabam sendo trazidas à superfície do contexto universitário situações que serão 

apresentadas no decorrer desta investigação. Mas também outras que, por questões éticas e de 

privacidade, não serão discorridas de maneira direta, mas que acabaram se tornando de meu 

conhecimento, e que, guardadas no anonimato, poderão contribuir de alguma maneira para a 

reflexão coletiva, e não somente da pesquisadora. A partir dos relatos de alguns participantes, 

pude entender situações que ocorrem nas escolas com os professores de algumas 

licenciaturas; o porquê de certas atitudes em relação aos estudantes, as posturas didático-

pedagógicas, entre outras. Pois a formação que vivenciam na Universidade durante os seus 

cursos de licenciatura, proporciona que desenvolvam determinadas atitudes no espaço da 

Educação Básica. Eis a complexidade da formação dos formadores! Eis a questão da 

formação pedagógica para os formadores dos formadores! 

 Dessa maneira, a partir das narrativas e das leituras sobre resiliência docente - mais 

especificamente -, nos desafiamos a apresentar um novo aspecto da resiliência para 

refletirmos: a resiliência pedagógica, pois acreditamos que ela se diferencia da resiliência 

docente.  A nossa compreensão sobre a abordagem da resiliência pedagógica será apresentada 
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no decorrer da tese. Por ora, trazemos a cena essa nossa proposição acerca da temática central 

desta investigação, pois faz parte da constituição do meu percurso investigativo e formativo.  

 Ao mencionar a tônica da resiliência e referir as narrativas, considero significativo 

apresentar a reflexão de Cyrulnik (2006), ao afirmar que: “O relato é o instrumento por meio 

do qual o indivíduo procura vencer seu destino” (p. 84), pois acredito que o expressar-se por 

meio de narrativas contribua para o desenvolvimento do processo de resiliência, e assim para 

suplantar as dificuldades (adversidades), os desafios. Portanto, ao se desenvolver esse 

transcurso da resiliência, é possível que a ambiência [trans]formativa e os processos de 

autoformação docente aflorem no contexto da educação superior, possibilitando um 

desenvolvimento profissional/pessoal mais significativo e transformativo. 

 Nesse sentido, a presente proposta investigativa se desenvolveu tendo como problema 

da pesquisa: de que maneira acontece (ou não) o desenvolvimento do processo de resiliência 

docente e da ambiência [trans]formativa no âmbito da educação superior? O que contribui (ou 

não) para o desenvolvimento destes processos?  

 O fato de poder realizar entrevistas-narrativas com professores de diferentes cursos de 

graduação em licenciatura, proporcionou reflexões muito significativas, não só para o 

desenvolvimento desta investigação, mas também para minha compreensão de situações que 

vivenciei como coordenadora pedagógica e também como docente. Nesse sentido, o 

movimento oportunizado pelas narrativas provoca aprendizagens também no entrevistador; 

nas palavras de Josso (2010), “aprendizagem na aprendizagem” (p. 198), ou seja, o processo 

de narrar está imbuído de aprendizagens que, sob o prisma da reflexão crítica, nos 

proporcionam novas possibilidades. E assim, com todos esses fios, minha espiral 

auto[trans]formativa está se constituindo até o momento, ou seja, com algumas considerações 

e/ou provocações, mas principalmente, com muitas inquietações em relevo. 
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1 Introdução 

 

O estudou buscou compreender aspectos inter-relacionais que dificultam/possibilitam 

ambiências favoráveis às mediações socioculturais de atitudes resilientes dos professores na 

educação superior. Uma vez que o processo de formação docente não acontece na perspectiva 

de um contexto ideal, estando em grande parte voltado ao atendimento das políticas do 

mercado profissional, a investigação visou a identificar as estratégias de busca por 

alternativas/possibilidades para melhor repensar situações que trazem dificuldades ao 

desenvolvimento pessoal/ profissional na perspectiva pedagógica. Nesse sentido, interessou 

reconhecer como se ampliam os processos de retomada de aprendizagens e de [auto]formação 

no movimento da carreira docente, considerando que, para isso, é preciso inferir intervenções 

apropriadas ao contexto acadêmico, para que aconteça a mediação sociocultural aos processos 

resilientes e à ambiência auto[trans]formadora.   

A temática da resiliência é relativamente recente no contexto da educação, surgindo do 

latim resilientia e reveste-se de vários significados, ou antes, vários são os especialistas das 

mais diversas áreas que abordam esse conceito, ou porque o conhecem na sua área específica 

ou porque transferem o conceito de outros contextos para o seu campo de conhecimento. 

“Etimologicamente, a palavra resiliência tem origem latina em resilio, que significa voltar ao 

estado natural ou voltar ao estado anterior, saltar para trás ou retrair-se” (Jardim & Pereira, 

2006, p.164). O conceito surgiu na física de materiais para designar a resistência do objeto a 

choques elevados para absorver a energia cinética do meio sem se modificar. Já na metalurgia 

refere-se à qualidade dos materiais pela sua capacidade de conseguir retorno ao seu estado 

inicial, a seguir a um choque, ou a uma pressão contínua. E na informática diz respeito à 

qualidade de um sistema continuar a funcionar apesar das anomalias.  

Só ultimamente, nos inícios dos anos oitenta, a utilização desse conceito se propagou à 

psicologia e às ciências sociais e “depressa encontrou adeptos no domínio social, 

comportamental e cognitivo” (Anaut, 2005, p. 50). Mediante a pesquisa sobre o conceito de 

resiliência, é possível identificar três gerações de estudos nessa área e, nesse trabalho, 

pretendemos compreender a capacidade de resiliência de cada professor entrevistado como 

característica individual e coletiva de reagir positivamente perante as adversidades, e, além 

disso, também assumir outra perspectiva de resiliência. O objetivo é saber de que forma estão 

sendo criadas condições e estruturas de apoio para a promoção da resiliência dos professores 
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no ensino superior, na medida em que cada um deles passou também a ser considerado “um 

agente da sua própria ecologia e adaptação social” (Infante, 2005, p. 34).  

Desse modo, os processos resilientes na docência são compreendidos no continuum de 

desenvolvimento profissional no exercício da docência, planificados e dinamizados por meio 

da ação dialógico-afetiva-reflexiva. As interfaces entre pesquisa-formação-prática profissional 

ocorrem, nesse processo, por meio das conexões entre “ações, reflexões, decisões e 

inovações” (Maciel, 2006, p. 386). Uma vez tomadas algumas categorias caras a esse contexto 

de discussão, como problematização, reconstrução e inovação, pode-se pensar em um modelo 

teórico de autorrealização e desenvolvimento profissional, estreitando os laços de 

solidariedade entre instituições formadoras e os indivíduos.  

Na perspectiva argumentativa, os estudos sobre desenvolvimento profissional docente 

aliado aos aportes da ambiência e da resiliência enriquecem o horizonte da compreensão e 

expandem o campo de análise dos fenômenos socioeducativos. Além disso, cabe destacar a 

importância da troca de saberes na interação para ouvir os professores sobre suas 

expectativas, suas necessidades formativas e de desenvolvimento profissional em articulação 

com as suas práticas, tornando a resiliência um processo tangível, conforme expõe Sousa 

(2009b):  

 

Para que a activação da resiliência seja viável temos que nos esforçar em proporcionar 

aos seres humanos certas condições certificando-nos que elas são as mais adequadas 

aos contextos envolventes desses mesmos sujeitos, não descurando uma atenção 

cuidada nas estratégias e iniciativas a implementar. Esta intervenção traduziria a 

resiliência, ou seja, a capacidade de responder de forma mais consistente aos 

problemas, dificuldades com que os sujeitos se deparam frente aos diferentes 

contextos (p. 10). 

  

O professor resiliente reage diante da eminência de problemas comportamentais e 

emocionais frente a estressores, compreendendo que as mudanças são as novas circunstâncias 

que as alterações sociais trazem à educação e ao educador, assim é importante aprender a lidar 

adequadamente com os desafios. A resiliência permite a superação das dificuldades, mesmo 

diante de situações adversas, sendo a ambiência positivada diante da [auto]criação de novas 

possibilidades. 

Ainda quando os estudos eram focados essencialmente em crianças e adolescentes, os 

especialistas começaram a assumir a resiliência não como uma capacidade do indivíduo, um 

traço de personalidade ou atributo pessoal que o leva a conseguir corresponder a uma 

resistência ao choque. Nessa perspectiva, ela era vista como “um estado que pudesse implicar 
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a paralisia do sujeito: uma carapaça sólida, mas impenetrável que resultasse em rigidez, o que 

se afasta completamente da maleabilidade necessária à resiliência” (Anaut, 2005, p. 46). E 

agora, passa a ser considerada “um modelo de compreensão do sujeito humano” (Ibid., p. 50), 

e é esta compreensão, de um ser humano real diante da complexidade da contemporaneidade, 

e não uma caricatura idealizada, que interessa aos processos de formação de professores. 

A partir dos anos 90 o problema da resiliência orientou-se mais para o estudo dos 

fatores de proteção; começou-se a dar cada vez maior importância aos mecanismos internos 

do sujeito para fazer face a uma situação traumática. Contrariando o que de início se pensava, 

como dissemos antes, a resiliência deixa de ser avaliada como uma característica individual, 

própria apenas de alguns, como se de uma qualidade inata se tratasse, e passa a se reconhecer 

que um indivíduo pode ser mais ou menos resiliente conforme o seu estado. Isto é, passou-se 

a observar que tudo depende de o sujeito estar mais fortalecido ou mais fragilizado, conforme 

o momento ou fase de vida em que se encontra, mas essencialmente conforme a interação 

com o contexto ou com as mudanças que ocorrem no seu ambiente envolvente. Portanto, de 

uma concepção de certa forma marcada por uma tendência inatista, a resiliência assume o 

indivíduo na sua integralidade, ou seja, como processo aberto e sujeito a ser adquirido.  

Hernández (2015), critica a terminologia dos fatores de risco/resiliência por se 

renderem ainda à origem médica, que não contempla o contexto ou o marco sociocultural 

específico.  Para situar-se próximo de um modelo holístico de resiliência, que se destina à 

promoção e melhoria de pessoas, grupos e comunidades, propõe como um novo construto “a 

não resiliência, que estaria formada por tudo o que inibe, freia ou detém o fluxo natural da 

resiliência” (p. 35). Dessa forma, consegue incorporar a narrativa pessoal aos fatores de 

resiliência. 

Cremos que não se trata simplesmente de catalogar se o indivíduo tem ou não 

resiliência, mas promover a ética do pertencimento, para que o sujeito tenha consciência de 

sua situação frente ao estado atual de desenvolvimento do tema no amplo panorama da 

cultura. Extrair alguns dados nas narrativas de si que permitam aproximá-los do histórico do 

conceito de resiliência, o qual acreditamos que influencia na compreensão e estruturação da 

identidade docente, significa perceber que, para a fenomenologia, e principalmente para a 

hermenêutica, a história do acontecer estrutura o entendimento.  Por isso, neste trabalho 

queremos aprofundar o aspecto sociocultural da resiliência, incorporando a sua historicidade 

como constitutiva da sua compreensão a partir da seguinte proposta conceitual: 
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FASES/ETAPAS DA RESILIÊNCIA 

 

GERAÇÕES 

Primeira 

Geração 

 

Segunda 

Geração 

Terceira 

Geração 

Nova 

proposição 

 

 ABORDAGENS 

Individual Processo Intervenção e 

Promoção da 

Resiliência 

Ambiência – 

metáfora do 

jardim 

  

 

 

CARACTERÍSTICAS 

-Inata/inerente 

aos 

indivíduos; 

- Atributo de 

personalidade 

-Adversidade 

e adaptação 

positiva e um 

processo de 

conexão 

entre ambas 

- Fatores de 

proteção 

 

- Fatores de 

risco 

Cultivo da 

sensibilidade 

e da 

eticidade 

 

 

 

   Quadro 1 – Fases/etapas da resiliência – Quadro elaborado pela autora.  

 

Portanto, neste estudo pretendemos compreender não somente a capacidade de 

resiliência do professor, mas também perceber quais os fatores de proteção que eles 

desenvolvem como estruturas de apoio para a promoção da resiliência e se sucumbem ou não 

aos desafios que se apresentam no ensino superior. Sem a recuperação do chão contextual do 

devir da resiliência, não é possível que os professores se percebam em processo de 

desenvolvimento. Caso contrário, a resiliência se equipararia aos critérios quantitativos de 

resultados, operando como cifra, dado que aí ficaria restrita ao fato de o indivíduo ter ou não 

ter esse aporte. Dessa forma, esquecemos os processos que permitem compreender como a 

resiliência se estruturou historicamente até chegar à vida do professor. 

A pergunta é “não haveria possibilidade para abalizar novos aportes nos estudos da 

resiliência em que o indivíduo é compreendido de forma mais proativa frente às adversidades 

com que se depara?” Nesse sentido, faz-se mister pensar se, com base nas investigações 

fenomenológicas e hermenêuticas, não haveria possibilidade para demarcar, neste contexto, a 
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ideia de resiliência como cultura na qual, em contato com a ambiência, o indivíduo é 

compreendido de forma mais proativa frente às provocações do meio que se apresentam.  

Essa investigação tem seu aporte metodológico de cunho qualitativo e hermenêutico, 

com enfoque nas narrativas [auto]biográficas como possibilidade de adentrar nas tramas dos 

processos resilientes, permeados pela autoformação de professores na educação superior e 

pelo processo contínuo de retomada de aprendizagens docentes. A realização da pesquisa teve 

como ponto de apoio entrevistar docentes de cursos de licenciatura que atuam na 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/RS/Brasil). As entrevistas foram interpretadas e 

divididas em blocos conforme a sua pertença a três eixos teórico-interpretativos: ambiência 

(institucional; docente; [trans]formativa); resiliência docente e processos de formação 

docente. Os eixos se desdobram a partir dos objetivos específicos da pesquisa, embora eles se 

entrecruzem a todo momento. No caso da ambiência, buscamos interpretar aspectos inter-

relacionais que dificultam/possibilitam ambiências favoráveis às mediações socioculturais de 

processos resilientes dos professores na Educação Superior. Em relação à resiliência, 

procuramos identificar as estratégias de busca por alternativas/possibilidades para melhor 

repensar situações que causam dificuldades ao desenvolvimento pessoal/ profissional. E no 

que diz respeito aos processos de formação docente, reconhecer como se desenvolvem os 

processos de retomada de aprendizagens e de [auto]formação docente no movimento da 

carreira docente. E, por último, unindo estes três vetores, reconhecer, por intermédio das 

narrativas, experiências apropriadas ao contexto acadêmico que desenvolvem a mediação 

sociocultural na inter-relação entre os processos resilientes e a ambiência 

auto[trans]formativa. Acreditamos que é a junção desses elementos que fecunda uma reflexão 

mais aprimorada sobre a resiliência na vida do professor, na medida em que é tocado pela 

presença da alteridade. 

Para entender melhor a ambiência necessária ao contexto da pedagogia universitária, e 

como forma de buscar na verdade do passado uma nova possibilidade de experiência do saber 

da resiliência, propomos como metáfora da investigação – o Jardim da Resiliência 

Pedagógica. E isso vem ao encontro da proposta radical inclusiva, ou epistemológica 

complexa e evolutiva, de Herrán (2014), quando defende que a formação deve sair dos planos 

pedagógicos estáticos e abrir “otros pétalos que desprenden otras fragancias” (p. 182), desde 

as quais seja possível aproximar-se mais à formação de verdadeiros mestres e verdadeiras 

mestras. A proposta da Pedagogia Radical e Inclusiva, de Herrán, procura não ficar somente 

no lado visível da planta, mas ir à raiz do problema da formação e assim transcender a 

superfície das folhas ou das flores, como ele mesmo refere em seu texto mais adiante (Ibid., p. 
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169). Esse aprofundamento significa incorporar a consciência e a evolução humana à didática 

e à Pedagogia, gerando assim a autoformação. Em nosso trabalho, depreendemos das 

entrevistas-narrativas que a autoformação pode ocorrer tanto melhor quanto mais inspirada no 

toque ou no contato com a alteridade, como elemento desencadeador do movimento da 

meditação ou da autorreflexão. A valorização da relação com o outro como constitutiva de 

mim mesmo é bem expressa por Furtado (2012), quando diz: “É como se o outro guardasse 

um segredo: o segredo de quem eu sou” (p. 1). 

A formação docente é um processo que possibilita a retomada contínua de 

aprendizagens e a autoformação. Mas a figura do outro ainda é pouco vivenciada nos 

processos formativos de ensinar e aprender. Por isso, defendemos, apoiados na emergência 

dos relatos de nossos entrevistados, que uma resiliência docente no Ensino Superior se dá pelo 

movimento da alteridade, em que o si mesmo consegue se ver como outro. Segundo o 

Dicionário de Filosofia, nas palavras de Abagnano (1962), alteridade significa: “O ser outro, o 

colocar-se ou constituir-se como ser outro. A alteridade é um conceito mais restrito que 

diversidade e mais extenso do que diferença” (p. 32). Portanto, a alteridade funciona como 

uma espécie de pré-requisito da cidadania, podendo ir além da simples demarcação das 

diferenças porque engloba um movimento de inclusão do outro pela via da eticidade e da 

sensibilidade, ou seja, respeitando a sua diversidade. Para ilustrar o que pretendemos dizer 

neste momento, fazemos alusão à famosa obra “A Criação de Adão”, do pintor renascentista 

Michelangelo Buonarroti, exposta na Capela Sistina, em Roma. 

 

 

                      Figura 1 - Criação de Adão, Michelangelo Buonarroti – 

                      Capela Sistina, Roma.  
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                                Fonte: Disponível em: http://www.escritaglobal.com.br/2014/04/                                       

a-criacao-de- michelangelo.html 

 

Como a idade moderna ocorreu através do processo de secularização, podemos 

entender que esse movimento divino de “criação” é substituído, no caso da formação docente, 

pela própria mão humana, cujo “toque” do outro lado permitiria ativar uma constante busca de 

alternativas/possibilidades para o encaminhamento de determinadas situações que causam 

dificuldades no andamento da trajetória profissional e pessoal. Por isso, promover um 

Programa de Formação Continuada Docente, no qual a qualificação acadêmica e a atualização 

pedagógica sobre a resiliência contribuam para a melhoria da qualidade nos cursos de nível 

médio, graduação e pós-graduação no Ensino Superior, é ainda uma missão a cumprir. No 

caso de nossos entrevistados, a simbologia da alteridade é importante para interpretar o 

quanto isso ocorre de forma mais ou menos limitada, posto que eles estão subordinados à 

lógica de uma ambiência que comporta condições objetivas, subjetivas e intersubjetivas nem 

sempre positivas, como pudemos observar nos seus relatos.  

Do ponto de vista teórico, as nossas escolhas partem de um construto formulado a 

partir da distinção entre consciência e consciência de si, realizada pela fenomenologia de 

Husserl, e retomada por Paulo Ricoeur na obra O si mesmo como outro. Observando a 

coincidência entre esses elementos na filosofia de Descartes, Husserl havia proposto que a 

consciência de si foge da fusão com a simples ideia de consciência, pois ela se constitui em 

contato com o mundo externo. Essa intuição é redimensionada por Ricoeur, compreendendo 

que o si é um pronome reflexivo, o que contribui para a ampliação da consciência, uma vez 

que o sujeito só se constitui na relação com os outros. Dessa forma, a filosofia de Ricoeur 

rompe com a identificação cartesiana, fugindo ao solipsismo que havia proposto uma 

assimilação entre esses dois elementos, levando a consciência a crer na sua autossuficiência. 

Por isso, o comentário de Gagnebin (1997) mostra que essa questão ganha em sua obra um 

novo sentido: “Soi-même comme um autre, (...) já traz inscrita no seu belo título a questão da 

identidade (Soi-même) e de uma invenção da identidade através das figuras da alteridade: 

comme un autre, insistindo tanto na dimensão metafórica como também ética dessa invenção” 

(p. 261).   

Saltando fora do idealismo da consciência, Ricoeur vai tensionar a invenção do outro, 

apontando para territórios que miram além da consciência autorreflexiva. Dessa forma, 

completa Gagnebin, “Ao reconhecer seus limites, a consciência filosófica não se restringe à 

sua autorreflexão solipsista, mas reconhece, com um certo alívio alegre, que existe algo fora 

dela, e mais, que esse algo é tão fundamental como apaixonante” (Ibid., p. 262). Logo, ao se 
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existencializar no mundo, no lugar da exaltação do Cogito surge para Ricoeur um Cogito 

“quebrado” ou “ferido” pela possibilidade das narrativas de si. E isso seria o equivalente, na 

linguagem da resiliência, a dizer que a cultura do si mesmo como um outro conduz o sujeito a 

ver-se de fora, fato que o leva a sopesar em sua vida fatores protetores e  fatores de risco.  

Butler (2017), no entanto, lembra que Nietzsche acertou muito bem quando disse que 

só começamos a contar uma história de nós mesmos frente a um “tu” que nos interpela para 

que o façamos. Ou seja, a presença do tu nos provoca a sair de nós mesmos e fazer o 

movimento de exteriorização/interiorização do outro para si. Por isso, ela conclui que “contar 

uma história” não significa a mesma coisa que dar um “relato de si” (p. 23).  E que essa 

diferença parte do pressuposto de que a narrativa do si mesmo tem uma relação causal com o 

sofrimento dos outros. Ou seja, não podemos nos indagar sobre nós a partir da provocação de 

um outro, sem levar em consideração que o si mesmo significa, neste caso, sentir a dor do 

outro. 

É nesse contexto de discussão que propomos o construto teórico que emerge a partir 

da hermenêutica das entrevistas, uma vez que é necessário observar a mudança docente em 

direção à resiliência. Essa mudança é bem mais significativa quando o docente aciona a sua 

identidade alter, e não somente permanece ensimesmado na identidade idem. Na interpretação 

de Piva, tal dialética ocorre do seguinte modo em Paul Ricoeur: 

 

A identidade do sujeito compreendida como ipseidade pode escapar ao dilema do 

Mesmo e do Outro, ao problema do solipsismo, na medida em que sua identidade 

repousa no modelo da identidade dinâmica que incluiria a mudança, a mutabilidade e a 

diversidade na coesão e unidade de uma vida. A identidade-ipse utiliza uma dialética 

complementar à dialética da mesmidade e da ipseidade, a saber, a dialética do si e do 

diverso do si. Ricoeur pensa numa alteridade constitutiva da própria ipseidade (Piva, 

1999, pp. 228-229). 

 

Portanto, a alteridade não se acrescenta à ipseidade como algo exterior, mas é o 

próprio sentido da ideia de ipseidade. Dessa forma, ela impede que o si venha a se tornar um 

novo fundamento ao modo do cogito ou da consciência transcendental, uma vez que ela 

possibilita o contato permanente com o mundo vivido, sendo assim algo dinâmico e não 

suporte arquimédico do ser.  E isso permite o entendimento de que, quando o docente avalia a 

si próprio a partir do ponto de vista do outro (pela janela alter), tem mais condições de 

compreensão e inserção nas mudanças do seu contexto. Essa reflexão contribui 

significativamente para a interpretação possibilitada pelas entrevistas, salientando que uma 
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docência resiliente no Ensino Superior se constrói no sentido do autoconhecimento pela 

alteridade.  

A necessidade de ter presente a noção da hermenêutica do idem como um alter se 

confirma tendo presentes algumas experiências históricas, como a do balanço crítico de 

implantação do comunismo na antiga U. R. S. S. Em seu ensaio As aventuras da dialética, 

publicado em 1955, Merleau-Ponty avalia a expectativa que se tinha em relação à chegada da 

dialética no poder, a partir da revolução bolchevique, e o que isso poderia representar em 

termos de mudança de comportamento da filosofia da práxis ou do marxismo. Como se 

comportaria a dialética no poder? Seria diferente do positivismo, ou de outras filosofias que se 

petrificaram ao se deparar com o olho de Medusa do poder? A sua constatação sobre a 

experiência do socialismo na União Soviética é a de que a dialética perdeu força no seu 

movimento de transformação histórica porque se tornou positivada no momento da 

internalização, perdendo de vista a necessidade de um olhar externo para as suas ocorrências. 

E disso emerge a necessidade de a dialética procurar a junção dos contrários “nessa relação 

entre um dentro e um fora” (2006, p. 267), dado que este é um “pensamento com vários 

centros e várias entradas” (Ibid., p. 268). Merleau-Ponty salienta a importância de se ver a 

história a partir do interior, mas também a partir da exterioridade das nossas experiências, 

dado que a dialética se paralisou. Por isso, a sua conclusão a respeito desse fato histórico: 

“Portanto, o que está caduco não é a dialética; é a pretensão de terminá-la num fim da história 

ou numa revolução permanente, num regime que, sendo sua própria autocontestação, não 

precise mais ser contestado de fora e, em suma, não tenha mais um fora.” (Ibid., p. 270). 

Observamos dessa forma que o devir histórico poderia ser acompanhado de um olhar que se 

distancie do olho da Medusa e que tenha a capacidade de ver criticamente os acontecimentos 

da perspectiva do outro e do diferente.  

Essa proposta se aproxima também da epistemologia baseada na tese da 

complementaridade (Bombassaro, 1992, p. 31) entre os dados da racionalidade empírico-

analítica, ou seja, dos elementos gerados nas entrevistas narrativas, com o aprendizado 

advindo das experiências da historicidade, desvendando os seus pressupostos. Dessa forma, se 

aproxima da hermenêutica de Gadamer (1996), buscando mergulhar na alteridade do passado 

para reavivar um saber que amplia a nossa visão de mundo, dado que a época moderna recaiu 

no estreitamento da homogeneização do método. E no campo mais específico da educação, 

ela se soma, com algumas diferenças, às perspectivas da Pedagogia do Acolhimento, 

Educação para a Diversidade, Educação Multicultural ou Intercultural, etc. 
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Tal elemento regulador pode abarcar o “quefazer” pedagógico dos professores 

universitários de um ponto de vista imanente e transcendente a si mesmo a um só tempo, pois 

implica deslocar-se ao lugar do outro na relação interpessoal, procurando valorizar e 

identificar-se com esse outro. É essa espécie de “dialética da alteridade”, a relação entre um 

dentro e um fora, o si mesmo e o outro, que permeia a compreensão da resiliência pedagógica 

em nossa tese. Uma vez que a educação é metafórica por excelência, sempre buscando 

comparações para dizer o que lhe é mais valioso, a alteridade permite pensar a construção de 

uma metáfora inclusiva para o entendimento das entrevistas-narrativas. Este trabalho conflui 

na estruturação de uma proposta que significa o processo evolutivo da consciência a respeito 

da resiliência pedagógica desses docentes, entendendo essa representação não como a 

verticalização hierárquica de funções de uma empresa, por exemplo, mas, sim, como um 

esquema de compreensão que se guia pela lógica do pertencimento.  

O objetivo do Jardim da Resiliência Pedagógica se distingue dos jardins físicos por 

não ser um local espacialmente definido na geografia da universidade. Não por acaso, na 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/RS/Brasil), da mesma forma como em muitas 

universidades brasileiras, foi criado o Jardim Botânico
5
, que funciona como um lugar de 

conservação de espécies nativas e é aberto à visitação da comunidade em geral. Os jardins, 

neste caso, são compostos de elementos vivos e mortos que lhe dão sentido, desde as flores, 

pedras, a terra, o adubo, os insetos e pássaros que fazem a polinização, plantas que os podem 

sombrear, as pragas, etc.  

Além da exuberância das cores, as flores têm o poder de equilibrar o lado emocional 

das pessoas, como bem mostraram as pesquisas com os Florais de Bach.
6
 Daí surgiu a “terapia 

floral” que consiste em tratar o estresse, as angústias, o apego excessivo ao passado, o pânico, 

solidão e mágoas equilibrando a consciência do mundo interior e exterior.  Se as plantas têm 

esse poder de filtrar as emoções negativas, em nossa pesquisa o jardim funciona como um 

filtro para as compreensões e entendimentos equivocados sobre o tema. Assim, é possível que 

se consiga encontrar um ponto de clivagem, um território que desnaturaliza as verdades 

                                                           
5
 Fundado em 1981, o Jardim Botânico da UFSM funciona junto ao campus sede em Camobi. O JBSM tem por 

missão privilegiar a conservação das espécies florestais nativas do Rio Grande do Sul, sendo base de apoio às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, assim como um centro de lazer para a comunidade em geral. .  Por 

isso o acervo apresenta 349 espécies catalogadas, num total de aproximadamente 2500 indivíduos, distribuídas 

em 13 hectares. É um espaço aberto a toda Universidade e comunidade em geral, com entrada franca. Maiores 

informações, consultar: http://w3.ufsm.br/jbsm/ 
6
 Ver a este respeito o site: http://florais.com.br/site/wp-content/uploads/2014/07/ESCOLHAOSEUFLORAL.jpg  
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típicas aceitas, de aceleração cada vez maior do saber e o encurtamento de sua experiência no 

campo da formação superior.  

Em função da hegemonia das políticas neoliberais e neoconservadoras, que encurtam 

os valores das Humanidades
7
, sabemos que as nossas universidades hoje estão cada vez mais 

otimizando tempos e espaços para auferir resultados imediatos, buscando maximizar as 

oportunidades com vistas ao incremento do acúmulo do lucro para o mercado. E os 

professores se sentem mais pressionados a fazer do aprendizado do aluno e da experiência da 

sala de aula lugares de concorrência e não de colaboração e de amizade. Além disso, as 

políticas oficiais de enxugamento de recursos e de privatização dos espaços públicos 

pressionam o avanço do cimento e do concreto sobre os espaços de ambiência natural, 

fazendo com que o saber se distancie cada vez mais do convívio com a natureza externa e 

interna aos sujeitos. 

Utilizando a metáfora do Jardim da Resiliência Pedagógica e inspirados na busca 

realizada por Alice no país das maravilhas, nossos sujeitos da pesquisa são nomeados com o 

nome de plantas ornamentais e o seu significado foi buscado em alguns sites disponíveis na 

internet.
8
 Como são muitas entrevistas, a divisão é feita por blocos, os quais são chamados 

também de canteiros, e a sua classificação é pelo enfoque em relação à aproximação ou 

distanciamento com relação a essa metáfora. Esse expediente comparativo (da metáfora do 

jardim) serve para interpretar as diversas entrevistas dos sujeitos, percebendo o seu grau de 

aproximação ou distanciamento dessa experiência de transformação protagonizada no campo 

pedagógico do ensino superior. O critério para tal divisão é de acordo com os descritores - 

ambiência (institucional; docente; [trans]formativa); resiliência docente e processos de 

formação docente - para assim melhor proceder à sua compreensão. O que balizou a definição 

e divisão das entrevistas, como dissemos anteriormente, foi a lógica do pertencimento, isto é, 

quanto mais se aproxima da ideia de que a resiliência pode ser promovida. Pretendemos 

perceber o quanto o entrevistado consegue se descolar de uma compreensão da resiliência 

como uma capacidade inata, da simples consciência de que alguns têm esse poder e outros 

não, em direção a outras possibilidades, as quais podem ser mobilizadas via auto-

esclarecimento pelo contato com a alteridade. 

                                                           

7 Para uma avaliação melhor da influência nefasta das políticas neoliberais no contexto universitário hoje em dia, 

pode-se consultar a obra: NUSSBAUM, Martha. Sem fins lucrativos: Por que a democracia precisa das 

humanidades. Trad. Fernando Santos. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2015. 

8
 Mais especificamente, conforme os endereço: http://www.mundodeflores.com/rosas-lista-nomes-flores-a-i.html 

e ainda https://www.coladaweb.com/biologia/botanica.  
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No Prelúdio desta tese tratamos a temática dentro de nosso processo de compreensão e 

vivência, fazendo uma espécie de memorial descritivo de nossa trajetória até o presente. No 

primeiro capítulo elucidaremos a questão metodológica, definida a partir da abordagem 

utilizada, o método, a metáfora da investigação, bem como os instrumentos e técnicas de 

entrevista. No segundo capítulo, será apresentada a definição, o histórico e o estado da arte do 

termo resiliência em sua relação com a Educação Superior. É importante neste momento 

tentar a clarificação do conceito de resiliência para perceber como os diferentes autores a 

definem, e, em seguida, procurar transpor o conceito à educação e ao nosso estudo em 

particular, o ensino universitário. Em sequência, faremos uma incursão pelas entrevistas em 

quatro (4) canteiros à procura de motivações que levam a pensar na hipótese da importância 

desses estudos para a Educação Superior.  

Nesse sentido, das quinze (15) entrevistas realizadas, apresentamos três (3) delas no 

primeiro conjunto desta etapa, as quais não se mostraram capazes nesse momento de transpor 

o umbral da resiliência, pois os fatores estressores estão se impondo sobre os fatores de 

ambiência positiva. Portanto, estão restritas à primeira fase dos estudos da resiliência por não 

conseguir ainda vislumbrar o seu jardim da alteridade. Outros quatro (4) entrevistados 

compõem o próximo capítulo deste trabalho, constituindo uma fase de transição, em que os 

fatores de resiliência e não resiliência estão equilibrados. Ou seja, não há uma sobreposição 

de uns sobre os outros, o que deixa a resiliência ainda devendo ulteriores desenvolvimentos, 

uma vez que os entrevistados veem o seu jardim de forma interna. Ainda, quatro (4) sujeitos 

da pesquisa estão situados no bloco seguinte, porque conseguem ter um olhar externo às suas 

adversidades e, por isso, a dialética entre fatores estressores e protetores já se encontra 

superada positivamente por eles. Conseguem assim ter uma visão interna e externa ao jardim 

da resiliência, mas ainda não consolidaram uma caminhada mais longeva sobre o tema. Por 

fim, outros quatro (4) sujeitos da pesquisa já conseguem vivenciar a resiliência como “cultura 

de si”, uma vez que já a incorporaram como hábito ou cultura em suas vidas, e assim, eles a 

têm consolidada como uma forma de vida. Em síntese, há um grupo de três entrevistados 

iniciantes, há um grupo de transição composto por quatro professores, um grupo intermediário 

de mais quatro sujeitos entrevistados e, por fim, um grupo avançado nos patamares da 

resiliência composto de outros quatro educadores. 
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CAPÍTULO PRIMEIRO 

MARCO METODOLÓGICO DO JARDIM DA RESILIÊNCIA 

 

A toca do coelho dava diretamente em um túnel, e então aprofundava-se 

repentinamente. Tão repentinamente que Alice não teve tempo um momento sequer 

para pensar antes de já se encontrar caindo no que parecia já ser bastante fundo.  

Ou aquilo era muito fundo ou ela caía bem devagar pois a menina tinha muito tempo 

para olhar ao seu redor e para desejar saber o que iria acontecer a seguir. Primeiro, ela 

tentou olhar para baixo e compreender para onde estava indo, mas estava escuro 

demais para ver alguma coisa; então ela olhou para os lados do poço e percebeu que 

ele era cheio de prateleiras: aqui e ali ela viu mapas e quadros pendurados em cabides 

(Carrol, 2002, p.6). 

 

1.1 A entrada no túnel da metodologia de tese 

 

Aqui estamos nós diante do primeiro grande desafio de Alice. Ao adentrarmos o túnel 

da metodologia, assim como ela ao cair na toca do coelho, sentimos angústia e muitas 

dificuldades para nos guiar em busca de orientação.  Embora o livro Alice no País das 

Maravilhas tenha comemorado em 2015 os seus 150 anos de existência, não deixa de ser, 

como um grande clássico, sempre atual. Nessa obra, que só foi superada na leitura pela Bíblia 

e por Shakespeare, Lewis Carroll (1832, p. 98) contempla do mundo das crianças, um convite 

à insubmissão ou inconformismo e à esperança. É como lamenta o escritor chileno Ariel 

Dorfmann, no artigo Alice no país da esquerda
9
, a respeito da falta de importância dada a esse 

livro na história do pensamento crítico e comprometido com as mudanças sociais: 

 

É uma pena, portanto, que revolucionários e reformadores do século e meio que se 

seguiu tenham ignorado as lições escondidas no texto de Carroll, lições que poderiam 

ter sido úteis na busca por paz, justiça e liberdade; intuições e achados literários que 

teriam ajudado a evitar tantas armadilhas, erros e derrotas; uma pena que não tenham 

deixado de notar os avisos de que não havia que aceitar convites a chás malucos, Mad 

Tea Parties, que os levariam ao inferno, e não ao prometido paraíso.   

 

                                                           
9
 Artigo publicado no jornal Folha de São Paulo em 14/06/2015. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/06/1641275-alice-no-pais-da-esquerda.shtml> Acesso em: 

30/12/2017. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/06/1641275-alice-no-pais-da-esquerda.shtml
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 Procurando levar adiante essas lições, como transcrevemos no trecho citado mais 

acima, “Alice não teve tempo um momento sequer para pensar antes de já se encontrar caindo 

no que parecia já ser bastante fundo”, nós só podemos entender essa sensação de angústia, 

diante da escuridão que ela estava passando, porque a fenomenologia e, especialmente, a 

hermenêutica não têm um método totalmente a priori para definir o caminho a percorrer na 

pesquisa. Também olhamos para baixo, para nossas antigas referências, mas vemos faltar o 

chão, pois o desafio agora é outro. E então, ao olharmos para os lados, ou seja, saindo daquela 

visão de método tradicional, positivista ou linear, começamos a enxergar nossos novos 

“mapas e quadros pendurados na parede”, os quais nos dão um direcionamento mínimo para 

certa segurança ao iniciarmos o percurso metodológico.   

Nesse itinerário em direção ao nosso jardim, muitos desafios nos foram apresentados 

e, entre eles, o de como esse caminho será percorrido a fim de alcançarmos os objetivos que 

nos propomos desvelar. Surgiram muitas dúvidas/questionamentos, aprendizagens, 

descobertas, perturbações, no entanto compreendemos que este é um dos propósitos da 

pesquisa: colocar-nos diante de novos desafios e, por meio desse processo de encontro dos 

achados e também de construções, indicar alguns trajetos possíveis, sob a luz do aporte 

teórico-metodológico.  

Por isso, ao delinearmos a proposta investigativa da tese, pensamos adotar uma atitude 

didático-metodológica que privilegia a exposição dos resultados de maneira leve e, ao mesmo 

tempo, sem deixar de ser profunda. É nesse sentido que estamos unindo a reflexão sobre as 

peripécias da menina Alice, no seu itinerário para chegar ao seu jardim no país das 

maravilhas, à companhia das experiências vivenciadas em jardins narradas por grandes 

clássicos, como Sófocles e Epicuro, na Grécia antiga, passando por Santo Agostinho no início 

da Idade Média, até chegar ao contemporâneo Baumann, que reflete sobre o papel das 

culturas-jardins na Idade Moderna. Todos eles tiveram contato com experiências paradisíacas 

de encantamento, idílio, êxtase, ou mesmo, de lições extraídas do convívio com a alteridade 

da ambiência proporcionada pelos jardins. A aprendizagem fenomenológico-hermenêutica 

resultante dessas viagens no tempo oportuniza uma melhor compreensão para a geração dos 

dados, na articulação da pesquisadora com a realidade a ser apreendida na leitura das 

entrevistas. Por isso, neste momento se faz mister definir o contexto institucional em que se 

realiza a investigação, a abordagem utilizada, envolvendo métodos e técnicas, bem como a 

escolha da metáfora-guia de nossa pesquisa.  
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1.2 Contexto da pesquisa
10

 

 

A realização da pesquisa teve como ponto de apoio entrevistar docentes que atuam em 

cursos de licenciaturas da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/RS/Brasil). Com 58 

anos de história, criada no dia 14 de dezembro de 1960, a Universidade Federal de Santa 

Maria é uma instituição de ensino superior público, gratuito e de qualidade que construiu 

credibilidade e tradição ao longo de sua trajetória. Atualmente, conta com dez unidades 

universitárias espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul, além de quatro estabelecimentos 

de educação básica, técnica e tecnológica. Essas unidades contribuem para o desenvolvimento 

local nas regiões onde foram estrategicamente implantadas e recebem alunos de todos os 

estados do Brasil (e também de outros países) em busca de aprendizado e qualificação 

profissional.  

Sediada em Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, a UFSM tem sua sede na 

Cidade Universitária Professor José Mariano da Rocha Filho. O campus está localizado no 

bairro Camobi, km 9, rodovia RS-509, onde se realiza a maior parte das atividades 

acadêmicas e administrativas. Existem, no centro da cidade, outras unidades acadêmicas e de 

atendimento à comunidade.  

Com 308 cursos de graduação e mais de 120 convênios internacionais, a UFSM é a 

primeira universidade federal a privilegiar a interiorização de ensino público no Brasil. 

Ocupando a 15ª posição no ranking das melhores universidades do Brasil, pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), segundo dados de 2015 e em pleno 

desenvolvimento, possui cursos, programas e projetos de pesquisa científica nas mais diversas 

áreas do conhecimento humano, além de oferecer aos estudantes assistência estudantil para 

atender a necessidades de saúde, transporte e moradia. Depois de São Paulo e Rio de Janeiro, 

Santa Maria é o município que mais envia (exporta capital intelectual) mão de obra com 

ensino superior para o restante do país. 

A missão da UFSM é “Construir, produzir e promover conhecimentos por meio de 

ações de ensino, pesquisa e extensão voltadas para o desenvolvimento regional”. Como 

valores, a UFSM preza pelo respeito à diversidade; ética e transparência nas ações; 

cooperação interpessoal; competência; comprometimento institucional; responsabilidade 

social e ambiental.  

                                                           
10

 As informações básicas deste item foram retiradas de documentos disponíveis na página da UFSM 

(www.ufsm.br), como o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional – 2011-2015, o qual pode ser acessado 

em: http://pdi.ufsm.br/images/PDI_2011-2016/PDI-2011-2016.pdf  
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A atual estrutura da UFSM estabelece a constituição de dez Unidades Universitárias: 

Centro de Artes e Letras, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Centro de Ciências Rurais, 

Centro de Ciências da Saúde, Centro de Ciências Sociais e Humanas, Centro de Educação, 

Centro de Educação Física e Desportos, Centro de Educação Superior Norte-RS (envolvendo 

o campus de Frederico Westphalen e campus de Palmeira das Missões), campus Cachoeira do 

Sul, Centro de Tecnologia e Unidade Descentralizada de Educação Superior de Silveira 

Martins-RS. Além disso, a Instituição possui duas unidades de ensino médio, técnico e 

tecnológico: o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria e o Colégio Politécnico da 

Universidade Federal de Santa Maria.  

A Universidade oferece 268 cursos; 131 cursos/habilitações de graduação (118 

presenciais e 13 em Educação a distância) e 106 Cursos de Pós-Graduação permanentes, 

sendo 1 pós-doutorado, 30 de doutorado, 54 de mestrado e 21 de especialização (dados do 

final do 2º semestre de 2017). Nas unidades de ensino médio, técnico e tecnológico, 

acontecem as modalidades de ensino médio, técnico e tecnológico, agregando recentemente o 

ensino de pós-graduação profissional, na modalidade de mestrado. Existem ainda sete cursos 

superiores de tecnologia; no ensino médio e técnico são 26. Além disso, os colégios atuam na 

educação continuada de nível técnico e no ensino de jovens e adultos. A Instituição 

incorporou o ensino a distância no ano de 2004. Em Cachoeira do Sul são ofertados 5 cursos 

de graduação: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Agrícola, Engenharia de Transportes e 

Logística, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. Prestes a completar seus 10 anos de 

história, a unidade CESNORS/UFSM teve sua estrutura organizacional dividida, criando-se o 

Campus Palmeira das Missões e o Campus Frederico Westphalen. Ambos os campi, ao longo 

de suas trajetórias, trazem mudanças e contribuem para o desenvolvimento econômico, 

cultural, social e científico das suas regiões. Os campi Frederico Westphalen e Palmeira das 

Missões formaram, em 2015, 334 alunos de graduação e 16 em pós-graduação. Atualmente, o 

campus de Palmeira das Missões conta com oito cursos de graduação, além dos cursos de 

Mestrado em Agronegócios e o curso de EaD Especialização em Gestão de Organização 

Pública em Saúde e Bacharelado em Administração Pública. O campus de Frederico 

Westphalen conta com seis cursos de graduação e também dispõe do curso de Pós-Graduação 

em Agronomia - Agricultura e Ambiente e o curso de EaD Licenciatura em Computação.  

O corpo discente é constituído de 29.232 estudantes, em todas as modalidades de 

ensino. O expressivo aumento de vagas dos últimos anos foi reflexo da adesão da UFSM ao 

processo de expansão das universidades. O quadro de pessoal conta com 4.803 servidores, 
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2.043 docentes e 2.760 técnicos-administrativos, incluindo docentes do ensino superior, 

docentes do ensino médio, técnico e tecnológico e técnico-administrativos em educação. 

 

1.3 A luz que penetra no fundo do túnel: a abordagem epistemológica 

 

Karl Popper definiu a teoria do ponto de vista epistemológico como um holofote que 

se comporta como nosso guia, iluminando a realidade, já que somos ativos frente à 

necessidade de construção do conhecimento (Silveira, 1996). Ao chegar ao fim do túnel ou da 

toca do coelho, nos deparamos com a necessidade da luz desse holofote para interpretar 

melhor o emaranhado que surge dos dados gerados pelas nossas entrevistas. 

Para a consecução dos objetivos da tese, buscamos apoio na fenomenologia-

hermenêutica conforme definem os estudos de Beltrán; Igea y Agustí (2003, p. 220): “La 

fenomenologia es la investigación sistemática de la subjetividad, su meta es el estudio del 

mundo tal como se nos presenta en y a través de la consciência”.  Ou seja, cumpre investigar 

como os dados sobre a resiliência são tratados na ambiência do professor, como ele os 

significa e os trata do ponto de vista de sua elaboração conceitual e os torna realidade em suas 

vivências. 

O termo "hermenêutica" provém do verbo grego "hermēneuein" e significa declarar, 

anunciar, interpretar, esclarecer e traduzir. Ela foi muito utilizada para a interpretação das 

escrituras sagradas. Significava exegese ou método para encontrar o sentido oculto do texto, 

visando a buscar a compreensão do que está por trás da expressão. É a arte da interpretação, 

pois ela busca a compreensão dentro do contexto histórico dos acontecimentos. Já a 

fenomenologia preocupa-se também com a interpretação subjetiva da realidade estabelecida, 

operando por redução às essências do vivido e do sentido. A fusão entre ambas, segundo Paul 

Ricoeur, possibilita a compreensão da relação do texto histórico e do intérprete como 

dialógico, oportunizando a fusão de horizontes entre o intérprete e o contexto histórico de 

interpretação.  

Assim, optamos por utilizar a teoria das narrativas de Paul Ricoeur, como fonte de 

inspiração para pensar as narrativas [auto]biográficas e, desse modo, como proposta para o 

desenvolvimento do percurso investigativo, pois a mesma nos apresenta diversas 

contribuições relacionadas à história de vida do sujeito, levando em conta o seu contexto. 

Nessa perspectiva, evidenciamos a reflexão de Abrahão (2010) ao afirmar que: 
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as narrativas [auto] biográficas constituem-se de relatos ou registros produzidos por 

solicitação do pesquisador, com a intencionalidade de (re) construir a memória, 

pessoal ou coletiva, contextualizando o narrado segundo o período sócio-histórico-

cultural em que se inserem os fatos objeto da narração e estabelecendo interação e 

intercâmbio entre pesquisador e entrevistado, no decorrer do processo de investigação 

(p. 191).  

 

 Portanto, podemos dizer que as narrativas [auto]biográficas desenvolvidas em 

profundidade tornam-se um processo de reconstrução, do qual o investigador também 

participa, interagindo, instigando, proporcionando assim ao narrador reconstruir sua história, 

atribuindo-lhe significado. Segundo Abrahão (2004, p. 203), “as [auto] biografias são 

constituídas por narrativas em que se desvelam trajetórias de vida. Esse processo de 

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

si, àquele que narra sua trajetória”. 

Porém, neste trabalho não optamos pelo distanciamento dos métodos experimentais 

com teste de hipóteses simplesmente, tendo como objetivo último a formulação de teorias 

explicativas de relações causais. Procuramos ressaltar que a base do conhecimento é a 

experiência subjetiva dos fatos tal como os atores e pesquisadores a percebem. Buscaremos 

um estudo dos fenômenos pela perspectiva dos sujeitos implicados, considerando o seu marco 

referencial, pois interessa conhecer como as pessoas experimentam e interpretam o seu mundo 

pessoal/social/profissional. O professor emerge assim como uma pessoa e um ator crítico e 

interveniente que questiona os valores políticos, sociais, culturais e econômicos que 

sobredeterminam a ação das escolas/universidades, dos professores e da sua própria situação. 

A racionalidade prática e a racionalidade crítica se complementam para a centração na busca 

da autonomia dos professores, sendo utilizada a pesquisa como estratégia de formação. 

Afinal, não existe mais ciência neutra, como se pensou no positivismo; as compreensões do 

investigador são sempre influenciadoras da realidade externa e interna, de si mesmo, do outro 

e do mundo circundante. A seguir, enfatizaremos como se deu mais detalhadamente a escolha 

metodológica, englobando os métodos, técnicas e instrumentos para a geração dos dados da 

pesquisa. 

 

1.4 Entre portas enormes e uma pequena chave de ouro 
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Ao cair no fim do túnel, Alice percebeu que não havia se machucado e, ao se levantar, 

se deparou com o coelho na sua frente andando ligeiro por um corredor escuro. Ela correu 

atrás dele e só o ouvia dizer a expressão: “Por minhas orelhas e bigodes, como está ficando 

tarde!” Ao dobrar uma esquina viu-se sozinha num salão baixo e escuro, com lâmpadas 

enfileiradas no teto. E encontrou portas enormes em toda a extensão do salão, mas estavam 

trancadas. Havia apenas uma mesinha de três pernas e sobre ela uma minúscula chave de ouro 

que não abria nenhuma delas, pois as portas eram excessivamente grandes para a chave. 

Depois de fazer uma primeira rodada, descobriu que havia uma pequena cortina e atrás uma 

porta pequena, de mais ou menos 40 cm de altura, experimentou novamente a chave e 

conseguiu abrir a porta. Então colocou a cabeça no vão e descobriu que dava para uma 

pequena passagem do tamanho de um buraco de rato, mas ao fundo avistou “o jardim mais 

encantador que já se viu” (Carroll, 2002, pp. 9-10).  

Diante da realização desta pesquisa, também nos sentimos como Alice ao ter que 

escolher em quais das portas cabe a chave de ouro, ou seja, quais técnicas e instrumentos de 

pesquisa seriam ideais para nos levar à contemplação do Jardim da Resiliência. Como o 

coelho manifesta, há uma premência do tempo sem o cumprimento do qual nada é possível na 

Academia. Por isso o perseguimos arduamente até aqui, procurando respeitar os seus prazos, 

tanto para a realização da geração de dados da pesquisa nas entrevistas, quanto para não 

extrapolar o tempo previsto para a pesquisa de doutorado segundo as regras da universidade.  

Além disso, há sempre a ambição de querer abrir todas as portas do tema que nos fascina, qual 

seja, a resiliência docente no Ensino Superior, porém tivemos que nos contentar com uma 

pequena porta que enfatiza o objetivo geral do trabalho, o qual visa a: “Compreender a 

relação entre resiliência docente e ambiência [trans]formativa por intermédio das 

[inter]influências entre condições objetivas, subjetivas e intersubjetivas, tendo como horizonte 

as narrativas de professores sobre o processo contínuo de autoformação e retomada de 

aprendizagens docentes na Educação Superior”. 

Para que a tese seja fundamentada em argumentações de validade e alcance científico, 

propomos a realização de pesquisa qualitativa, do tipo autobiográfica e triangulação dos 

dados, a partir da imersão nos contextos institucionais e docentes, considerando a busca pelas 

aproximações e distanciamentos acerca da realidade docente na Educação Superior. 

Intentamos compreender como os professores aprendem a lidar com as situações de 

despreparo inicial, de isolamento profissional, de solidão pedagógica e de crises 

motivacionais em ambiências externas. Esses fatores demarcam implicações nas 

subjetividades docentes e na maneira com que lidam com o entorno acadêmico e social e com 
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as relações interpessoais. Portanto, uma amostra significativa de docentes foi protagonista de 

nossa investigação, contribuindo com as narrativas de sua trajetória docente. 

 

1.4.1 As entrevistas-narrativas em profundidade  

 

Ao delinearmos a pesquisa, o design pode assumir variadas formas, pois pode ser 

condicionado pelas limitações e imprevisibilidades que o contexto investigativo apresenta no 

decorrer do desenvolvimento do estudo que nos propusemos realizar. Depende também, em 

larga medida, dos propósitos com que buscamos abordar a temática. Efetivamente, o plano      

investigativo caracteriza-se diferentemente conforme o estudo é delineado com intenções 

meramente exploratórias, descritivas, explicativas ou ainda se ele visa a que os resultados     

obtidos possam permitir a antecipação de outros resultados interligados com o problema     em 

análise, assumindo então, um carácter preditivo. Podemos ir além se, no contexto da formação 

permanente de professores, pensarmos na sua aplicabilidade imediata no estudo de ações 

reflexivas ou ainda, narrativas de si, por intermédio de histórias de vida, no traçado 

autobiográfico. Ou se, diante de realidades a serem transformadas, assumirmos a 

investigação-formação com uma abordagem dialógico-reflexiva (Maciel, 2006) com apoio na 

espiral [auto] formativa. 

No entanto, é sempre necessário desenharmos um plano viável, para que essa trajetória 

nos possibilite a apropriação dessas profundezas visitadas, observadas, pesquisadas e tocadas. 

Assim, para esse passeio epistemológico, munimo-nos da ferramenta qualitativa com o intuito 

de que a mesma possa nos dar suporte na busca pelas informações necessárias para o nosso 

percurso ser contemplado com novas aprendizagens, experiências e descobertas. Nessa 

perspectiva, Gatti y André (2010) expõem a ideia de que: 

 

O uso dos métodos qualitativos trouxe grande e variada contribuição ao avanço do 

conhecimento em Educação, permitindo melhor compreensão dos processos escolares, 

de aprendizagem, de relações, dos processos institucionais e culturais, de socialização 

e sociabilidade, do cotidiano escolar em suas múltiplas implicações, das formas de 

mudança e resiliência presentes nas ações educativas (p. 34).          

 

No caso da orientação desta tese, tornou-se mister dialogar com os protagonistas que 

constituem a docência na instituição investigada (UFSM/RS/Brasil), buscando reconstruir 

suas trajetórias docentes em autobiografias narrativas, mediante entrevistas individuais que 
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permitiram à pesquisadora mapear as aproximações e distanciamentos empíricos e 

conceituais. 

Nesse sentido, a investigação a ser desenvolvida tem seu aporte metodológico 

predominantemente de cunho qualitativo, com foco nas narrativas [auto]biográficas como 

possibilidade de mergulhar nas profundezas da constituição da docência na Educação 

Superior.  Sendo essa permeada pela ambiência, pelos processos autoformativos e pela 

resiliência docente, o estudo propõe investigar a inter-relação desses processos em 

profundidade, procurando compreendê-los a partir da perspectiva dos sujeitos implicados, 

como vivenciam, como sentem esses problemas e os enfrentam em entornos desfavoráveis. 

 As pesquisas que utilizam as narrativas [auto]biográficas como proposta para o 

desenvolvimento das investigações trazem um grande leque de contribuições relativas à 

história do sujeito, considerando o contexto no qual o mesmo está inserido. Com isso, 

inferimos que a narrativa [auto]biográfica é propulsora no processo de [trans]formação do 

sujeito que a utiliza, pois propõe a reflexão sobre as experiências vividas à luz de quem as 

vivencia. 

Ao narrar um processo de formação, o sujeito que narra a sua história atinge um 

distanciamento do contexto no qual ele está imerso, podendo analisar, compreender para se 

situar, encontrar respostas aos questionamentos num caminho de transformação (Josso, 2010). 

Dessa forma, acreditamos que esse processo de distanciamento é necessário para a devida 

objetivação das experiências que culminam no processo de auto[trans]formação. 

Destacamos também a reflexão de Ferrarotti (1988), o qual afirma que o propósito 

desse processo investigativo é dar vez e voz ao sujeito da pesquisa e, assim, contribuir para 

descobrir a importância do “caminhar para si”, enquanto desenvolvimento do 

autoconhecimento – [auto] formação. Para esse autor, a pesquisa baseada em narrativas 

[auto]biográficas é afirmada como possibilidade de tomar a experiência humana como objeto 

de conhecimento, passível de mensuração, análise e interpretação.  

 Diante dessa perspectiva, acreditamos que a abordagem [auto]biográfica, como  

investigação científica, busca estabelecer a relação entre a pessoa e o mundo, entre o 

individual e o coletivo, entre o local e o universal. Afinal, “se nós somos, se todo indivíduo é, 

a reapropriação singular do universal social e histórico que o rodeia” auxilia a “conhecer o 

social a partir da especificidade irredutível de uma práxis individual” (Ibid., p. 27). 

 Para Josso (2010), a narrativa de formação demanda uma reflexão conjunta de todas as 

experiências do percurso de vida. O sujeito que narra sua trajetória e que reflete sobre ela é o 

mesmo que vive sua vida e se orienta em cada etapa, ou seja, ele está no centro do processo de 
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formação. “É fazer dele o escultor de sua própria existência, mesmo se o material sobre o qual 

trabalha impõe exigências conhecidas ou inesperadas” (p. 195). 

Dessa maneira, as narrativas vêm contribuindo para a pesquisa qualitativa como 

possibilidade de construção/elaboração de dados e/ou informações e também como 

procedimento de formação, pois, ao mesmo tempo em que o sujeito organiza seu relato (oral 

ou escrito) também reconstrói suas experiências, refletindo sobre as mesmas. Nesse processo 

de reencontro consigo mesmo, o narrador tem a possibilidade de compreensão e autorreflexão 

das experiências vividas, tanto sobre a trajetória de vida pessoal quanto 

profissional/institucional. 

A partir dessas contribuições, podemos dizer que há uma diferença epistemológica 

entre a simples descrição de fatos ocorridos na vida do sujeito e a narração das experiências 

constituintes de seu percurso formativo, sendo que nesse processo há uma [re]significação das 

vivências, tornando-as experiências de formação. 

 No momento em que a formação é entendida como um processo interior, tendo a 

possibilidade de o sujeito se deixar tocar pelos movimentos educativos da vida, 

transformando-os em experiências significativas, então é possível reconhecer o lugar central 

do sujeito. É importante salientar também que, nesse processo de transformação das 

experiências vividas em significativas e formativas, é preciso que essas sejam coletivas, 

considerando as tramas, os encontros e desencontros que temos com os outros e com o meio 

em que estamos inseridos, e ao longo da vida. Nesse mesmo sentido, podemos dizer que as 

narrativas não são apenas uma construção (ou reelaboração) individual, pois elas adquirem 

real significado quando situadas no contexto socioeconômico e cultural vivenciado pelo 

sujeito da narração. 

 

1.4.2 Descrição dos aspectos técnicos e subjetivos das entrevistas 

 

O movimento de preparação para as entrevistas, por parte do investigador, é muito 

significativo, pois muitos questionamentos surgem em torno da proposta de investigação: 

como será a compreensão dos participantes da pesquisa acerca da temática abordada; que 

relação se estabelecerá entre os implicados no processo da narrativa; quais tramas serão 

estabelecidas no tear narrado; como será a compreensão do entrevistador? A relação 

estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado é de muita confiança, de empatia, de 

reciprocidade, de respeito, e, em certa medida de cumplicidade. É um elo que se forma entre 
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os participantes deste processo narrativo. Esse elo é permeado por falas rememoradas, 

significativas (positivamente ou não), ressignificadas, reelaboradas. Como diz Sanches a esse 

respeito: “As ações e os momentos da história nos levam a uma totalidade processual, 

contextual e coerente. O sujeito se perde e se encontra no labirinto de uma história.” (Sanches, 

p. 112). Além disso, ele complementa: “A narrativa faz essa mediação reflexiva; proporciona, 

por meio de uma subjetividade que se faz no tempo, enfrentando as vicissitudes da vida, uma 

identidade pessoal narrativizada e reflexiva, que não se esconde do mundo.” (Sanches, p. 

112). 

Para a consecução das entrevistas, faremos a seguir uma exposição de como se deu a 

escolha dos professores participantes da pesquisa, tendo em vista os critérios de seleção, 

sendo que o projeto foi submetido ao Comitê de Ética da instituição de origem da 

investigação (UAM), com aprovação dos termos de autorização institucional da pesquisa, 

termos de confidencialidade e de consentimento livre e esclarecido.  Buscamos os endereços 

eletrônicos dos participantes que pretendíamos entrevistar na instituição locus da 

investigação. A partir desses endereços, estabelecemos o primeiro contato com os docentes, 

enviando o convite para a participação nesta pesquisa, que se deu por meio do Questionário 

Exploratório (Apêndice A). Esse questionário foi enviado para 476 docentes dos diferentes 

cursos de licenciatura. Destes, obtivemos retorno de 31 professores, sendo que 10 não se 

dispuseram a cooperar com a pesquisa. E 21 docentes concordaram em participar da 

Entrevista Narrativa. Porém, como alguns docentes pertenciam a outros campi da UFSM, 

concentramos a pesquisa em entrevistar 15 docentes que pertencem ao campus sede 

Camobi/Santa Maria. Destes 15 professores entrevistados, 9 são mulheres e 6 homens. 

O primeiro movimento como forma de contato com os participantes se deu pelo envio 

do e-mail com o convite e o Questionário Exploratório. E então surgiram as expectativas 

iniciais em relação à devolutiva desse contato. Na continuidade dessa dinâmica, o retorno dos 

e-mails veio juntamente com algumas informações básicas, tais como: ano de ingresso na 

UFSM, experiência docente na Educação Superior, algum evento significativo de adversidade 

no seu âmbito pessoal/profissional na universidade, e as estratégias de enfrentamento 

desenvolvidas, bem como a disponibilidade para continuar participando da investigação por 

meio de entrevista narrativa individual. Após finalizado esse primeiro momento, e com 

algumas informações básicas de contato e sobre a docência, é chegada a hora de iniciar os 

contatos individuais a fim de agendar as entrevistas narrativas: dia, hora, local. Nesse 

momento a sensação foi de certo alívio, pois parecia muito simples fazer o agendamento desse 

encontro narrativo, afinal os participantes combinaram conforme suas disponibilidades. No 
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entanto, os imprevistos surgiram e foi necessário remarcar algumas das entrevistas.  Assim, 

como a flexibilidade é um dos aspectos da resiliência, precisamos desenvolvê-la com muita 

cautela, com o intuito de dar andamento a essa etapa e para obter êxito. Cabe ressaltar que 

alguns dos entrevistados eram conhecidos nossos e outros não, e que essa condição também 

causou certa apreensão, pois até que ponto o fato de conhecê-los contribui ou não para o bom 

andamento das interlocuções? 

A realização das entrevistas foi repleta das mais diversas sensações, entre elas: será 

que os entrevistados entenderão a proposta da pesquisa? De quanto tempo dispõem para a 

narrativa? Será que realmente estarão no local e horário combinado? Até que ponto o roteiro 

elaborado será capaz de contemplar os objetivos das entrevistas? Muitas inquietações nos 

momentos das pré-entrevistas emergiram; muitas dúvidas também, tais como: será que de fato 

esta temática faz sentido para eles? Trará alguma contribuição para o seu campo de docência 

na Educação Superior? Afinal, uma investigação almeja apresentar possíveis colaborações 

para o contexto pesquisado, e não somente para o investigador.  

E assim, com muitos receios fomos ao encontro de nossos participantes e, logo na 

primeira entrevista, foi necessário remarcá-la, acontecendo isso com outras narrativas também 

(apenas três), sendo que uma delas teve que ser agendada em dois momentos, pois o docente 

estava com a agenda lotada de atividades acadêmicas e com muitas informações para 

subsidiar a investigação, necessitando assim desmembrar a conversa.  

As entrevistas ocorreram nas salas dos professores, ou em ambientes da própria 

UFSM, como salas de coordenação de curso, e os encontros oscilaram entre trinta e quatro 

minutos (34 minutos) a uma hora e cinquenta e oito minutos (1 hora e 58 minutos). 

Consideramos importante destacar que esse tempo das narrativas, que cada um dos 

participantes dedicou para contribuir com a proposta da investigação, se deu de acordo com as 

suas interpretações e impressões sobre o que foi posto como provocação reflexiva, 

concomitante com as nossas interpelações como mediadora da entrevista. 

As narrativas dos docentes tiveram como proposta orientadora os tópicos- guias e, em 

geral, foi estabelecida interlocução acerca de como o professor observa sua instituição em 

todos os seus aspectos, tanto estrutural, quanto questões de inter-relações; diante das suas 

atuações, como ele se vê no exercício da pesquisa, da docência e na gestão; quando o curso de 

formação na graduação for bacharelado, como se deu o movimento para a docência; quais os 

desafios enfrentados que destacaria na sua trajetória pessoal/profissional e o que fez para 

resolver ou bem encaminhar essas questões; como percebe as mudanças que acontecem no 

decorrer da profissão; como avalia o seu tempo na universidade, e como vê a sua docência em 
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uma universidade federal; como considera a aprendizagem enquanto professor e o que isso 

influiu no seu autoconhecimento; e, por último, se teria algo a mais que gostaria de 

acrescentar. 

As transcrições das entrevistas foram acontecendo conforme a realização das mesmas, 

enquanto a espera da efetivação entre elas, mas, principalmente ao término das quinze 

narrativas. E, conforme essas iam sendo finalizadas, eram retornadas aos entrevistados a fim 

de realizarem as considerações (correções, complementações) que julgavam ser pertinentes. 

Sempre que necessário, buscamos mais alguns dados de nossos entrevistados na internet para 

complementar as informações, especialmente nas plataformas de pesquisa dos cursos e das 

agências de fomento, como o Curriculum Lattes, do CNPq. Todas as entrevistas foram 

enviadas aos professores para correções e supressões, sendo que todos fizeram revisões do 

texto, geralmente eliminando questões que não contribuíram para o escopo das entrevistas.  

Logo em seguida iniciamos as interpretações das narrativas, sendo essas impregnadas 

de significados dados pelos docentes participantes deste processo investigativo. Assim, nos 

debruçamos em uma apreciação detalhada de maneira um tanto trabalhosa, porém com muita 

proximidade ao que os entrevistados contemplaram em seus relatos. 

Os quadros de análise das entrevistas são organizados a partir de três eixos 

interpretativos gerais (e que serão ilustrados abaixo), a partir dos quais as categorias e 

indicadores emergentes das narrativas foram estabelecidos:  

 Ambiência {institucional; docente; [trans]formativa}; 

 Resiliência docente; 

 Processos de autoformação docente. 

 

 

Figura 2 - Eixos Interpretativos da Pesquisa – Figura elaborada pela autora. 

 

Ambiência 
(institucional, 

docente e 
[trans]formativa) 

Resiliência 
docente 

Autoforma
ção 

docente 
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Essa fase exigiu da pesquisadora uma postura fenomenológica e hermenêutica tendo 

como horizonte a interpretação do fenômeno investigado, no desvelamento dos conteúdos das 

narrativas/histórias de vida, cuja escolha teórica se dá como resultante da pesquisa 

bibliográfica, no sentido de esclarecer elementos epistemológicos, teóricos e metodológicos 

envolvidos. Os três eixos interpretativos serão explicitados no capítulo a seguir. 

Neste momento, vamos expor alguns aportes filosóficos e históricos para justificar a 

escolha da metáfora adotada na pesquisa. Com base em Paul Ricoeur, buscamos estruturar a 

possibilidade de as narrativas serem compreendidas, por analogia, a partir de uma metáfora da 

resiliência que contemple ou incorpore a visão da alteridade.  

 

1.5 A construção da metáfora da investigação  

 

Após algumas peripécias, ora sentindo-se grande demais, ora pequena frente aos 

desafios de sair do labirinto em que estava, num momento em que se sentiu pequena Alice 

correu para a portinha que daria para o jardim, mas era tarde demais pois ela já havia se 

fechado. Daí chorou tanto que se viu no meio de uma lagoa de lágrimas e, ao nadar, encontrou 

um camundongo que a guiou para a margem (Carroll, 2002, pp. 10-22). Assim como nas 

aventuras de Alice, a nossa intenção na pesquisa não era simplesmente adentrar o jardim, mas 

encontrar uma margem de onde pudéssemos pelo menos avistá-lo. Afinal, o jardim para nossa 

pesquisa representa apenas uma metáfora, não é um lugar físico.  

Ainda que a resiliência por si só já seja uma metáfora (Ravazzola, 2008, p. 114), 

observamos que outras metáforas foram utilizadas para definir ou ilustrar o significado da 

resiliência. Hernández (2015, pp. 35-36) utiliza a metáfora do rio para entender os fatores de 

resiliência e de não resiliência. Os fatores de resiliência, segundo ele, poderiam ser os riachos 

que abastecem o fluxo do rio maior, enquanto os fatores de não resiliência seriam as barreiras 

que impedem o seu livre fluxo. Quanto mais fatores de resiliência, maior a abundância de 

água no rio, já o contrário também é verdadeiro, para ilustrar a força ou quando impera uma 

multiplicidade de fatores de não resiliência. Na resiliência holística, Hernández propõe uma 

nova metáfora: a espiral logarítmica.  Em nossa dissertação de mestrado (Viera Trevisan, 

2014), defendemos a metáfora da espiral [auto]formativa (Figura 3, destacada logo abaixo), 

inspirada no mito grego do labirinto de Ariadne, em que o fio servia de fonte de apoio, guia e 

orientação para sair dos conflitos e adversidades do Labirinto de Dédalo em direção à luz.  
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                   Figura 3 - Espiral [auto]formativa – (Viera Trevisan, 2014, p. 81). 

 

Entretanto, Hernández se detém na geometria da natureza e as suas formas elípticas, 

como os caramujos, as galáxias e até o formato dos furacões, para mostrar que a força da 

resiliência está presente na natureza, mas também tem aplicações em diversos campos, da 

filosofia à arquitetura e à economia, passando pela arte, matemática e filosofia, entre outras. 

Mas existem ainda outras metáforas, como as que serão vistas a seguir. 

“La ‘casita’ de la resiliencia” es una metáfora desenvolvida por Stefan Vanistendael” 

Forés y Grané (2010 p. 79,) que representa os diversos aspectos da resiliência e também “una 

herramienta pedagógica importante para intervenir en clave resiliente” (Forés y Grané, 2010, 

p. 79). Por isso, eles nos advertem: “Recordemos que el objetivo de la resiliencia es construir 

mundos más humanos”. (p. 78). Vanistendael afirma que “para construir la resiliencia es 

necesario, en primer lugar, tener la base de la casa, que son las necesidades básicas cubiertas: 

se debe garantizar que las personas tengan comida, un sitio para dormir, salud, etc. Si estos 

mínimos no están garantizados no podemos pretender trabajar el resto” (Forés y Grané, 2010, 

p. 80). 

Na parte central da casa, encontramos “la aceptación profunda de la persona” (Id. 

ibid.), que quer dizer aceitarmos aos demais como são, porém não fazendo tudo o que querem. 

É importante também destacar que nesta parte da casa “encontramos el jardín que nos acerca 

al contacto de la naturaleza y su uso pedagógico” (Ibid., p. 81). 
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         Figura 4 – La casita de la  resiliencia  
           Fonte: Disponível em: https://www.google.com/search?hl=pt-     

PT&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=637&ei=hKNPWqvxBMvHwASqxJeAAw&q=la+casita+de

+la+resiliencia+%28adaptado%29&oq=la+casita+de+la+resiliencia+%28adaptado%29&gs_l=img.3...21

64.10213.0.10644.40.17.0.23.23.0.134.1519.0j13.13.0....0...1ac.1.64.img..4.26.1564.0..0j0i10k1j0i30k1j0

i8i30k1j0i19k1j0i30i19k1.0.9RCKNRWJ89Q#imgrc=R0fDjUBbtwFykM: Acessado em: 05/01/2018. 

  

No primeiro piso, encontramos o sentido da vida, ou seja, “saber atribuir una 

coherencia al proyecto vital [...] dar una orientación a la vida ” (Ibid., p. 81). E isso implica a 

capacidade de cada pessoa  colocar em prática seus planos, realizar seus objetivos. Também 

cabe destacar que “la persona descubre el sentido de la vida comprometiéndose con la 

solidariedad, en la relación altruista con las otras personas, yendo más allá de una relación con 

uno mismo” (Id. Ibid.). 

 No segundo piso da casa, encontramos três cômodos: “la de la autoestima, la 

habitación de las competencias y las aptitudes y la estancia de las estrategias de adaptación 

positiva” (Id. Ibid.). E, ao falar em “competencias y aptitudes sociales y personales”, os 

autores destacam que “la resiliencia está muy ligada a trabajar aspectos” tais como: o êxito 

social, a autonomia, as perspectivas de um futuro melhor e a habilidade em resolver 

problemas (Ibid., p. 82). Ainda nesse piso, temos um terceiro cômodo: o sentido do humor, ou 

seja, “el sentido del humor es la capacidad de conservar la sonrisa ante cualquier adversidad” 

(Ibid., p. 83). 

 No sótão encontramos “las otras experiencias” (Ibid., p. 84) que podem contribuir para 

o desenvolvimento da resilência e que não foram consideradas nos momentos e/ou instâncias 

anteriores, como por exemplo: um sorriso, a contemplação de uma esplendorosa paisagem, 

memórias exultantes, entre outras situações, levando em consideração a criatividade como 

busca de possibilidades para o desenvolvimento da resiliência.  
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 E, como um dos últimos componentes da casa, temos a chaminé, exemplificada pelo 

amor, e que os autores (fundamentados em Vanistendael) assim descrevem: “en la parte alta 

de la casita, la chimenea proporciona el calor, el amor entendido como el reconocimiento del 

outro como un legítimo outro” (Id. Ibid.).   

 Outra metáfora importante a se destacar é a da Bicicleta. O desenho dessa bicicleta foi 

feito por Javier Alonso Fernández-Aceituno, a pedido de Forés y Grané, a fim de representar a 

metáfora da resiliência compreendida por esses autores. Assim, a roda traseira representa os 

sofrimentos que a pessoa tem passado: “no es la original, esto nos recuerda que la cicratiz de 

la herida siempre está presente y no podemos volver al estado inicial” (pp. 85-86). As botas 

que compõem a roda lembram o movimento que se deve fazer para seguir adiante apesar do 

sofrimento, desenvolvendo as mais diversas maneiras de superação, ou “múltiples estratégias 

de adaptación positiva” (p. 86).  

 O guidão de madeira representa a importância de traçar um sentido para nossas vidas e 

com coerência, possibilitando equilíbrio, pois escolhemos nosso percurso e precisamos saber 

nos orientar nele. As luzes da bicicleta representam a importância “del tutor de resiliência” (p. 

86), ou seja, das pessoas que fazem parte da tessitura de nossas vidas e que são 

significativas/essências para essa construção. A cadeia é tudo o que nos faz “funcionar”, ou 

seja, as atitudes pessoais e sociais, e também as capacidades de uma pessoa resiliente. 

 Os pedais ilustram de onde vem a força que nos faz dar movimento à bicicleta. O 

banco retrata os nossos conhecimentos e também as nossas necessidades básicas e a rede 

social à qual pertencemos (ou em que somos acolhidos). E a madeira nos lembra da condição 

humana: somos seres frágeis e contingentes; mas às vezes flexíveis, podendo assim flutuar 

“(metáfora para ejemplificar el resurgimiento de las profundidades)” (p. 86). 
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                   Figura 5 - La Bicicleta de la Resiliencia 
   Fonte: A figura La bicicleta de la resiliência encontra-se disponível no site:     

https://www.google.com.br/search?q=La+bicicleta+de+la+resiliencia&tbm=isch&tbo=u&source=

univ&sa=X&ved=0ahUKEwjqgMWrgLrYAhUKlZAKHeHOCJoQsAQIcA&biw=1366&bih=588

#imgrc=HKRou8jK6FlVjM 

 

 E ainda, outra metáfora interessante é a La Rueda de la Resiliencia, construída por 

Henderson e Milstein em 2003, representada abaixo: 

 

                                  Figura 6 - La Rueda de la Resiliencia de Henderson e Milstein em 2003 
Fonte:ttps://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=D9

xLWvOiB4K2wQSyt464Cg&q=la+rueda+de+la+resiliencia&oq=La++de+la+resilienci

a&gs 
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 Essa metáfora considera o contexto das escolas e elucida basicamente dois grandes 

estágios: 

1) “Mitigar los factores de riesgo en el ambiente” (p. 103); 

2) “Construir resiliencia en el ambiente” (p. 103). 

 Esses dois grandes estágios são desmembrados em seis, com a seguinte configuração. 

Dentro do primeiro estágio, temos: 

a) “Enriquecer los vínculos prosociales” (p. 103): a escola deve oferecer atividades que 

promovam a participação e envolvimento tanto da família como dos alunos, 

estabelecendo assim vinculação mais efetiva com o ambiente escolar; 

b) “Fijar limites claros e firmes” (p. 103): os autores consideram fundamental que os 

estudantes façam parte da elaboração das posturas que são necessárias no ambiente 

das instituições educativas; 

c) “Enseñar ‘habilidades para la vida’” (p. 103): nesse aspecto da roda da resiliência os 

autores destacam como significativo o desenvolvimento de atitudes que contemplem a 

resolução de conflitos, a aprendizagem cooperativa e a capacidade de expressar  

opiniões. 

 

No segundo estágio do diagrama, os autores enunciaram a seguinte composição: 

a) “Brindar afecto e apoio” (p. 103): esta etapa é considerada a base do processo da 

resiliência (na roda aparece de maneira sombreada para destacar sua importância); 

b) “Establecer y transmitir expectativas elevadas” (p. 103): esta fase tem por objetivo 

incentivar a aprendizagem dos alunos, por meio de estratégias de colaboração e 

valorização da diversidade; 

c) “Brindar oportunidades de participación significativa” (p. 103): este passo diz respeito 

à maneira como é mais significativo perceber as pessoas que fazem parte das 

instituições educativas, ou seja, como atores ativos/participantes do contexto em que 

estão inseridos e, assim, capazes de “participar en las decisiones, la planificación, la 

resolución de conflictos” (p. 103), desenvolvendo o sentido de pertencimento à 

instituição. 

Em geral essas metáforas são interessantes por ilustrar os conteúdos da resiliência por 

intermédio de desenhos ou figuras de linguagem que abrem a compreensão para um melhor 

entendimento. Esse expediente é muito caro aos procedimentos da hermenêutica, afinal, como 

diz Hermann a partir de Richard Rorty, a metáfora nos acende a compreensão para situações 

novas: 
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Segundo ele, as mudanças na moral, assim como na vida política, dependem de 

inovações culturais e não de decisões de nossa vontade, como era a crença metafísica. 

E o que exerce papel nesse processo são as metáforas, que podem fazer descrições do 

sujeito e do mundo de forma imprevisível. Quando o mundo joga outro jogo de 

linguagem, isso não se realiza por escolha de critérios subjetivos, mas porque 

passamos a empregar novas palavras. Disso decorre a importância que Rorty confere 

ao artista, em especial, aos poetas e romancistas, pois eles criam novas metáforas e 

novas linguagens sobre o sujeito e o mundo que ampliam o espectro de decisões éticas 

(Hermann, 2006, pp. 70-71). 
 

A partir de Ricoeur, Pellauer (2009) faz a distinção entre metáforas vivas, que 

provocam a nossa imaginação e não podem ser traduzidas em conceitos já existentes, e as 

metáforas mortas, que só substituem um termo por outro, como é o caso da palavra perna-de-

mesa. Em certo sentido isso tem a ver com a posição anterior, defendida por Rorty, uma vez 

que, ainda nas palavras de Pellauer: “Dessa forma, a metáfora viva suspende a maneira 

corriqueira de referir-nos à realidade, em prol de uma referência de segunda ordem que 

redescreve a realidade” (p. 97, grifo do autor). Mas Ricoeur vai além da simples redescrição, 

pois a metáfora para ele tem um elemento ficcional e transgressivo capaz de pôr em questão a 

ordem existente. Dessa forma, na continuidade, Pellauer vai complementar dizendo que, para 

Ricoeur, a metáfora é uma ampliação icônica que vai além da simples redução à imagem. E 

por isso a sua teoria narrativa é capaz de repensar a relação com o tempo e a história, algo que 

não foi possível ao Estruturalismo equacionar. Por isso o alicerce da teoria narrativa de Paul 

Ricoeur está posto no fato de que ela transita entre o “descrever, narrar e prescrever” (1991, p. 

139), que representamos na figura 7, abaixo ilustrada. Ou seja, ela se posiciona 

diferentemente das descrições das estruturas pré-existentes no indivíduo ou na sociedade, 

preconizadas pelo Estruturalismo, ou então a redescrição estética de mundo de que falava 

Rorty. Desse modo, o tempo se torna humano ao se converter em narrativa, e esta tem sentido 

no exato momento em que descreve a experiência vivida pelo sujeito no aspecto temporal. E a 

prescrição não é entendida no sentido jurídico, como perda da pretensão, isto é, a perda da 

proteção da lei relativa ao decurso de prazo, mas tem o seu sentido garantido pela 

narratividade. Afinal, a narrativa “faz a mediação entre a descrição da ação na teoria dos atos 

de fala e na semântica, e a prescrição na teoria do julgamento moral, pela força de atribuição 

que possui. É ela que efetivamente adscreve a ação a um sujeito, o personagem da narrativa, 

fazendo-o responsável por ela” (Botton, 2010, p. 14). Ou seja, a prescrição tem a ver com a 

força da moral, que nos possibilita ver a identidade para além dos critérios da mesmidade, e 

ampliar para a dimensão da relação, e ao mesmo tempo de diferenciação, da ideia de 
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alteridade.  Por esse caminho, corrige o método de Husserl, por este não oferecer “um 

caminho de volta ao mundo da experiência e da subjetividade vividas, comuns” (Ibid., p. 92). 

Depois que se tem acesso ao sentido, é preciso voltar ao mundo vivido e existencializar a 

questão, caso contrário ficaríamos presos ao idealismo. Ricoeur defende assim um 

entendimento falível, porém dialógico e não monológico da língua, em que a autoconsciência 

é resultado e não ponto de partida do ego. 

 

Figura 7 – Elos da teoria narrativa de Paul Ricoeur – Figura elaborada pela autora. 

 

Inspirados por essas reflexões, neste trabalho optamos por utilizar outra metáfora, 

diferente das que vimos acima, mas incorporando alguns dos seus elementos, como a própria 

ideia de jardim, extraída da metáfora “La ‘casita’ de la resiliencia”, proposta por Stefan 

Vanistendael. No entanto, algumas dessas propostas, em vista dos novos aportes da 

resiliência, parece-nos limitar mais do que abrir o entendimento do seu conceito, tornando-se 

“metáforas mortas” em certo sentido. A metáfora do rio, por exemplo, pode criar a ideia de 

linearidade, de que os processos de superação da dor e do trauma na resiliência se dão dentro 

de uma sequência progressiva e lógica. Na verdade, há sempre a possibilidade de recaídas ou 

paradas obrigatórias para reflexão e elaboração da convivência que foi privada, como ocorre 

quando a pessoa está de luto por perder um ente querido. O luto tem o seu próprio processo de 

elaboração e isso pode demorar alguns dias ou semanas, até anos, ou a vida inteira, 

dependendo da forma como cada um reage ao trauma do dano sofrido. Já a metáfora da 

espiral logarítmica pode causar efeito contrário porque ela, ao fim e ao cabo, se fecha em si 

mesma. Diferente da Espiral [Auto] Formativa, inspirada na ideia do labirinto de Ariadne, que 

defendemos em nosso trabalho de mestrado, pela sua abertura que provoca ao mundo externo, 

a espiral logarítmica pode alimentar comportamentos ou rituais de repetição. Esses passam a 

acontecer quando a pessoa perde o controle e repete de forma involuntária uma mesma atitude 
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de forma obsessiva. Tais comportamentos estão na base de muitas doenças psicossomáticas 

como o Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), diversos tíquetes, Síndrome de Turette, 

entre outros.   

Se Froebel propôs a ideia do Jardim da Infância, como antessala para a entrada do 

aluno na escola
11

, e Antonio Nóvoa se refere à metáfora do professor jardineiro
12

, há um 

suporte no campo da educação para alçar novos voos nesse sentido. Por isso esta tese defende 

a metáfora do Jardim da Resiliência Pedagógica, para transfigurar a constituição da identidade 

do professor universitário com o intuito de melhor viabilizar a sua entrada e permanência na 

carreira docente. Ela pretende ser um espaço discursivo interdisciplinar e aberto 

permanentemente, no qual, através de cursos, palestras, oficinas, jogos e atividades lúdicas, 

etc, se busca, de forma intencional, projetar o desenvolvimento da cultura de si, contribuindo 

para a despatologização da profissão.
13

   

Acreditamos que quanto mais a pessoa desenvolve o seu jardim da resiliência, 

enquanto cultura de si, melhor estará se posicionado em suas escolhas e formas de atuação no 

contexto universitário. Haverá um melhor suporte afetivo e compreensivo de suas relações, 

levando em conta a capacidade de desapego de experiências ocorridas antes de sua entrada no 

atual estágio da carreira docente, contribuindo assim para uma relação mais empática com a 

sua nova ambiência e para uma vida mais saudável e prazerosa no seu ambiente de trabalho. 

 Entendemos por esse prisma a necessidade da resiliência, não como fonte de 

resistência pura e simplesmente, mas como uma capacidade de se redescobrir e de se 

reinventar em contato com a ambiência circundante, com a natureza externa e interna ao 

sujeito.  Por isso, conseguir de um conceito que nasce no campo da física moderna, como o de 

resiliência, se conectar à experiência das Humanidades, é ainda um desafio a percorrer. Mais 

ainda desafiante é fundi-lo à experiência do professor frente às suas adversidades. Como diz 

Minayo a respeito da questão da violência, essa é uma tendência, que “vem dos fundamentos 

                                                           
11

 O argumento de Marta Nussbaum a respeito de Frobel aproxima a sua experiência da escola socrática e dos 

valores que estamos propondo para o Jardim da Resilência Pedagógica dos professores universitários: “Isso 

porque Froebel foi o criador e teórico do ‘jardim da infância’, o ano anterior ao início da escolarização ‘regular’ 

em que as crianças são carinhosamente estimuladas a expandir sua capacidade cognitiva num clima lúdico e 

afetuoso; e um espaço que, de acordo com o espírito socrático, enfatiza a própria atividade das crianças como a 

fonte de seu aprendizado. (...) A ideia do jardim da infância é simplesmente a ideia de um lugar onde a criança 

aprende e desabrocha por meio das brincadeiras” (2015, p. 60).  
12

 Em conferência realizada pelo professor António Nóvoa, no dia 24/04/2012, no anfiteatro A da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) campus de Araraquara, São Paulo, Brasil. Disponível em: 

https://pt.slideshare.net/BrbaraFloriano/pesquisa-em-educao-conferncia-com-nvoa Encontrada em 04/12/2017. 
13

 Referimo-nos a doenças profissionais que acometem o professor, como a Síndrome de Burnout, também 

conhecida como síndrome do esgotamento do professor, ou da desistência do professor por falta de 

reconhecimento profissional. 
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filosóficos da área, terreno de quase monopólio do modelo médico e biomédico, cuja 

racionalidade tende a incorporar o social (e poderíamos acrescentar, o histórico) apenas como 

variável ambiental da produção das doenças (Minayo, 2995, p. 56).  

 

1.5.1 Os jardins na história da humanidade 

 

Guiados pela mão de Alice depois que caiu na toca do coelho, vamos em busca de 

novas aventuras no Jardim da Resiliência Pedagógica ao encontro dos nossos personagens; 

tais aventuras nos levam a autores e episódios esquecidos no tempo.  

Na Antiguidade, quando o homem precisou transcender uma situação de crise, ou 

mesmo de violência, buscou inspiração para encontrar o seu ponto de mutação na metáfora do 

jardim.  É sabido que a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden é uma metáfora do trauma 

do rompimento de sua relação com o transcendente por amor ao conhecimento terreno, 

representado pela maçã. A catástrofe da expulsão do paraíso é consequência do rompimento 

da vida que se bastava a si própria na convivência junto aos prodígios da natureza. E assim 

ocorreu em várias experiências ao longo da história da humanidade, como veremos mais 

adiante, no exemplo da tragédia de Édipo em Colón, nas Confissões, de Santo Agostinho, no 

Jardim de Epicuro e em outras situações mais contemporâneas.  

O termo resiliência ainda não era conhecido como tal nesses períodos, mas iniciativas 

como essas demonstram que os antigos, assim como hoje os modernos, já tinham uma pré-

compreensão da importância de que há um saber que advém da paciência, do trabalho de si e 

da elaboração do sofrimento. Assim como o jardim não nasce do acaso, e sim do trabalho 

paciente do seu cultivo, entendemos ser daí que mais tarde a palavra cultura deriva de cultivo. 

O jardim é, portanto, uma metáfora do necessário desenvolvimento de si próprio, que vai ao 

encontro do que foi delineado de certo modo na famosa fórmula do “conhece-te a ti mesmo” 

socrático (Nussbaum, 2015), ou na “ética do cuidado de si”, conforme define Foucault (2006) 

a partir dos seus estudos da Grécia clássica, ou nas “Pedagogias originadas do Oriente” 

(Herrán, 2014, p. 235).  

Não queremos com isso pregar o anacronismo, a volta a um saber já ultrapassado e 

pregresso; pelo contrário, pretendemos impulsionar as práticas de hoje em direção ao 

desenvolvimento da sensibilidade e da eticidade, por acreditar que, sem a meditação, sem a 

paciência e o contato com a experiência humana na sua amplitude, não poderemos/saberemos 

como renovar o presente. A literatura acadêmica adverte que há o risco de redução da 
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epistemologia da resiliência a um procedimento excessivamente metódico, a palavras de 

ordem, ou de ideologia do individual, que pode transformá-la num simples esquema de fuga 

dos reais problemas. Por isso acreditamos que, sem uma renovação do saber no mergulho da 

tradição, sem promover uma volta do espírito da humanidade sobre si mesmo, não 

conseguiremos superar os obstáculos que se interpõem, porque os conceitos que manejamos 

estão, de certa forma, contaminados pela racionalidade instrumental que impera atualmente no 

sistema.  O sentido da metáfora implica, nessa perspectiva, diante das adversidades, lembrar 

de colocar a mente e o coração no Jardim da Resiliência Pedagógica. 

Afinal, desde o Jardim do Éden, de onde foram expulsos Adão e Eva, ao jardim 

suspenso da Fundação La Caixa Madrid (Figura 8 abaixo apresentada), na Espanha, que 

molda a visualidade dos corpos que passam, há elementos que o ressaltam como lugar de 

convivência prazerosa, da ideia de encontro, de lazer e ao mesmo tempo de reflexão sobre a 

arte, a cultura e de busca da harmonia consigo mesmo, com o outro e com a ambiência do 

entorno. 

 

 

                     Figura 8 -  Jardim Suspenso da Fundação La Caixa Madrid 
Fonte: Disponível em: http://asminhasviagensepasseios.blogspot.com.br/2014/08/madrid-dia-2-

parte-2-atocha-e-museu.html Acessado em: 05/01/2018. 
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CAPÍTULO SEGUNDO  

MARCO TEÓRICO - A RESILIÊNCIA NAS TRILHAS DA AMBIÊNCIA E DA  

AUTOFORMAÇÃO TRANSFORMATIVA 

 

“O meu corpo é um jardim, a minha vontade o seu jardineiro.” 

William Shakespeare 

A inquietude por conhecer e desvelar mais detalhadamente os meandros do processo 

de desenvolvimento da resiliência no contexto da docência universitária, semelhante à 

curiosidade de Alice em conhecer o seu novo mundo subterrâneo, é o que move esta 

investigação. A compreensão da complexidade da docência desde diferentes perspectivas tem 

como finalidade contribuir para a [re]significação do contexto acadêmico ora estudado. Nesse 

sentido, considerando a possibilidade de as ambiências institucional e docente se 

configurarem como [trans]formadoras, a investigação tem como problema orientador 

interrogar sobre: quais condições objetivas, subjetivas e intersubjetivas influenciam 

positivamente a configuração de processos resilientes, tendo como horizonte a autoformação 

de professores na Educação Superior e o processo contínuo de retomada de aprendizagens? 

O presente capítulo emerge desse modo com o intuito de aprofundar na literatura 

especializada os entrelaçamentos entre os conceitos de “resiliência docente”, “ambiência 

[trans]formativa” e os “processos de autoformação docente”, tendo como tema principal 

“resiliência docente e formação de professores” no contexto da Educação Superior. Essas 

interlocuções são detalhadas e organizadas na Figura 9, logo a seguir.  

  

Figura 9 - Interlocuções da proposta de Tese – figura elaborada pela autora. 
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São raras as pesquisas que procuram dar esse enfoque, pois como o tema da resiliência 

versa sobre as adversidades e vulnerabilidades, quando direcionadas à carreira docente as 

pesquisas têm se concentrado em promover estudos com professores envolvidos com a 

educação básica. Em função dessa pouca literatura disponível, resolvemos enfocar algumas 

questões que contribuem para uma melhor definição, o histórico e o estado da arte do termo 

resiliência, na medida do possível, considerando sua relação com o Ensino Superior. 

 

2.1 Breve retomada e estado atual do tema  

           

Ao revisar literaturas referentes aos estudos que contemplem a temática central, ou 

seja, a resiliência docente, encontramos no livro de Rocca (2013) uma reflexão que ilustra a 

pertinência de se desenvolver investigações que retratem as contribuições do processo 

resiliente ao âmbito docente, ao afirmar que: 

 

As primeiras publicações sobre resiliência aparecem no final dos anos 80 do século 

XX nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, os estudos começaram no final dos 

anos 90. A temática foi ganhando progressivo destaque internacional, no campo da 

observação e da pesquisa, sendo cada vez mais investigada no âmbito das Ciências da 

Saúde e das Ciências Humanas, entre outras, permitindo um olhar multidisciplinar (p. 

19).  

 

          A investigação sobre resiliência docente pode tornar-se um paradigma no entendimento 

da construção da trajetória de formação e desenvolvimento profissional, considerando que a 

docência constitui seus próprios saberes e desafia os envolvidos a reverem suas concepções 

acerca do que seja ensinar e aprender. Trazendo essa reflexão para o campo da Educação 

Superior, sabemos que o impasse é maior, uma vez que não temos uma formação para a 

docência universitária, sendo esta uma profissão construída basicamente na experiência. 

         Podemos dizer que aquele que desenvolve a resiliência docente tem capacidade de se 

[trans]formar, mesmo quando o ambiente não favorece. Aí entra o conceito de ambiência 

docente definida por Maciel, Isaia e Bolzan (2009) como: 

 

Um conjunto de forças ambientais objetivas (externas), subjetivas (intrapessoais) e 

intersubjetivas (interpessoais), cujas repercussões no processo de desenvolvimento 

profissional podem permitir ou restringir a [re] significação das experiências ao longo 

da vida e da carreira e, consequentemente, da trajetória formativa (p. 2). 
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Resiliência e ambiência possibilitam ao professor constante reflexão e transformação 

da sua prática, não correndo o risco de ser um professor que apenas instrumentaliza. A 

ambiência [trans]formadora é decisiva no êxito das ações de formação no exercício da 

docência.   

Na literatura especializada da psicologia e das ciências sociais, são inúmeras as 

definições e concepções de resiliência, daí a necessidade de realçar algumas que nos pareçam 

mais pertinentes com o nosso objeto de investigação, na medida em que grande parte dos 

referenciais teóricos que tratam desta temática, de certa forma, sugerem apontar para um 

“processo complexo que resulta da interação do indivíduo com o seu meio ambiente” (Anaut, 

2005, p. 44). Numa “primeira abordagem da resiliência, diremos que é a capacidade de sair de 

uma prova que poderia ter sido traumática, com uma força renovada” (Ibid., 43).   

Observamos, portanto, neste primeiro momento, que a resiliência carrega elementos de 

superação diante do trágico, do traumático e da catástrofe. A autora especifica melhor ao 

definir a resiliência como “a arte de se adaptar às situações adversas (condições biológicas e 

sociopsicológicas), desenvolvendo capacidades ligadas aos recursos internos (intrapsíquicos) 

e externos (ambiente social e afetivo), que permitem aliar uma construção psíquica adequada 

e a inserção social” (Id. Ibid.). 

A partir desse posicionamento, verificamos ser a resiliência a arte de inserção diante 

das condições desfavoráveis com que os indivíduos se deparam, envolvendo aspectos 

intrapsíquicos e de cunho social e emocional. 

 Por sua vez, para Grotberg (2005, p.15), resiliência é a “capacidade humana para 

enfrentar, vencer e ser fortalecido ou transformado por experiências de adversidade”. A partir 

desse posicionamento, observamos como elementos da resiliência o enfrentamento, superação 

e fortalecimento dos indivíduos e, por consequência, a transformação decorrente de 

experiências adversas.  Segundo Manciaux, Vanistendael, Leconmte e Cyrulnik, citados por 

Anaut (2005, pp. 44-45) “a resiliência é a capacidade de uma pessoa ou de um grupo se 

desenvolver bem, se continuar a projetar no futuro apesar de acontecimentos 

desestabilizantes, de condições de vida difíceis, de traumatismos por vezes graves”. De 

acordo com os autores, a superação diante das adversidades e de eventos extremos pode ser 

pressuposto de continuidade de projetos futuros. Infante (2002, p. 26) se baseia nos estudos de 

Luthar et al  para assinalar que “a resiliência tenta compreender o processo dinâmico de 

adaptação positiva em contextos de grande adversidade”. Jardim e Pereira (2006, p.164) 

assumem a resiliência como “a capacidade de operacionalizar atitudes e habilidades no 

sentido de prevenir, minimizar ou superar os efeitos nocivos de crises e adversidades”.  
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Desse modo, numa primeira geração dos estudos, o conceito de resiliência centrou-se 

na abordagem individual, como característica inata dos indivíduos, como um atributo de 

personalidade ou uma capacidade inerente a alguns seres humanos. Ou se tinha ou não se 

tinha resiliência, partindo-se do princípio de que a mesma não se desenvolve. Numa segunda 

geração, a resiliência é assumida como um processo, tornando-se possível sugerir que, para 

desenvolver um modelo de resiliência, é necessário definir adversidade e adaptação positiva e 

descrever o processo de conexão entre ambas. Importa compreender os processos e 

mecanismos que influenciam positivamente a inserção após a adversidade e de que forma os 

subsistemas do desenvolvimento humano contribuem para uma maior resistência na sua 

trajetória perante o risco.  

“Paralelamente, surgiu uma terceira geração de estudos, direcionada para a exploração 

de modelos de intervenção e de promoção da resiliência” (Antunes, 2010, p. 205), os quais 

indicam a importância de identificar os fatores que promovem a resiliência, chamados fatores 

de proteção, e os que dificultam o desenvolvimento dessa capacidade, chamados fatores de 

risco. Nesse caso, “os fatores de proteção têm que ver com elementos variados: 

características, capacidade e comportamentos das pessoas, de origem individual, familiar e 

extrafamiliar, que contribuem para a proteção do sujeito, no sentido de atenuar o impacto das 

experiências adversas” (Anaut, 2005, p. 51). 

Esses fatores são múltiplos e dependem da forma como se articulam em rede para 

permitir que o indivíduo desenvolva as suas potencialidades para sobreviver numa realidade 

cada vez mais difícil. Dessa forma, fatores endógenos e exógenos se combinam para criar 

dispositivos que permitem ao indivíduo se inserir às realidades num primeiro momento e, ao 

se tornar flexível, também as transforme.  

A psicóloga Edith H. Grotberg diz que os fatores que contribuem para a promoção da 

resiliência podem ser categorizados em três dimensões, a saber:  

1) Dimensão interna (ou força interior): constituída pelos apoios internos advindos dos 

elementos positivos do caráter humano; 

2) Dimensão externa (ou fatores de apoio externo): composto pelos apoios de familiares, 

amigos, modelos de conduta e serviços institucionais; 

3) Dimensão social (ou fatores interpessoais): compreendida pela interação estabelecida 

com os outros e pela capacidade de resolver problemas. 

 E, numa versão castelhana, de acordo com Forés y Grané (2010, p. 93) essas três 

fontes se desdobram em quatro eixos, ilustrados abaixo: 
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YO TENGO 

Apoyo social 

 

 

YO SOY 

Fortaleza interna 

 

YO ESTOY 

Dispuesto a hacer 

 

 

YO PUEDO 

Habilidades 

 

         Quadro 2 - Dimensões promotoras da resiliência – Quadro elaborado pela autora. 

Por isso, ainda segundo Anaut, as 

investigações sobre os fatores de proteção mostram que a proteção resulta, por um 

lado, de variáveis genéticas e constitucionais, das disposições e das características da 

personalidade, dos suportes do meio (familiar e extrafamiliar) mas também da 

disponibilidade, da acessibilidade e da qualidade dos suportes sociais (2005, p. 51).   
 

Sendo assim, do atributo de algumas pessoas as pesquisas concluíram que a resiliência 

pode ser aprendida/desenvolvida ou “provocada” pelo autoconhecimento, pela autoformação 

e pela via da formação continuada, uma vez que a resiliência é a: 

 

capacidade de responder de forma mais consistente aos desafios e dificuldades, de 

reagir com flexibilidade e capacidade de recuperação diante desses desafios e 

circunstâncias desfavoráveis, tendo uma atitude otimista, positiva e perseverante e 

mantendo um equilíbrio dinâmico durante e após os embates – uma característica 

(poderíamos dizer características?) de personalidade que, ativada e desenvolvida, 

possibilita ao sujeito superar-se e às pressões de seu mundo, desenvolver um 

autoconceito realista, autoconfiança e um senso de autoproteção que não desconsidera 

a abertura ao novo, à mudança, ao outro e à realidade subjacente (Placco, 2001, p. 8). 
 

Ravazzola (2008) oferece um modelo de pensamento que traduz bem por que as 

Ciências Sociais e Humanas não apostaram muito na resiliência até o momento, o que faz a 

sua presença se tornar ainda incipiente nos contextos educativos. Os paradigmas dominantes 

se baseiam muito mais em pensar o ato do que a potência, na linguagem aristotélica, mais 

interessados em descrever “los déficits, las desviaciones, las anomalias y las enfermidades” 

(p. 103) do que as potencialidades que os sujeitos detêm para transcender tal situação.  Essa 

busca de afirmação da regra da normalidade tem se imposto historicamente também sobre os 

paradigmas médicos, biomédicos e psicológicos, fazendo com que o diagnóstico do indivíduo 

seja dado na superfície do fenômeno, não chegando à raiz do problema humano, isto é, a “raiz 

indutiva do enfoque radical” da Pedagogia e da Didática, de que fala Herrán (2014, p. 190). 
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Após a leitura de várias definições, podemos nos arriscar a dizer que a resiliência é a 

capacidade de o indivíduo não só sobreviver perante situações muito difíceis ou perante 

obstáculos que à partida lhe pareciam intransponíveis, mas essencialmente de se reerguer e 

sair renovado dessas situações.  

 

2.1 A resiliência na formação do professor e na sua ambiência 

 

Pensar a resiliência docente como parte da formação do professor e do seu ambiente 

de trabalho é fazer análise conceitual sobre os usos do termo resiliência. Já discutimos a 

origem distinta desse termo, bem como sua aplicação em diversas áreas do saber.  Nos 

últimos anos percebemos um crescimento de pesquisas que utilizam o termo como ponto 

fulcral de suas análises. Os seguintes trabalhos elucidam sobre a utilização do termo para a 

ambiência docente sobre diferentes perspectivas. 

Para introduzir o tema, a pesquisa de Brandão (2009) busca caracterizar mais 

profundamente o termo resiliência e as diferentes formas e metodologias para utilizá-lo em 

pesquisas. No trabalho “Resiliência: de que se trata? O conceito e suas imprecisões”, a autora 

busca estabelecer uma análise teórica dos diferentes conceitos de resiliência utilizados por 

autores distintos.  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica da literatura nacional e internacional sobre o 

conceito. Inicialmente, o trabalho abrange as pesquisas pioneiras que relacionam a resiliência 

como a capacidade de resistir ao estresse cotidiano, bem como relembra que a primeira 

definição de resiliência foi pensada como invulnerabilidade. Seguindo sua análise, o trabalho 

realiza uma reflexão sobre o conceito de resiliência entendido como um traço da 

personalidade de cada indivíduo, inato ou adquirido diante das adversidades e que apontam 

para duas direções: da adaptação a uma determinada situação vivida ou de superação dessa. 

Outras pesquisas entendem que mesmo um indivíduo acometido por psicopatologias ou 

condutas antissociais pode vivenciar um estado de resiliência, uma vez que sobrevive apesar 

dessas dificuldades sociais e mentais. 

Ao analisar essas diferentes concepções, a pesquisa nos direciona para o conceito 

proposto pela análise apresentada: a resiliência como um processo e não como traço da 

personalidade de cada um, que vai se desenvolver diante de adversidades, partindo do 

pressuposto de que o sujeito, quando passa por adversidades, ele se abala, aprende com a 

adversidade e assim pode superá-la. Nas palavras da autora:  
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Aqui entendemos que o conceito não deve ser concebido como um atributo natural e 

nem como se fosse permanente, fixo, estático, como se o sujeito resiliente tivesse 

sempre uma mesma capacidade de enfrentamento e superação e que essa capacidade 

não variasse de acordo com as circunstâncias enfrentadas. A resiliência se transforma 

se as circunstâncias mudam. Ela é processual e dinâmica. Cada processo de 

enfrentamento de adversidades acontece de uma determinada forma que dependerá de 

quem enfrenta, do que se enfrenta e de quais circunstâncias envolvem o processo. 

Cada pessoa pode apresentar resiliência de uma maneira diferente. Os mesmos sujeitos 

podem apresentar o processo de resiliência de formas diversas em situações diferentes, 

podendo usar de mecanismos de enfrentamento diferentes, podendo sofrer mais ou 

menos em cada situação. (Brandão, 2009, pág. 73) 
 

Ao concluir sua análise, a autora estabelece uma diferença significativa entre as 

pesquisas sobre resiliência trazidas pelos anglo-saxões e as pesquisas latinas sobre o conceito. 

O encaminhamento é o de que as pesquisas anglo-saxãs focam sua análise na noção de 

resistência ao estresse e por isso, seus sujeitos de pesquisa são indivíduos que não se abalam 

em situações adversas, que têm a capacidade de resistir a essas vulnerabilidades e por isso são 

chamados também de invulneráveis. Já as pesquisas latinas, tentaram fazer uma relação com o 

conceito das ciências exatas e por isso entendem a resiliência não como a capacidade de 

resistir, mas como um processo de enfrentamento da adversidade que após causar um abalo 

faz com que o sujeito o enfrente, se recupere e supere tal adversidade. 

Em virtude dessas diferenças teóricas, a autora chama atenção para o fato que é 

necessário ter clareza teórica quando vai se utilizar o conceito de resiliência, uma vez que, não 

havendo consenso sobre o significado conceitual, a pesquisa terá que optar por uma 

concepção para ser viável trabalhar com sujeitos distintos, visto que aqueles que entendem 

resiliência como a capacidade de resistência vão desenvolver métodos de trabalho com 

sujeitos que não se abalam, já aqueles que optarem pela concepção de resiliência como 

processo podem trabalhar metodologicamente tanto com sujeitos que não se abalam, como 

com sujeitos que sofrem o abalo e se recuperam mostrando aspectos de superação. 

Na mesma linha de pensamento, Lópes-Sánchez e Hernández-Fernandez (2013) vão 

desenvolver o conceito de resiliência como uma “habilidade para a vida”, em seu artigo 

“’Habilidades para la Vida – Resiliencia’, una ojeada desde el acontecer docente educativo”. 

Os autores, pensando na especificidade da docência e na qualidade de vida, também entendem 

a resiliência como um processo complexo e único de cada indivíduo, conforme ressaltam: 

 

Nadie duda que la formación y desarrollo de habilidades es un proceso complejo, 

multilateral, que requiere de muchos referentes a aprehender, decodificar y 
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operacionalizar por parte de los sujetos implicados en el mismo, por tanto, el trabajo 

de formación o de fortalecimiento – según proceda (...) (Lópes-Sánchez e Hernández-

Fernandez, 2013, p.02) 
 

Além disso, a pesquisa elencou os principais problemas de saúde que atingem jovens, 

adolescentes e adultos, buscando na prevenção e tratamento de problemas de saúde estratégias 

para proporcionar o aumento da qualidade de vida e do processo resiliente frente aos 

problemas vivenciados. A proposta de pensar as Habilidades para a vida (HpV) é 

potencializar o alcance educativo em diferentes contextos, proporcionando ferramentas de 

enfrentamento de adversidades com êxito, como colocado “De ahí que la bien llamada 

educación en HpV busca el empoderamiento de las personas, a partir del fortalecimiento de su 

adaptación a los diferentes ambientes en que se desarrollan” (Ibid. p.05). Dessa forma, pensar 

as “Habilidades para a Vida” é diferencial na formação docente, uma vez que a pesquisa 

elencou diversos fatores de risco, ou adversidades enfrentadas pelo público alvo, bem como as 

habilidades de superação que contribuem para qualidade de vida e para as relações sociais.  

Pensando no ambiente formativo do professor, iniciando pela utilização do termo para 

pensar a educação básica, Raymundo (2014) em sua pesquisa “Resiliência em Docentes: 

sentido e significado na prática profissional no contexto da Educação Básica”, busca 

compreender o fenômeno da resiliência e seus efeitos na prática docente a partir das narrativas 

das trajetórias profissionais de professoras da rede pública municipal do Vale do Paraíba 

Paulista. Seu objetivo foi identificar quais eram os fatores de risco e de proteção na docência, 

observando em seus discursos elementos de superação de problemas enfrentados no ambiente 

escolar. Fundamentada na teoria bioecológica de Urie Bronfenbrenner, a autora utilizou 

também o método fenomenológico de Amedeo Giorgi para compreensão das narrativas 

autobiográficas dos docentes. A opção por pesquisar esse tema na escola veio ao encontro de 

responder a algumas questões que são coloquiais na ambiência docente, como bem coloca a 

autora: 

 

Dentre os ambientes em que o docente convive, a escola pode se transformar em 

espaço favorável ao desenvolvimento de sua resiliência, haja vista as adversidades que 

ele enfrenta cotidianamente, como: alunos indisciplinados ou com dificuldades de 

aprendizagem; descaso dos familiares ou das autoridades; infraestrutura física e 

pedagógica inadequadas; programas de formação insuficientes; políticas educacionais 

questionáveis; jornadas múltiplas de trabalho; baixa remuneração profissional, dentre 

outras. Assim, a instituição escolar torna-se reflexo do meio em que está inserida e 

deve adequar-se às exigências do mundo moderno. (Raymundo, 2014, p.24) 
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A pesquisa teve por resultados a estimativa de que 100% das docentes da escola são 

do sexo feminino, o que a autora configurou como uma “feminização do magistério” (p. 115). 

Esse dado foi relevante para a análise dos elementos de resiliência docente, uma vez que um 

fator de proteção apontado foi o fato de as educadoras entenderem a docência como uma 

extensão da maternidade, tornando a prática docente mais humanizada assim como a 

condução dos problemas trazidos pelos discentes.  A noção de “cuidado com os outros” 

apareceu muito frequente. Outro fator de proteção e de permanência na docência foi trazido 

como a influência positiva da família e da escola. Por isso, as docentes estabeleceram 

vínculos que transcendem o ambiente escolar e esse apoio foi fundamental, como um suporte 

social dos colegas de trabalho (p. 116) para o enfrentamento dos fatores de riscos como as 

condições inadequadas de trabalho.  

Por fim, a pesquisa identificou como fator positivo a resiliência docente, uma fez que 

o contexto escolar tornou-se mais saudável a partir dos elementos resilientes. Porém a autora 

concluiu que, dentro dos limites da pesquisa, alguns aspectos não foram contemplados e 

exigem maior dedicação, como, por exemplo, se a condição etária das docentes interfere ou 

não para a resiliência docente, bem como o tempo de prestação de serviço de cada docente. 

Da mesma forma, paira o questionamento se a resiliência interfere ou não no trabalho em 

equipe e como contribuiu para o desenvolvimento da autonomia da escola. 

Ainda no contexto da educação básica, Fajardo (2012), em seu trabalho “Resiliência 

na prática docente das escolas do amanhã”, apresenta a realidade de docentes que trabalham 

em escolas de ambiência violenta, buscando compreender através das histórias de vida os 

fatores de resiliência presentes entre o corpo docente. O trabalho é resultado de uma pesquisa 

realizada no estado do Rio de Janeiro, Brasil, mais especificamente na 3ª Coordenadoria 

Regional de Educação, com escolas da Rede Municipal. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 

com enfoque em histórias de vida para compreender a realidade dos professores entrevistados. 

A fim de caracterizar melhor a análise, foram entrevistados 30 professores do 1º ao 3º ano do 

Ensino Fundamental do projeto “Escola do amanhã”, mais especificamente 13 unidades do 

projeto.  

Por se tratar de escolas localizadas em regiões consideradas violentas, com conflitos 

armados, o objetivo foi evidenciar os índices de desempenho dos alunos, bem como dos 

docentes que enfrentam diversas situações de estresse com criatividade, empenho e dedicação. 

Com isso, a pesquisa visou a identificar características de resiliência entre esses docentes, 

uma vez que:  
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Constata-se que nas circunstâncias atuais, um professor de ensino fundamental e 

público que trabalha em determinadas áreas consideradas de risco social precisa, 

muitas vezes, fazer a função de psicólogo, pai ou assistente social, já que todos os 

problemas sociais acabam convergindo para a escola. (Fajardo, 2012, p. 20). 

 

Como resultados de uma pesquisa que contou com entrevistas e técnicas de 

observação participante, a pesquisadora pode observar diversos sentimentos como medo, 

susto, raiva, ao passo que observou também uma “naturalização da violência”, aspecto este 

que ela considerou parte do processo resiliente. Ao acostumar-se com um cotidiano violento, 

os docentes mesmo cientes dessas dificuldades passaram a superar esse medo e pensar na 

educação como uma esperança de mudança, atribuindo criatividade, civilidade, senso moral e 

ético, modificando suas próprias perspectivas docentes, levando a um processo de resiliência 

com o suporte da família, da escola, colegas de trabalho e gestores. Nesse sentido, a 

resiliência se manifesta ao superar cotidianamente um trauma infligido pela violência social, 

com a promoção de ações coletivas e comportamentos empáticos e positivos.  

 

2.2 A resiliência na docência do ensino superior 

 

A temática resiliência na profissão docente, historicamente, nem sempre fez parte dos 

processos de formação e do exercício profissional dos docentes no ensino superior, uma vez 

que esse universo de certa forma foi moldado dentro da lógica da normalidade que preconiza 

uma formação voltada para a valorização do mercado de trabalho. As pesquisas geralmente 

foram realizadas em escolas e, nessas, os professores em geral não referem a formação como 

fator promotor da resiliência e nem há intencionalidade das escolas nesse sentido, indicando 

apenas, como um dos únicos fatores importantes, o trabalho (Correia, 2011, p. 107).  

Quanto a questões concernentes à categoria resiliência no ensino superior, de certa 

forma ela ainda é incipiente no contexto do exercício profissional de docentes. Pelo fato de os 

docentes desse nível terem situação mais privilegiada em termos salariais e ambiente de 

trabalho no Brasil, especialmente nas universidades públicas, onde os professores gozam de 

estabilidade no emprego, as pesquisas sobre resiliência foram direcionadas para o ambiente 

das escolas.  No entanto, as poucas investigações realizadas nesse meio procuram desconstruir 

esse imaginário, mostrando que esse segmento profissional está sujeito a fatores estressores 

ocupacionais que exigem resistência e capacidade permanente de inserção. É isso o que 

aponta a tese de doutoramento “Ofício, estresse e resiliência: desafios do professor 
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universitário”, de Maria da Apresentação Barreto, a qual, mesmo sendo defendida em um 

programa de pós-graduação em educação, aborda o tema pelo ângulo da saúde do professor. 

A pesquisa mostra os problemas, as adversidades e os vários desafios enfrentados pelos 

docentes desse nível, bem como as  estratégias adotadas para contornar tais dificuldades.   

Partindo da ótica da formação de professores e da realidade dos docentes 

universitários, Barreto (2007) propõe na sua pesquisa estudar a resiliência em uma perspectiva 

coletiva, elencando quais são os fatores que causam estresse na vida dos docentes 

universitários e quais são as estratégias de resiliência que proporcionam um exercício 

saudável do ofício docente. A pesquisa foi realizada com 17 professores universitários da 

cidade de Natal- Rio Grande do Norte (Brasil), através de uma abordagem qualitativa com 

aplicação de questionários e entrevistas. Pelo aspecto epistemológico, para melhor 

compreensão dos fenômenos sociais e humanos, a autora utilizou a perspectiva do 

Pensamento Complexo, além do auxílio da multireferencialidade para melhor dialogar com 

diferentes autores que abordam o tema. 

Entre os elementos que desencadeiam situações de estresse, os docentes apontaram: 

más condições de trabalho, cobranças institucionais, descaso dos alunos, jornada de trabalho 

excessiva, baixa remuneração, falta de incentivo do docente e dificuldade de administração do 

tempo. Muitas vezes, quando pensamos a ambiência docente, subjetivamos o exercício da 

profissão docente, preterindo significados como uma categoria de trabalho. Sobre isso, a 

autora coloca: 

 

Ao considerarmos o exercício da docência como profissão, temos os professores como 

trabalhadores principais, porém, esse profissional, longe de ser considerado na sua 

multidimensionalidade de responsabilidades, funções e necessidades diversificadas, 

seu estatuto de trabalhador é olhado, apenas, sob o ângulo da produção, tal como 

acontece com qualquer outro profissional, das áreas industriais ou agrícolas (Barreto, 

2007, p. 59). 

 

Assim, apesar de os problemas que desencadeiam o estresse terem um aval coletivo, a 

pesquisa identificou que as estratégias de superação e resiliência são adotadas de forma 

individual pelos profissionais da educação, como busca de atividades de lazer, oração, 

desabafo com colegas e familiares, entre outras. Ainda não se pensam estratégias para uma 

categoria de trabalhadores sujeitos cotidianamente ao estresse comum. 

A autora ao escrever sua pesquisa buscou responder a três questões básicas: 1) No 

exercício da docência quais são os fatores que contribuem para desencadear o estresse?; 2) 

Quais as estratégias que os professores adotam para enfrentar/administrar o estresse? 3) Das 
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estratégias adotadas, quais contribuem para desenvolver a resiliência? Ao elencar esses 

fatores ao longo do texto, a autora reafirma a importância de pensar a resiliência pelo aspecto 

coletivo. Apesar de as entrevistas apontarem para estratégias individuais de superação, ela 

coloca ser mister pensar não apenas os fatores desencadeadores de estresse como coletivos, 

mas também a resiliência, estabelecendo pontes que aproximam uma categoria em prol de um 

ofício saudável e prazeroso, sempre fundamentado no diálogo e na troca de experiências, além 

da construção coletiva de ideias para a mudança no ambiente de trabalho. 

Da mesma forma, Vasconcelos (2011) usando o conceito para analisar a formação de 

professores através de um coletivo, traz em seu trabalho “Pedagogia Universitária: o 

Programa CICLUS e as Significações Imaginárias na formação continuada de professores” 

uma análise sobre a formação continuada de docentes e gestores universitários. A partir de 

uma metodologia biográfica, a autora se propôs investigar as significações imaginárias 

construídas por docentes conscientes de sua atuação como formadores de outros profissionais, 

todos participantes do Programa Institucional de Formação e Desenvolvimento Profissional 

de Docentes e Gestores da Universidade Federal de Santa Maria- CICLUS. O objetivo foi 

evidenciar as experiências educacionais dos docentes, compreendendo os diferentes 

mecanismos e processos relativos à formação docente, bem como ajudar a pensar e produzir 

novos sentidos para a formação docente.  

A análise inicial, baseada nas entrevistas e nos diálogos dos encontros com o grupo, 

direcionou a prática docente para um processo reprodutivo de experiências marcantes na vida 

de cada docente, ou seja, não sentindo-se preparados para formar novos profissionais, os 

docentes buscavam inspiração em outros docentes que marcaram sua vida acadêmica como 

estratégia de pensar suas práticas docentes.  Sobre a importância das experiências individuais, 

a autora ressalta que: 

 

Existem vivências que têm certa intensidade que se impõe à nossa consciência e delas 

extraímos informações, atitudes, valores, saberes que interferem em nossas transações 

e mudanças, tanto pessoais como profissionais. A possibilidade de contar essas 

vivências permite que estas se (re) configurem em torno delas um trabalho reflexivo, 

pois se questiona o que se passou, o que foi observado, sentido e percebido, numa 

perspectiva avaliativa (Ibid.,, p.138). 
 

Assim, a conclusão da pesquisa apontou que a partir das reuniões do CICLUS os 

docentes passaram a debater e repensar suas formações docentes e como alterar suas práticas 

didático-metodológicas. Os encontros apresentam-se então como uma alternativa de formação 

continuada que contribuiu para a criação de novas simbologias sobre a prática docente de 
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formação de profissionais, superando metodologias que não se mostram eficientes no 

cotidiano universitário. 

O conceito de resiliência foi utilizado ainda para pensar a formação universitária de 

docentes da área da saúde. Miguel (2012), em sua pesquisa “Resiliência e qualidade de vida 

de docentes de enfermagem” optou por uma análise das constantes mudanças nas políticas 

educacionais para os cursos de enfermagem. Teve por objetivo identificar os indicadores de 

resiliência entre os docentes do curso em Instituições de Ensino Superior, Públicas e Privadas 

em Maringá, no estado do Paraná, Brasil. A pesquisadora entende que o processo de 

resiliência é parte de uma estratégia segura de enfrentamento das pressões e sobrecargas 

geradas no ambiente de trabalho.  

Com isso, a análise se caracterizou como uma pesquisa quantitativa, exploratória, 

descritiva, de corte transversal. Ao todo, 90 enfermeiros docentes responderam ao 

Quest_Resiliência (SOBRARE), instrumento estruturado nos pressupostos da Teoria 

Cognitivo Comportamental e ao WHOQOL-bref, proposto pela Organização Mundial da 

Saúde para avaliar a qualidade de vida dos docentes, além de um questionário sócio 

demográfico e ocupacional.  Entre os objetivos da pesquisa, a autora buscou mapear 

determinados fatores de risco no ambiente de trabalho e quais habilidades de enfrentamento 

foram utilizadas como um fator resiliente. Ao mapear esses fatores e as formas de resiliência 

aplicadas no ambiente de trabalho seria possível formar profissionais atentos a observar tais 

elementos. Para a autora, 

 

O desenvolvimento dessa habilidade de percepção adequada no ambiente pode 

beneficiar não só a melhor adaptação dos docentes em seu ambiente de trabalho, mas 

servir para as situações de ensino identificando características do ambiente e do 

comportamento dos alunos que possam representar risco ou ajudar na proteção contra 

o impacto das situações de estresse elevado, além de propiciar aos alunos o 

desenvolvimento resiliente (Miguel, 2012, p. 94).  

 

Como resultado, a pesquisa identificou um excelente nível de resiliência entre os 

docentes, o que sugere também influência na qualidade de vida dos docentes, bem como a 

inexistência de fatores de vulnerabilidade no ambiente de trabalho. Por isso, apesar de ainda 

não haver consenso sobre a definição e aplicabilidade da resiliência, a pesquisa aponta ser 

uma ferramenta importante nas ações empreendidas para a promoção da saúde e incremento 

na qualidade de vida das comunidades. 
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Por isso, em situações adversas ou eventos extremos, o profissional no exercício de 

sua função no Ensino Superior ainda se coloca muitas vezes diante da incógnita: O que fazer? 

Uma das alternativas é não descolar o exercício da profissão docente de uma visão macro do 

processo vivenciado pela humanidade. Timm, Mosquera e Stobäus, no artigo “Resiliência: 

necessidade e possibilidade de problematização em contexto de docência” evidenciam nesse 

sentido que a humanidade vive no momento histórico atual sob o impacto dos avanços 

tecnológicos, no qual a promessa de redenção advinda da modernidade não proporcionou a 

concretude da paz e da felicidade. “O que se viu, no entanto, foi o aumento da miséria, da 

exclusão social, da banalização da crueldade e do medo, a despeito de tanto progresso 

científico no mundo científico, tecnológico e do capital” (2008, p.39). Para que haja o 

crescimento pessoal/profissional, acreditam também que o docente do ensino superior, além 

do envolvimento nas atividades que são inerentes à vida docente, precisa ter, na 

contemporaneidade, uma preocupação em relação à invenção de si mesmo: 

 

A resiliência envolve o cuidado de si. E, este, a conjugação de conceitos de auto-

imagem e auto-estima. Podemos ter a nossa resiliência aumentada ou diminuída, em 

função das circunstâncias conceituais em que nos encontremos, mas 

fundamentalmente afetada em termos de qualidade e pela forma como nos inventamos 

a nós mesmos, todos os dias, em nossas práticas de vida. Pela forma como criamos e 

recriamos, cotidianamente nossa imagem própria e nosso gosto pelo que somos e 

fazemos conosco na docência de nós mesmos (Timm, Mosquera, & Stobaus, 2008, 

p.44). 

 

Nesse sentido, chamam aqui a atenção para dois aspectos que nem sempre são 

lembrados e/ou considerados no contexto acadêmico, mas que são de suma importância para o 

desenvolvimento pessoal, quais sejam: o afeto e o apoio do indivíduo consigo mesmo, o 

cuidado com a sua autoimagem e autoestima. Cada vez mais as pesquisas vêm apontando 

como é importante e necessário iniciativas de acolhimento e acompanhamento, tanto de 

estudantes como de professores no âmbito universitário, mas isso não deve desresponsabilizar 

o sujeito de fazer a sua parte, dado que isso também potencializa os desempenhos 

acadêmicos, pessoais e relacionais. 

Diante da complexidade que envolve o trabalho docente na contemporaneidade, 

Andrade, Fernandes e Bastos (2013, p. 47) no texto “Bem-Estar subjetivo e comprometimento 

com a carreira: examinando suas relações entre professores do ensino superior” comentam: 

“O professor universitário vem modificando sua relação com o trabalho como elementos de 

um conjunto mais amplo no contexto no ensino superior, no Brasil”. As autoras advertem que 
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muito das características das dinâmicas do mundo do trabalho encontram-se presentes nas 

organizações voltadas ao ensino superior. Contextualizando, apontam para as incertezas que 

rondam as instituições de ensino, a competitividade, a sub-remuneração, o confinamento de 

professores ao exercício das atividades de ensino, relegando a pesquisa e a extensão para um 

segundo plano, principalmente nas instituições privadas, projetos de interiorização das 

universidades nem sempre em consonância com uma infraestrutura adequada. Todas essas 

questões colocam em pauta o comprometimento do professor com a sua carreira, ou seja, a 

relação do professor com a sua atividade docente torna-se um fator importante para o seu bem 

ou mal-estar. Desse modo, “o conceito de comprometimento com a carreira indica o grau em 

que o trabalhador se define na vida por meio da sua profissão, ligando-se afetivamente a um 

tipo de trabalho” (Ibid., p.48). 

Esse contexto não pode ser mais pensando de forma unilateral, mas construído com os 

pressupostos de outra racionalidade. O que se observa é que, diante das políticas neoliberais 

que se inserem no bojo das políticas do ensino superior, as atividades docentes encontram-se 

de certa maneira engessadas nos pressupostos de uma formação voltada ao mercado, em que 

as universidades são obrigadas a abraçar o ideário da racionalidade instrumental. Trazer a 

resiliência para o exercício da profissão docente no ensino superior leva a trilhar na 

contracorrente dessa tendência, em busca de uma universidade pautada por uma racionalidade 

emancipatória, ou seja, tendo por horizonte pressupostos de uma perspectiva colaborativa, 

ecológica e da ecopedagogia.   

Na opinião de Santomé (2006), em “A desmotivação dos professores” o trabalho 

docente é mais rico quanto mais os professores tenham aprendido a investigar e a trabalhar em 

equipe e sejam capazes de refletir e colaborar com os seus colegas. Para o autor, já não basta 

instruir e só com professores reflexivos é possível criar práticas também reflexivas, capazes 

de motivar os seus alunos. Acredita-se que esse pensamento vem reforçar os pressupostos 

para refletir a resiliência no contexto da educação superior, pois grande parte das matrizes 

curriculares dos cursos continuam fragmentadas e os projetos desenvolvidos por uma boa 

parte dos docentes são isolados de um projeto de sociedade mais amplo. Ao levar em 

consideração essa relação com o contexto social mais alargado, Paulo Freire faz a seguinte 

conexão com a formação e atuação docente: 

 

É preciso que saibamos que, sem certas qualidades ou virtudes como amorosidade, 

respeito aos outros, tolerância, humildade, gosto pela alegria, gosto pela vida, abertura 

ao novo, disponibilidade à mudança, persistência na luta, recusa aos fatalismos, 
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identificação com a esperança, abertura à justiça, não é possível a prática pedagógica-

progressista, que não se faz somente com ciência e técnica (Freire, 2004, p. 120). 

  

O que Freire salienta nessa passagem são fatores de resiliência que reforçam as 

capacidades das pessoas, que lhes permitem sair adiante e superar experiências de sofrimento.  

As relações afetivas que esses professores estabelecem com os seus alunos, no 

ambiente universitário, nas atividades de ensino pesquisa e extensão são a principal motivação 

para o exercício da profissão e são elas que estimulam a sua capacidade de resiliência, já que 

surgem como um dos fatores basilares de sua promoção, mesmo diante de toda a 

complexidade e das adversidades que o docente enfrenta. No entanto, não basta ativar as 

relações afetivas para que haja resiliência na profissão docente, é importante identificar outros 

fatores promotores, porque a resiliência não é “responsabilidade única do indivíduo, mas de 

toda a ecologia que o rodeia” (Infante, 2005, p. 34), e é um “processo complexo que resulta da 

interação do indivíduo com o seu meio ambiente” (Anaut, 2005, p. 44).  Daí a importância de 

se assinalar que a ambiência em que o docente está inserido apresenta implicações diretas na 

promoção – ou não – de processos resilientes. 

Rodríguez (2005) vai complementar essa ideia ao considerar o humor como indicador 

de resiliência, atribuindo-lhe maior capacidade de tolerância e de resistência diante do 

adverso: “o senso de humor, ligado a uma inteligência que habilita uma visão alternativa, 

permitindo-lhe novas linhas de ação, deve ser considerado um elemento indicador de 

capacidade de resiliência” (p. 138).   

A partir da discussão apresentada até este momento, um dos marcos sobre a resiliência 

é que a mesma não é inata; um segundo aspecto é de que ela não acontece de forma natural e, 

finalmente, decorre de um processo interativo. A respeito desse processo de construção o que 

dizem Jardim e Pereira (2006, p.109) sobre a docência na escola vale para o ensino superior e, 

assim, evidenciam uma abertura de espaço para o exercício da docência nesse nível:  

 

Importa-nos neste ponto recordar que só um clima emocionalmente positivo e aberto 

entre professores, a partilha de experiências e responsabilidades, uma boa autoestima, 

a diminuição de situações de stress, um trabalho de efetiva cooperação, a reflexão, a 

tolerância e a solidariedade, promove e potencia a resiliência dos professores dentro de 

uma escola. 

 

Na travessia pelos caminhos da docência, às vezes calma e outras agitada, diferentes 

provocações nos fazem refletir sobre o contexto da docência, tendo como pano de fundo 

aportes resilientes. A docência é permeada por momentos de tranquilidade, mas também de 
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situações que fazem com que os integrantes desse espaço estabeleçam relações que 

contribuam para a resiliência, ou seja, nas palavras de Sousa (2009b, p. 10) “a capacidade de 

responder de forma mais consistente aos problemas, dificuldades com que os sujeitos se 

deparam frente aos diferentes contextos”, por meio, por exemplo, do bem-estar consigo 

mesmo, a escuta, a problematização, a acolhida. 

          Como sabemos, a resiliência conteria um componente diferencial, que explicaria a 

razão por que certos indivíduos, em circunstâncias aparentemente idênticas, lidam com a 

adversidade de um modo mais adequado do que outros. Seria, também, susceptível de evoluir, 

podendo, por isso, ser ativada mediante certas intervenções apropriadas, nomeadamente em 

contextos educativos.  

           Nesse sentido, a resiliência pode ser aprendida, adquirida através da educação. Aliás, 

não existiria vida humana, se os antepassados não tivessem ultrapassado riscos e 

vulnerabilidades em determinados períodos de vida, desenvolvendo para isso proteção e 

capacidade de resiliência. Até porque a melhor preparação para a dificuldade é a própria 

dificuldade.  

            Trata-se de um constructo que constituiria, no essencial, o principal fator responsável 

por preservar a estabilidade da estrutura psicossocial do sujeito, no decurso da mudança e da 

complexificação progressiva que invariavelmente caracterizam o percurso do 

desenvolvimento psicológico ao longo da vida, e cujos elementos estruturantes são os 

seguintes: adaptação fisiológica, adaptação e habituação psicológica, sentido de autoeficácia, 

capacidade de autorregulação comportamental e capacidade de [re]interpretar experiências 

negativas ou de as usar como aprendizagens positivas, podendo alguns revelarem-se mais 

autônomos, com índices explícitos de autoestima e uma orientação social positiva. Não 

podemos obter avanços significativos em termos educacionais se não trouxermos em pauta o 

ser humano professor e o professor profissional de forma integrada, portanto. 

 A partir dessas incursões pela literatura que versa sobre a temática central de 

investigação, ou seja, a resiliência docente, e também por meio das vozes expressas nas 

narrativas dos nossos interlocutores, sentimo-nos instigados a apresentar a proposição 

referente à resiliência pedagógica por intermédio da metáfora do jardim. Desse modo, 

segundo nossa compreensão, a resiliência pedagógica é a disposição que o educador 

desenvolve, ao longo da carreira, de reinventar/ressignificar suas práticas pedagógicas por 

meio de sua reflexividade/criticidade/criatividade, após compreender que o seu fazer docente 

influencia e é influenciado constantemente pela dinâmica do contexto educativo em que está 

inserido. Dessa forma, não sucumbe aos desafios que lhes são apresentados no decorrer do 
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desenvolvimento da docência, mas, na tessitura da sua profissão, consegue fazer frente às 

adversidades com sensibilidade e eticidade, na busca constante de dar um novo sentido aos 

desafios do cotidiano docente, visando assim a contribuir para a aprendizagem significativa 

dos educandos. A metáfora do Jardim da Resiliência Pedagógica serve como um marco de 

aprendizagem significativo para a definição da ideia de alteridade, como pedra-de-toque 

desencadeador de novas performances na carreira docente, na vida e profissão.   
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CAPÍTULO TERCEIRO 

VEJO AO LONGE O MEU JARDIM -  

A RESILIÊNCIA COMO CAPACIDADE PRÓPRIA DO INDIVÍDUO 

 

“No mistério do sem-fim 

Equilibra-se um planeta 

E, no jardim, um canteiro 

No canteiro, uma violeta 

E, sobre ela, o dia inteiro 

A asa de uma borboleta” 

Cecília Meireles 

 

Neste capítulo vamos iniciar a exposição das entrevistas narrativas, buscando o fluxo 

de recordações de cada docente, levando em conta o que cada um vivencia em sua trajetória, 

reelaborando suas histórias de vida, bem como seus pontos de vista a partir de uma situação 

específica relevante. Os professores reconstroem na memória suas experiências e saberes 

docentes, demarcando as fases das mesmas, suas principais características e a atividade mais 

importante em que se envolveram, tendo em vista a cultura e a singularidade da área de 

conhecimento específico à qual pertence.  

 Os três eixos interpretativos – ambiência (institucional; docente; [trans]formativa); 

resiliência docente e processos de formação docente –  servem de horizonte para a 

compreensão das narrativas docentes, levando em consideração a resiliência de professores 

em atuação no Ensino Superior. Pretendemos também utilizar as contribuições de alguns 

autores que trabalham a resiliência de modo a situar melhor o primeiro conjunto de entrevistas 

nesse contexto de discussão. As entrevistas foram fixadas nesse grupo ou canteiro porque elas 

se aproximam do conceito de resiliência na sua origem, como capacidade própria disponível, 

ou inata em alguns indivíduos, de enfrentar as adversidades. 

Açucena, Gardénia e Anêmona (representadas na figura 10, abaixo indicada) ilustram 

bem este momento, uma vez que as dificuldades que encontraram até o presente em sua 

ambiência não estão permitindo vislumbrarem mais de perto o sonhado jardim da resiliência 

pedagógica universitária. Para esse grupo de professores, existem aspectos comuns de 

vulnerabilidade, como o apego excessivo ao passado. Mas existem sonhos, potencialidades 

que permitem avançar em direção a um novo ideal, demonstrado nos fatores caros à 

resiliência pelo qual eles lutam. Os entrevistados apontam para a necessidade de os 
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professores desenvolverem, respectivamente, e de forma integrada, a sua formação 

pedagógica, relações interpessoais mais saudáveis e um maior comprometimento com a 

profissão. No entanto, seria importante sentirem-se parte de um processo em 

desenvolvimento, como tentaremos ilustrar a seguir, não sem antes contextualizar a discussão. 

Mas antes vamos mergulhar nos tesouros da literatura e da tragédia para situar melhor a 

discussão que vamos apresentar a seguir. 

 

   

Figura 10 – Componentes do jardim visto de longe. Figura elaborada pela autora. 

 

3.1 A experiência de Édipo no bosque das Eumênides 

 

Ao longo de suas aventuras, Alice se deparou com muitos personagens em busca do 

sentido da sua trajetória, como o grupo que nadou com ela até chegar às bordas do lago que se 

originou de suas lágrimas.  

 

Aquela era com certeza uma turma estranha que se reunia nas margens do lago: os 

pássaros com as suas plumas arrastando, os animais com o pêlo grudado no corpo, e 

todos pingando, irritados e desconfortáveis. 

A primeira questão era evidentemente como se secarem: eles estavam reunidos em 

conselho para decidirem isso e depois de poucos minutos parecia natural para Alice 

encontrar-se conversando familiarmente com eles, como se ela os tivesse conhecido 

toda a vida (Carroll, 2002, p. 23).  

 

Mais adiante, Alice encontra o Chapeleiro, que surge na história numa parte em que 

ele e a Lebre a convidam para beber chá. O Chapeleiro é uma profissão que não existe mais, 
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mas são esses indivíduos que fazem a magia da história adquirir o seu sentido, porque a arte 

provoca o estranhamento na ressurgência do passado.  

 

 

                  Figura 11 – Cena do Alice no país das Maravilhas.  
                      Fonte: Figura disponível em: http://dicasdale.blogspot.com.br/2010/04/                        

alice-no-pais-das-maravilhas.html Acesso em: 05/01/2017. 
 

Também nós, guiados pela mão de Alice, ao procurarmos na história o significado e a 

importância dos jardins, nos deparamos com o personagem Édipo, na segunda parte da 

trilogia das tragédias de Sófocles (Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona), quando chega ao 

santuário das Eumênides. Esse é um famoso bosque ou jardim de espiritualização e de 

elevação da sabedoria, em Colono, para o qual Édipo é conduzido pela sua filha Antígona, 

depois de ter furado os próprios olhos. Mas como isso ocorreu? Que contratempos levaram 

Édipo a se curvar a essa experiência, depois de ter conhecido o auge da fama e da glória de rei 

na cidade de Tebas?  

Após ter libertado Tebas, decifrando o enigma da Esfinge que atormentava a todos na 

entrada da cidade, e de assumir o trono no lugar do seu pai Creonte, sem o saber, Édipo casa 

com a rainha, sua mãe, Jocasta. Passados alguns anos de glória vêm os contratempos, as 

pestes e as adversidades que o levam a chamar o sábio Tirésias para decifrar o que está 

acontecendo. Pressionando a todos, Édipo acaba sabendo o segredo da decadência do reinado: 

ele havia matado seu pai e desposado sua própria mãe. Diante da dor do conhecimento, ele 

fura os próprios olhos e Jocasta se enforca. 
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                         Figura 12 - Édipo sendo levado por sua filha Antígona ao santuário das 

Eumênides 
                                             Fonte: Figura extraída do texto Édipo – o mito do destino inexorável, de Oscar Luiz 

Brisolara. Disponível em: http://oscarbrisolara.blogspot.com.br/2014/12/edipo-o-

mito-do-destino-inexoravel.html Encontrado em: 05/01/2017. 
 

Cegado para a visão do mundo externo, é no Jardim das Eumênides que ele se 

espiritualiza e passa a enxergar a partir do desenvolvimento do seu olho interior. “A imagem 

mítica, colocando Édipo em Colono, mostra que o herói, embora simbolicamente cego para o 

mundo, tornou-se realmente lúcido em função de si próprio” (Brandão, 2001, p. 286).  E 

assim advém uma reviravolta na sua condição de vida, de algoz a protagonista de uma nova 

compreensão da realidade e de mudança da sua história de vida. É assim que a tragédia 

culmina com ele se despedindo de todos, envolto numa nuvem de aura, com vestes brancas e 

praticamente levitando. Apesar de ser estrangeiro na Grécia e de ter passado por situações 

extremamente adversas, ainda assim Édipo torna-se, nas palavras de Brandão, “uma imagem 

de herói vencedor” (Id. ibid.).  

Édipo em Colono representa um marco simbólico importante para pensar a resiliência 

neste momento, vez que ele chegou ao bosque das Eumênides acompanhado. Ele teve que 

aprender pelo sofrimento a aceitar o apoio da alteridade, representado pelas mãos de sua filha 

Antígona, uma vez que, depois da tragédia, e ao furar os seus olhos, desceu da sua arrogância 

de rei de Tebas para se tornar um cidadão comum e necessitado de guia.    
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3.2 Quando a ambiência institucional não é [trans]formativa 

 

As plantas ornamentais não existem somente nos jardins, mas é aí que elas ganham a 

exuberância que tanto nos encanta, porque a beleza, neste lugar, é multiplicada com o jogo 

das diferentes cores que as adorna. Açucena, Gardênia e Anêmona estão desabrochando nessa 

luta, não sem muitos percalços e sofrimentos, pois ainda não encontraram o sonhado jardim 

da resiliência, como elas mesmas contam em suas narrativas. 

 Açucena possui licenciatura, mestrado e doutorado na mesma área, tendo feito pós-

doutorado em outra. Atualmente trabalha em dois programas de pós-graduação. Ela recebeu o 

pseudônimo desse vegetal porque ele tem como significado a palavra angústia, relacionada de 

certa maneira com o sentimento que se percebe no seu depoimento. Nas situações relatadas 

por ela, observa-se muita vontade de modificar certas realidades, mas ela não tem conseguido 

fazer isso, porque tem se sentido um pouco solitária, e todo esse contexto parece também lhe 

causar uma sensação de desânimo e, principalmente, de angústia.  

Ao falar sobre as suas expectativas na Universidade, Açucena afirma que almejava 

conseguir trabalhar mais em grupo com os colegas, dos quais esperava uma interação maior e, 

principalmente, um maior comprometimento com a formação pedagógica dos alunos. Ela quer 

incrementar sua pesquisa, tentar conversar com eles e realizar algumas ações que considera 

importante, porém diz que não tem muita opção de fazer essas coisas, por um lado expondo 

sua desistência:  

 

Não vou me estressar tentando mudar a cabeça das pessoas, não sou eu que vou mudar 

a cabeça deles, a gente tem que fazer o que é possível, o impossível deixar para Deus. 

Não consigo mudar a cabeça das pessoas, antigamente eu me frustrava muito, tinha 

crises de labirintite, coisas que eu não consigo lidar com a situação, não consigo lidar 

com a situação das pessoas, depender das pessoas, isso me deixa muito aflita [...] o que 

eu puder fazer eu faço, mas sem esperar muito dos outros (Entrevista de Açucena, 

2017).  

 

Mas por outro lado, mesmo não tendo muita esperança de conseguir mudar essa 

situação, compreende que alguma coisa sempre se consegue: “Ser professor é esse desafio, a 

gente tem que se desafiar sempre, encarar os desafios sem se desesperar, como eu digo para 

os meus alunos, são passinhos de formiguinha, é melhor do que ficar parado” (Entrevista de 

Açucena, 2017). 

Ao falar sobre as atividades que envolvem a prática docente, Açucena inicia 

comentando a dificuldade de trabalhar em conjunto com os colegas, em comparação a outras 
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experiências que ela teve em universidades particulares. Ela afirma que não há 

comprometimento quando é necessária uma dedicação para além do próprio trabalho:  

 

Primeira coisa que eu senti muita dificuldade aqui na UFSM é de trabalhar com os 

colegas. Eu estava acostumada a trabalhar em universidade particular, principalmente 

em uma que eu me envolvia mais, que eu tinha inclusive projetos de pesquisa que a 

gente trabalhava com os colegas e todo mundo pegava junto e ia junto. Aqui na UFSM 

ninguém quer fazer nada, você não consegue se unir com ninguém. Ninguém tem 

tempo e quando tu te reúnes para fazer alguma coisa, as pessoas não estão dispostas a 

trabalhar (Entrevista de Açucena, 2017).  

 

Ou seja, Açucena teve uma experiência pregressa numa universidade particular que 

considerou muito exitosa. Dessa forma, pôde conhecer o seu jardim ainda antes de vir 

trabalhar na universidade pública (UFSM). Há uma contraposição clara entre essa experiência 

bem-sucedida, onde todo mundo “pegava junto e ia junto”, como ela mesma diz, com a nova 

situação “em que ninguém quer fazer nada”. É interessante refletir que nos rankings gerais das 

universidades no Brasil, normalmente as públicas têm mais destaque, pois apresentam 

melhores condições de trabalho, ainda há estabilidade no emprego e os professores em geral 

têm menos carga horária. Porém, essa situação geral não é percebida subjetivamente por 

Açucena no seu julgamento, aliás isso não conta. O que ela considera importante é o modo 

como as pessoas se relacionam ou vivenciam tal realidade pelo crivo do que entendemos ser o 

“seu jardim”, ou o seu ideal de vida na universidade. Mas qual é o seu ideal de docência? 

Ela relata que encontrou grandes dificuldades em reunir os colegas da área, conseguiu 

desfazer algumas desavenças superficiais que havia e em alguns semestres tentou 

implementar reuniões semanais, porém as pessoas se retiravam e não conseguiam trabalhar 

juntas. Segundo Açucena, as pessoas não conseguem trabalhar de forma coletiva ou em grupo 

porque:  

 

Elas têm a sua opinião e não querem trocar, não querem escutar a opinião dos colegas. 

São muito intransigentes nesse sentido e se vai me dar um pouquinho de trabalho não 

vou fazer, vou fazer só para o meu, não vou deixar de fazer as minhas coisas pra fazer 

as coisas conjuntas. Elas não se doam [...] tive que aprender a me organizar e a 

impressão que eu tenho é que o pessoal é muito devagar, muito descansado. Enquanto 

o pessoal faz uma coisa eu faço duas, três e o pessoal não quer abrir mão disso, não 

quer abrir mão da sua vidinha, de fazer aquilo ali (Entrevista de Açucena, 2017).  

 

 Complementa essa reflexão informando que foi justamente tal insatisfação que a levou 

a participar desta pesquisa, para poder expressar a situação que considera inadequada ao 



86 
 

ambiente universitário. A dificuldade de compor um trabalho coletivo é inerente ao contexto 

universitário, dadas as muitas demandas e sobrecargas de trabalho. Geralmente nas 

universidades públicas os professores se organizam ou se reúnem algumas vezes na semana, 

em reuniões marcadas de forma periódica, pois a racionalidade participativa já está 

consolidada. Porém, o que Açucena destaca é aquela necessidade de ir além do formal, do que 

está previsto nas agendas e que demandaria trabalhar com finalidades mais específicas ou 

determinadas, principalmente em termos do que ela considera fundamental, que é a base 

pedagógica da formação de professores de sua área de atuação.  

Outra dificuldade que ela apresenta nesse sentido é o preconceito percebido com a área 

da Licenciatura em que trabalha e, no geral, a questão do ensino, visto que alguns colegas 

pensam que essa é uma segunda classe de professores, e, em torno disso, gostaria de 

vislumbrar uma mudança nas disciplinas iniciais do Curso, visando a melhorar a 

fundamentação teórica e a parte pedagógica, e, além disso, uma melhor integração teoria e 

prática desde o início da graduação.
14

  

Esse preconceito relatado por Açucena não é privilégio de sua área, mas atravessa 

todas as áreas de licenciatura no Brasil. Em geral, o que vale é o ditado: “Quem sabe faz, 

quem não sabe ensina”, tentando com isso privilegiar a pesquisa em detrimento do ensino, o 

bacharelado em prol da licenciatura, pois esse caminho leva mais facilmente à pós-graduação. 

Diferentemente da Espanha e da Argentina, em que a licenciatura é nomeada como 

bacharelado, no Brasil se concebe a licenciatura como o que é nomeado “formação de 

professorado” nesses países. No entanto, há que se considerar, como ela mesma vai referir 

mais adiante, as próprias licenciaturas são verdadeiros bacharelados disfarçados, pois não 

apresentam muita diferença na sua estrutura curricular.    

 Uma situação vivenciada por Açucena que ela considerou complicada, porque lhe 

gerou uma frustração muito grande, ocorreu diante da aprovação de um projeto de pesquisa no 

PROLICEN, o Programa de Licenciaturas da UFSM. O PROLICEN esta em vigor através de 

um edital aberto anualmente que visa a financiar pesquisas realizadas em escolas para formar 

professores em contato com a prática. Como ela mesma comenta:  

Eu não tive nenhum aluno inscrito, eu não consegui esse projeto, esse projeto acabou 

sendo engavetado [...] então nunca mais eu vou escrever projeto para o PROLICEN e 

nem projeto de extensão, não vou levar tudo sozinha [...] muito complicado. Tem 

                                                           
14

 A integração teoria e prática é uma demanda muito importante para a formação inicial de professores no 

Brasil, dado que o antigo esquema 3 + 1 foi abolido a partir das reformas das licenciaturas ainda no final dos 

anos 90 do século passado. A divisão entre 3 anos de teoria e 1 ano de prática transitou nessa reforma, de tal 

maneira que atualmente a prática se estabelece ao longo de todo o processo formativo. 
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coisas que a gente não teria que arcar, que não seria da competência do professor 

fazer, que o professor se vê obrigado a fazer porque não tem o apoio de funcionários 

(Entrevista de Açucena, 2017).  

 

Conta que não conseguiu bolsista para trabalhar no projeto, pois a duração da bolsa é 

de 8 meses e os alunos não queriam trocar outras bolsas que têm duração anual por esta que 

tem um tempo de vigência menor. Além disso, a execução do projeto demanda a parceria 

necessária com a coordenação, colegas professores e alunos interessados em participar. 

Culminou que não pôde desenvolver o projeto e, com isso acabou não mais fazendo pesquisa 

na graduação, concentrando de ora em diante a sua pesquisa somente na pós-graduação. 

Quando fala sobre como superou essa situação, ela afirma que suplantou de forma negativa, 

ou seja, nunca mais vai fazer isso.  

Outro interlocutor de nossa investigação é Gardênia, sendo formada no antigo curso de 

artes na UFSM, tendo mestrado e doutorado na UFRGS. Observa essa instituição de ensino 

como um lugar cheio de dificuldades de relacionamento em grupos, de estrutura, de falta de 

materiais, algo que anteriormente não era visto na Universidade particular onde trabalhou por 

um período, deixando claro que diversas vezes isso afeta o seu desenvolvimento profissional e 

o pessoal. Gardênia significa “Sinceridade”, e isto não faltou durante sua entrevista. Gardênia 

mostrou-se sincera, realista e nada otimista, não enxergando novas possibilidades de um 

futuro promissor, sendo isso bastante preocupante, pois afirmou que talvez a vida seja feita 

para fazermos atividades e trabalharmos com o que não gostamos. E que já se acostumou com 

isso, não tendo resiliência para superar as adversidades diárias do ensino superior em uma 

instituição pública. 

O relato de Gardênia também enfatiza as relações interpessoais que faltam muito no 

seu ambiente de trabalho, conforme descreve: 

 

Acho que sobre as dificuldades de relacionamentos em grupos, assim, todos as 

instituições têm seus grupinhos mais fechados. Aqui a estrutura, a dificuldade, eu 

trabalhei em duas universidades particulares, então, por exemplo, numa instituição se 

tinha problema no quadro, e eu falava, no outro dia o problema estava resolvido, aqui 

por exemplo em relação aos computadores eu não tenho nenhum até hoje, eu nunca 

consegui um computador para a minha sala. Um eu ganhei da pós, e outro eu comprei, 

pois os alunos precisam. Eu faço, todos os anos, a relação de materiais que estão 

faltando, mas não adianta, então eu cansei de mandar, não se conseguem as coisas 

aqui, as coisas não funcionam, e esse foi o meu primeiro choque quando vim para a 

Federal (Entrevista Gardênia, 2017). 
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Podemos analisar que o choque de realidade ao passar de uma universidade particular, 

onde tudo era resolvido rapidamente, para uma universidade pública, onde há muita 

burocracia, foi bastante traumático, uma vez que, mesmo solicitando novos computadores, 

materiais, livros, tornava-se um processo desgastante, pois isso não era contemplado. Para 

corroborar o pensamento de Gardénia, sobre como enfrentou as adversidades, trazemos um 

trecho do seu relato: 

 

Eu tentei, todo o ano eu fazia a mesma lista, atualizava os três preços de 

computadores, até que eu cansei, não estou mandando mais, por enquanto é perda de 

tempo. Eles dizem, “Pode mandar a lista do que precisa”, pra quê? “Pode mandar a 

lista de livros que precisa”, pra quê? Se eles não compram os livros que preciso, então 

não funciona, sabe? Eu cansei de fazer lista de livros. A biblioteca não tem livros 

atualizados, então eu baixo da internet em PDF não espero nada da universidade 

(Entrevista Gardênia, 2017). 

 

Esse relato expressa o sentimento de descrédito com a Instituição, em decorrência da 

burocracia. Gardênia, ao desistir de esperar resultados da universidade, optou por trabalhar 

com recursos disponíveis na internet e de fácil acesso aos seus alunos. O processo de 

resiliência é contemplado no exercício da própria docência por meio da ação dialógico-

afetiva-reflexiva, mas, conforme relata, não há diálogo, não há relações afetivas, pois há 

dificuldade de relacionamento em grupo. Ao mesmo tempo, ela demonstra uma postura 

reflexiva, pois, apesar de agir passivamente, Gardênia faz uma autorreflexão sobre sua 

permanência na universidade, podendo percorrer outros caminhos no futuro. Podemos 

constatar em sua fala certa frustração, que surgiu através das adversidades que o contexto 

educacional da instituição pública ocasiona.  

Gardênia não vê outras alternativas para administrar as circunstâncias presentes no dia 

a dia, pois ao ser questionada sobre sua opinião sobre o porquê de a burocracia ser um 

impeditivo para suas atividades, traz indagações referentes à falta de verbas e suas 

prioridades. Isso porque tem a convicção de que a universidade possui verbas, mas acredita 

que elas sejam delegadas para outras situações, tais como infraestrutura, manutenções, ao 

mesmo tempo em que sente que seu ambiente de trabalho seja preterido nesse quesito em 

relação a outros departamentos, pois afirma que desde quando ela ingressou como professor 

“as classes são cheias de cupins e não adiantou pedir para trocar, então a gente coloca os 

papéis por cima para trabalhar, para improvisar, né?” (Entrevista Gardênia, 2017). 

Ainda em relação à destinação de verbas na universidade, Gardênia chama a atenção 

para a diminuição de recursos na pós-graduação, que até então via como prioridade no 
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departamento. Percebe que a falta de recursos tem afetado a pós-graduação no sentido de que 

tem-se feito um esforço para a realização de defesas à distância, via Skype, pois o corte de 

verbas impede de trazer todos os professores  da banca para as defesas. Ainda sobre a 

burocracia e os recursos da universidade, ela faz uma reflexão sobre como as atuais políticas 

de destinação de verbas e de acesso ao ensino superior do país influenciam a qualidade do seu 

trabalho: 

 

[...] a perspectiva de política econômica do Brasil não aponta para melhoria. Aquela 

vez que teve o PROUNI
15

, aumentaram o número de alunos na sala de aula, encheram 

a sala com 30, 40 alunos quando em uma aula de desenho o ideal é ficar de frente para 

o objeto, mas numa sala lotada isso é impossível. Outra coisa é como eu vou atender 

todos esses alunos em uma única manhã? Tem alunos que monopolizam os 

professores, chamam cinco vezes e outros alunos ficam sem assistência, então encher 

de gente numa sala de aula não vai melhorar o ensino. Houve um aumento de vagas e 

a qualidade piorou, pois cada vez faltam mais professores, salas lotadas... O que eles 

esperam com salas de aula lotadas? Que os alunos irão desistir porque senão não terá 

ateliê para todos. Dos quarenta alunos, 20% se formam e essa taxa é muito baixa, a 

maioria desiste, dos 40 talvez sobre 20, 15 que continuarão até o final (Entrevista 

Gardênia, 2017). 
 

Gardênia apresenta outras situações difíceis, como trabalhar na gestão, pois afirma que 

não foi preparada para assumir funções dessa natureza, acreditando que tais encargos devam 

ser assumidos por técnicos administrativos, e não por professores, porque os professores são 

formados para assumir salas de aulas e não para ocupar cargos de gestão. A falta de preparo 

se reflete em serviços ineficientes e muitas cobranças, por isso acredita que técnicos 

administrativos teriam formação específica para atuar em gestão. 

Gardênia relata um episódio em que concorreu a um edital de projetos para pesquisa, 

mas o dela não foi aceito porque não tinha currículo. E então ela faz mais uma indagação: 

como ela teria currículo se estava apenas iniciando a carreira na universidade? E qual foi a 

solução que ela buscou para resolver mais esse problema? Decidiu não registrar mais projetos, 

perdendo o interesse por esse tipo de atividade.  Outro fator bastante conflituoso está 

relacionado à carga horária de aulas, uma vez que, com a falta de professores, é preciso dar 

um jeito para não prejudicar os alunos. Dessa forma, para ela, aqueles que menos reclamam 

são os que têm mais carga horária. Em suas palavras: “’Ah, você não faz pesquisa?’, não eu 

não faço pesquisa, eu dou aula. Tem professores pesquisadores e professores que dão aula no 

curso” (Entrevista Gardênia, 2017) 

                                                           
15

 Programa do Ministério da Educação de concessão de bolsas de estudos em Universidades Privadas. Para mais 

informações acesso: http://siteprouni.mec.gov.br/ 
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Ela destaca ainda as frustrações que ocorreram ao longo da carreira docente como algo 

decepcionante, sentindo como se nada que fizesse fosse suficiente, mesmo que ela estude, se 

prepare e se empenhe. Para exemplificar, Gardênia relata algumas experiências consideradas 

como um desafio das relações interpessoais com alunos e colegas de trabalho: 

 

Eu sou bem rigorosa com a questão de horário, chegou atrasado é falta, mesmo que 

chegue apenas dois minutos depois. Eu tive um problema em uma disciplina, eu não 

sei com quem foi até hoje, mas acredito que a minha chefe de departamento soubesse. 

Eles largaram panfletos no banheiro me difamando, me chamando de um monte de 

coisa, aquilo foi horrível pra mim, não sei quem foi até hoje, mas vou fazer o que, né? 

Vai passar a raiva, mas nunca vou saber quem foi. [...]. Falaram um monte de coisas. 

Acusações infundadas. Eu não lembro o conteúdo, mas eram horríveis. Outra situação 

ocorreu com uma professora [...] que falava que eu tinha doutorado, mas que eu não 

era artista, ou que eu não sabia desenhar. Ela não tinha doutorado. Sempre há uma 

resistência com os mais antigos porque eu não participava de exposições na cidade, 

não tinha produção como artista e dava aula de desenho, mas sempre ignorei, não trato 

mal, pois tenho colegas que eu me relaciono, colegas que eu converso e colegas que 

não converso. Outro problema foi porque eles queriam me trocar de área, queriam que 

eu pegasse a teoria e meu concurso foi para a prática. Não lembro como foi, mas teve 

muita pressão para eu deixar o meu laboratório para outro professor que estava 

chegando e eu recusei... Bom, teve um grande problema na época com relação a isso 

(Entrevista Gardênia, 2017). 
 

Essas dificuldades de inserção à carreira de professores iniciantes numa Instituição de 

Educação Superior não são privilégio de Gardênia, mas são comuns nas instituições que não 

possuem um sistema de acolhimento bem estruturado dos novos docentes, como igualmente 

vimos no caso de Açucena e, a seguir, com Anêmona. Em vista disso, o ambiente se torna 

adverso à uma forma saudável de desenvolvimento da docência, o que contribui para a 

geração de conflitos, jogos perversos de poder, insegurança e patologização da profissão. 

Tendo em vista situações como essas, Maciel defende a ampliação do campo experiencial da 

docência, para resgatar o espaço de saberes diferenciados, bem como uma ambiência 

motivadora das relações inter e intrapessoais, como ela mesmo descreve:  

 

A ambiência (trans)formadora é decisiva no êxito das ações de formação no exercício 

da docência. O participante não se envolverá no contexto de aprendizagem, se os 

conhecimentos que deve produzir não forem diretamente aplicáveis. A cultura, 

também compreendida como clima, se não for aberta, identificando um trabalho 

participativo, em que o indivíduo seja representativo para o grupo, não gera um 

empenho (trans)formador. Por outro lado, se o indivíduo é reconhecido em sua 

singularidade, as estratégias de desenvolvimento do seu potencial tendem ao sucesso.” 

(2009, p. 72).   
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É claro que cada instituição tem suas próprias especificidades e dinânica, mas é 

preciso buscar elementos dinamizadores que favoreçam o diálogo, a socialização, o 

relacionamento inter e intrapessoal, grupos de estudos, trabalhos interdisciplinares, etc. Por 

isso, dissemos ser esta situação comum a grupos, como os que estamos interpretando nesse 

momento.  

Na sequência, trazemos Anêmona, a fim de contribuir com nosso diálogo. Anêmona 

entrou no curso de graduação na Universidade Federal de Santa Maria em 1993 e formou-se 

em 1996. Quando terminou a graduação foi chamada para fazer o mestrado em três 

universidades diferentes. Nessa mesma época, ainda com vinte e um anos, foi selecionada 

para lecionar em uma cidade próxima de Santa Maria, pois havia prestado concurso. Uma 

instituição privada de Ensino Superior promoveu um mestrado em matemática em convênio 

com a UFRGS, e então uma professora conhecida chamou Anêmona para fazer o nivelamento 

no curso. Após esse ano de iniciação ela realizou o mestrado, entretanto não deixou de dar 

aula em um colégio de Educação Básica daquela cidade e em outro de Santa Maria. Nesse 

período, deu aula por dez anos na mesma instituição particular e concluiu o doutorado na 

UFRGS. Terminando o doutorado, optou por fazer o concurso para a UFSM, sendo chamada 

logo em seguida; aqui permanece até hoje. Anêmona significa energia, persistência e 

perseverança, por isso ela é indicada para presentear pessoas debilitadas por motivos de 

doença ou devido a problemas emocionais. Como a entrevistada demonstrou em diversos 

momentos essas qualidades desde o início da sua trajetória, foi-lhe atribuído este nome. 

Anêmona continua comprometida com a sua formação, transitando por inúmeros percursos, 

tendo atitude, entretanto nem sempre flexível e passível de mudanças. 

Anêmona não foge à regra, mas inicia comparando positivamente a sua transferência 

para a UFSM, ao enfatizar a diferença entre as instituições de ensino, entre elas a universidade 

particular e a pública, a escola particular e a pública. Lembrou que na universidade particular 

ela trabalhava cerca de vinte e seis horas semanais, e quando chegou à universidade pública 

começou com apenas dez horas, o que a deixou surpresa.  Ressaltou também que na 

instituição anterior ela não tinha tantos compromissos, uma vez que na instituição pública é 

diferente porque os professores vão acumulando encargos. Evidenciou também a questão da 

burocracia para solicitar computadores, projetos, viagens, enquanto na instituição particular a 

burocracia era menor e havia a garantia de que o pedido fosse executado. Mas o que lhe 

chama a atenção mesmo é a falta de comprometimento no novo ambiente de trabalho: 
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Se tu comparares com uma universidade particular lá eu trabalhava mais. 

Reformulando, não que eu trabalhasse mais, mas eu acho que, a carga de trabalho é a 

mesma, mas eu vejo que o comprometimento das pessoas é diferente, nesse espaço de 

trabalho. Então, foi um choque, pois eu saí de lá eu dava vinte e seis horas aula frente 

a aluno, vim para a UFSM com dez horas aula. O que me deixou surpresa. Claro que 

na instituição anterior eu não tinha outros compromissos. Por exemplo, lá tu não 

precisas trabalhar como chefe de departamento e continuar com teus encargos, na 

época não trabalhava num programa de pós-graduação. Eles têm uma flexibilidade 

maior nesse sentido. Aqui não, tu só vais acumulando coisas. Essa é a diferença 

(Entrevista de Anêmona, 2017). 

 

Anêmona relatou um episódio que ocorreu logo que entrou na universidade, quando 

tentaram montar um curso de pós-graduação e houve um grande conflito, pois quem está 

credenciado na pós-graduação dá menos horas aula para a graduação, ou seja, são mais 

pessoas para ter menos horas. Ela analisa que não se pode apenas enxergar o ambiente 

universitário dessa maneira, pois antes de serem pesquisadores eles são professores, e estão 

dentro de uma instituição de ensino. É preciso ter consciência de que estar oito ou dez horas 

dentro de uma sala de aula não irá fazer diferença na pesquisa ao final do semestre, 

concluindo que as duas horas “a mais” de aula poderão contribuir para a pesquisa de todos. 

Por isso, quando questionada a respeito das relações pessoais, Anêmona diz:  

 

Na UFSM, e em particular no nosso departamento, as relações entre colegas é pesado. 

Sabe, é algo de energia, eu acho o espaço de convivência muito pesado. Lá as pessoas 

estão sempre, querendo um brilhar mais do que o outro. Sem necessidade disso, tu 

entendes? Porque, poxa, basta que tu faças o teu trabalho que tu vais ganhar o 

mesmo... Ninguém vai te dar estrelinha no final do semestre. Tu não vais ser demitido, 

como eu brinco: - gente ninguém vai ser demitido no final do ano. Que era um dos 

problemas que tínhamos no ambiente privado, estávamos sempre com a corda no 

pescoço (Entrevista de Anêmona, 2017). 
 

Novamente fica claro que as suas experiências anteriores de trabalho não eram 

nenhum paraíso, mas o fato de serem diferentes, no aspecto de agilizar certas questões e 

desinflar os egos, isso a ajudava bastante a lidar melhor com as práticas do seu dia a dia de 

trabalho. Esse certo apego ao passado não lhe permite ainda vislumbrar, especialmente no 

trato interpessoal, o seu jardim da resiliência no novo trabalho. Mas se falta empatia no trato 

com os colegas, o mesmo não acontece no trabalho com os seus alunos. 

Anêmona salienta que isso depende de cada professor, pois há professores que se 

envolvem e há professores que não se envolvem com os alunos. Em seu caso, envolve-se com 

os alunos de corpo e alma, brinca que até morre de saudades e às vezes até chora, 

demonstrando um apego quase maternal por seus estudantes. Mas com os funcionários o 
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processo já é complicado, pois quando alguém assume alguma chefia, alguns colegas não 

entendem que faz parte da situação cobrar pelo cumprimento de regras. Ocorre muitas vezes 

também de alguns colegas acharem que tudo é perseguição ou pessoal, e isso Anêmona não 

encontrou nos outros lugares onde trabalhou, o que torna o trabalho atual muito doloroso e 

complicado.  

Ao relatar as condições que a Universidade oferece em relação à estrutura, ela avalia 

que são excelentes, mas muitas vezes mal aproveitadas.  

 

Em particular o nosso centro tem um prédio só para salas de aula. Mas passamos por 

um período que não tinha dinheiro nem para comprar uma cadeira para um professor. 

Então, comparando com outros centros, a coisa é um pouco diferente. Tenho uma 

colega que entrou em outro centro e ganhou uma mesa em “L”, com armário, com 

uma infraestrutura de uma sala só para ela. Maravilhoso! Quando eu entrei aqui, eu e a 

chefe precisamos procurar uma mesa, procurar uma sala, procurar o teu lugar entende. 

E então eu acho que depende muito de departamento, de centro para ter uma 

infraestrutura física (Entrevista de Anêmona, 2017). 

 

As universidades públicas hoje estão passando por cortes de verbas e tendo uma 

diminuição constante de seus espaços de atuação, devido à crise econômica e política do país. 

Mas nem sempre foi assim. Até recentemente, mais especificamente de 2003 a 2014, havia 

muita disponibilidade de recursos, os quais os professores faziam valer pela concorrência em 

editais de fomento, ou mesmo solicitando os mobiliários e equipamentos necessários via 

estruturas dos departamentos e centros da universidade. Por isso, a situação que descreve 

Anêmona revela uma preocupação de professores que ainda não dominaram os processos de 

busca da infraestrutura material para suas atividades dentro da universidade pública. Ou que 

chegaram à universidade pública após esse período, quando finalmente a crise mundial de 

2008 bateu às portas do país com muita força.  

Anêmona revela ainda que, quanto aos outros aspectos de relacionamento, ela teve, 

por exemplo, um problema com um técnico administrativo e contou com todo um 

acompanhamento psicológico, o que avalia muito bom. Pôde observar que os funcionários, 

professores e muitas vezes alunos estão amparados por profissionais de excelência, que 

procuram cuidar e zelar pelo bem de cada um, vez que em muitos ambientes esses tratamentos 

são considerados hostis e traumáticos. O que deixa a desejar é um acompanhamento 

pedagógico, pois não existe uma preocupação sobre como o docente trata seu aluno, como são 

as relações, como um curso pode ter tantas reprovações, e não há uma autoavalição para sanar 
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essas questões porque há muita resistência, principalmente por parte de alguns docentes, 

porque o docente se fecha muitas vezes na defesa da ideia de “liberdade de cátedra”.
16

  

Anêmona percebe que esses equívocos não são positivos, pois muitas vezes os alunos 

tendem a agir como o professor agiu, repetindo essa prática. Percebe que isso que está 

ocorrendo faz parte de um ciclo vicioso, pois talvez quem faça os alunos sofrerem em suas 

disciplinas tenha passado pelo mesmo sofrimento. Assim, em nossa compreensão, não há 

resiliência, pois o sujeito não consegue superar as adversidades que encontra ao longo do 

percurso enquanto docente ou aluno, já que não há suporte afetivo, emocional e cognitivo 

necessários que contribuam de forma positiva. Anêmona exemplifica a sua fala expondo a 

frustração de uma aluna sua, ao dizer:  

 

Como uma aluna me disse: - Ai professora, eu estava louca para reprovar uns quarenta 

no ensino médio, mas eu não posso mais reprovar ninguém. Simplesmente, porque não 

adianta. Ela reprova na área de matemática, mas o aluno aprovou em todas as outras, 

então ele é aprovado. Acredito que isso também causa uma frustração pra eles 

enquanto docentes lá fora, né, que: - Bah não consigo reprovar mais ninguém. Até 

parece que isso é uma vergonha né, porque professor de matemática tem que reprovar, 

mas isso não é obrigação [risos] (Entrevista de Anêmona, 2017). 

 

Este é um problema importante a ser enfrentado nas universidades: o alto grau de 

reprovação de certas áreas do conhecimento, que certamente contribui para um dado de 40% 

de evasão nos cursos da UFSM, principalmente os vinculados às licenciaturas.
17

 Já se 

institucionalizou a ideia de que, para ser bem-sucedido em suas aulas, o professor tem que 

reprovar, daí ele se autoafirma como docente, o que é uma falácia. Na verdade, isso só revela 

a fragilidade da formação pedagógica desses docentes. Em uma entrevista recente, Bernadete 

Gatti, uma das maiores especialistas em formação de professores do Brasil, revela as 

fragilidades da formação ministrada nas licenciaturas das universidades, considerando-a 

anacrônica e limitada e presa também a um círculo vicioso: “Os docentes de pedagogia e das 

                                                           
16

 Atualmente a UFSM implantou em todos os centros a Unidade de Apoio Pedagógico – UAP, através da 

Resolução n.025/2015 de 6/11/2015, destinada justamente ao fim reclamado por Anêmona. O objetivo maior da 

UAP/UFSM é: Planejar, sistematizar, executar e supervisionar ações didático- pedagógicas voltadas aos cursos 

de graduação e pós- graduação no âmbito da Unidade de Ensino, atuando intersetorialmente na gestão 

universitária. Há que se registrar que no próprio Centro de Educação, da UFSM, houve muitas resistência para a 

implantação da referida Unidade de Apoio Pedagógico – UAP. Maiores informações estão disponíveis em: 

http://w3.ufsm.br/ce/images/Unidade_de_Apoio_Pedag%C3%B3gico.pdf  
17

 Conforme informações extraídas do próprio documento referido na nota anterior. 
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licenciaturas – de matemática, língua portuguesa, biologia etc. – não sabem ensinar para quem 

dará aula. Isso porque eles mesmos não aprenderam como fazer isso”.
18

 

 

3.3 Quando a formação docente não ocorre em plenitude 

 

À pergunta: como tem retomado as aprendizagens na sua formação? Açucena faz um 

comparativo com os colegas de trabalho. Ao contrário deles, ela aduz que está se avaliando e 

revisando constantemente e que não tem problema em afirmar algo hoje e de revisar a opinião 

no dia seguinte. Exemplifica dizendo que, quando trabalha na pós-graduação, ao contrário da 

voz corrente, não procura desacreditar um autor ou metodologia só porque não concorda ou 

não lhe interessa. Acredita que é preciso ter respeito e ética profissional, pois não se conhece 

exatamente o trabalho do colega, portanto não seria ético de sua parte desautorizar os 

referenciais de colegas nesse sentido. E quando perguntada se haveria interação profissional 

na pós-graduação a resposta é bem taxativa: “Não acontece interação profissional, muito 

menos na pós-graduação” (Entrevista de Açucena, 2017). O que ela conseguiu realizar foi 

juntar um grupo de 2 professores colegas seus, que ministram disciplinas juntos. Porém, eles 

mal conseguem tempo para se reunir com o intuito de preparar o programa da disciplina e 

muito menos fazer pesquisas conjuntas. Porém, perguntada sobre a sua relação com os 

estudantes, Açucena diz que, embora seja considerada uma pessoa mais “rígida”, ela tem tato 

para resolver situações problemáticas com alunos, que outras pessoas não conseguem 

resolver. Portanto, essa rigidez não é um traço característico de sua personalidade em todos os 

momentos, mas se revela mais no contato com os seus pares. 

 Ela percebe ainda que deveria haver mudanças estruturais na concepção dos cursos em 

que trabalha. Por exemplo, o bacharelado tem a mesma base de disciplinas nos 2 primeiros 

anos que a licenciatura em que atua. O motivo é que o curso noturno é visto com uma segunda 

possibilidade para o aluno que reprova no diurno, por isso os colegas não querem alterar o 

currículo dos cursos. Na sua opinião isso é necessário, posto que a concepção escolar deve 

perpassar toda a formação docente e dado que a necessidade dos licenciados, segundo ela, é 

diferente da dos bacharelados, precisando incorporar a vivência da escola desde o início do 

curso. Como o seu departamento é muito grande em termos de número de professores, e a 

                                                           
18

 Entrevista de Bernardete Gatti, disponível em: http://epoca.globo.com/educacao/noticia/2016/11/bernardete-

gatti-nossas-faculdades-nao-sabem-formar-professores.html . Encontrada em: 13/11/2017. 
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coordenação e colegiado de ambos os cursos é única, não há como desvincular as disciplinas 

do curso de bacharelado do curso de licenciatura. Dessa forma, termina dizendo que existem 

muitos “jogos de poder” que põem obstáculos ao que seria desejável na universidade, 

salientando que isso existe em todas as universidades, porém que é “muito pior aqui”. 

 Açucena revela aqui um traço recorrente em sua forma de atuação, pois, diante de um 

obstáculo, ela prefere transitar para uma experiência diferente e não procura fazer a mesma 

experiência de outra forma. Isso dificulta desenvolver a resiliência, pois para que ela 

aconteça, como vimos na literatura especializada, é preciso ter uma boa dose de paciência ou 

persistência, combinada na justa medida com flexibilidade ou maleabilidade. Seria 

interessante pensar que as estruturas universitárias não são imutáveis, e que as mudanças nos 

cursos implicam muitas vezes participar dos “jogos de poder” instituídos. E inclusive, 

eventualmente, participar como membro dos colegiados e até da coordenação dos cursos, se 

possível, para desencadear os processos de mudanças julgados necessários. Como Açucena 

está concentrada na pós-graduação, ela informa que irá assumir um cargo de vice-

coordenação em um dos programas de que participa. E isso é um forte limitador para que 

possa avançar nos seus projetos ou ideais de formação pedagógica para a graduação, uma vez 

que as demandas de um curso de pós são muitas e exigem participação e representação em 

várias frentes de representação, que se desdobram em reuniões locais e nacionais ao mesmo 

tempo. Sem contar que no Brasil as exigências para os cursos de pós-graduação se manterem 

credenciados e ranqueados na CAPES (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível 

Superior), que é o órgão do Ministério da Educação responsável pelo reconhecimento, 

financiamento e a avaliação dos programas no Brasil, são muito altas. 

Assim como Açucena, Gardênia ressalta que sempre gostou do ensino, embora a sua 

profissão seja prática, já que sua formação não é em licenciatura e, sim, bacharelado. Mas tem 

um sentimento de que “anos foram perdidos” ao se dedicar a um estudo que não pode utilizar 

em sala de aula. Revela a sua rotina de preparo de aulas, dizendo em seu relato que 

antigamente essa era uma atividade empolgante, pois se aprendia muito, mas a cada dia que 

passa esse gosto vai acabando. Inclusive, devido ao fato de que, em sua análise, ministrar uma 

disciplina requer no mínimo cinco anos de pesquisas distintas para o domínio do conteúdo. E 

essa atividade está se tornando desgastante e sem retorno, por tratar-se de disciplinas distantes 

do seu foco de pesquisa doutoral. 

Em seu relato, Gardênia afirma que não conversa muito com os seus colegas, 

mostrando-se com características mais individualistas, não sabendo se os acontecimentos 



97 
 

vividos por ela também ocorrem com os outros, o que torna esse processo mais árduo. Sobre 

os efeitos das situações de conflito, destacamos os seguintes trechos:  

 

Não há saída, não há esperança, no momento estou bem pessimista em relação a isso. 

Eu acho que a cada ano que passa a situação fica pior, daqui a uns anos vão cortar as 

vagas para concursos, vão diminuir as vagas dos alunos. Nós estamos com medo de 

que se esse concurso não for rápido já não dê para substituir a vaga do pessoal que se 

aposentou. Talvez só abra para substitutos, eu não vejo solução para o país e nem 

possibilidade de melhoria para o curso, a tendência é piorar. Essa é a minha 

perspectiva realista [...] Por enquanto é reconhecer os meus limites e acho que cheguei 

neles, no que eu posso fazer e no que não posso, então eu faço o que posso, eu só faço 

o que é possível, se tem um prazo que eu não vou conseguir entregar então cheguei no 

meu limite, se eu não consegui, não consegui, não vou sentir culpa por isso. 

(Entrevista Gardênia, 2017). 

 

Nesses dois trechos da sua entrevista é notória a sua frustração e o não saber lidar com 

certas situações. Percebemos que talvez a entrevistada tenha experienciado um conflito de 

situações que permearam todo o seu percurso, e, na ausência de soluções para essas situações, 

torna-se mais fácil pensar em largar a profissão do que em reinventar novas possibilidades de 

um futuro com perspectivas melhores. A resiliência aqui é vista como “um estado que pudesse 

implicar a paralisia do sujeito: uma carapaça sólida, mas impenetrável que resultasse em 

rigidez, o que se afasta completamente da maleabilidade necessária à resiliência” (Anaut, 

2005, p. 46). Finalizando seu relato, trazemos o seguinte trecho da sua entrevista, em que ela 

expõe que essas divergências com os colegas chegam ao aspecto conceitual da sua área de 

atuação:  

 

Outra coisa, eu acho que é uma questão de filosofia de vida, eles acreditam na arte e eu 

não acredito. Eu acho que todo o conceito de arte é uma construção social, uma 

crença, assim como a religião. Uma religião precisa de alguém que estimule a fé, 

assim como a arte precisa de professores que acreditem naquilo, mas isso só é 

construído em grupo, não é algo essencial, há uma época que vale mais, não existe 

uma essência na arte. Eu estou em um curso de arte, mas não ensino arte, pois a arte é 

diferente, pois isso não podemos dar para o aluno, ou ele tem um questionamento ou 

ele não tem. Eu posso ensinar técnicas, que podem ser usadas para artes ou não. A 

gente pode passar como se toca um instrumento, mas ensinar a fazer música não dá, eu 

posso ensinar como se copia, mas isso não é arte. Eu tenho colegas que acreditam na 

arte, mas eu não acredito, eu sou ateu, não acredito em Deus e não acredito na artes. 

Eu tenho uma visão diferente das artes, a arte é uma construção social (Entrevista 

Gardênia, 2016). 
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Gardênia reforça em seu discurso certa descrença na formação dos colegas, o que pode 

ser um indicativo dessa “paralisia do sujeito” e de sua dificuldade de se relacionar com os 

demais, bem como sobre o desafio de reinventar-se diante de situações de conflito individual 

e coletivo.  

Em relação ao processo de formação e autoformação docente, Anêmona relatou duas 

situações que a fizeram repensar suas condutas enquanto professora e ser humano. Ela contou 

que nunca havia reprovado, entretanto, no doutorado aconteceu a sua primeira reprovação. E 

isso foi um trauma muito grande, pois ela conseguiu se colocar no lugar do aluno que é 

reprovado. Outra situação está relacionada a um momento muito dramático na sua carreira 

como professora, pois teve uma aluna com deficiência na instituição anterior em que 

trabalhava, a qual tinha sérios problemas de coordenação motora. E ela dava aula de desenho 

geométrico em que se fazia necessário o uso da régua e do compasso. Pensando assim, 

Anêmona repensou a sua postura de professora e percebeu que o professor não pode querer 

ensinar tudo da mesma maneira para todos. Cada um possui sua singularidade e maneira de 

aprender, afirmando que essas adversidades colaboraram para se tornar um ser humano 

melhor. Ela acredita que foi uma professora antes do doutorado e atualmente é outra após o 

doutorado. O professor precisa estar aberto a novos métodos de ensino para que de alguma 

forma esses métodos consigam contemplar o maior número de alunos possível. Com esses 

novos métodos, nós, como professores, possibilitamos ao aluno novos horizontes e 

motivações. Anêmona trabalha com o método de aprendizagem significativa e um dos fatores 

é querer aprender e estar motivado, aliando-se à metodologia de análise de erros para detectar 

os subsensores que os alunos não têm. Dessa forma, faz uma análise dos erros, verificando os 

saberes de cada aluno, dos erros que eles cometem e, a partir dos equívocos encontrados, 

busca alternativas para que o aluno tenha uma aprendizagem significativa. 

Anêmona retoma a importância de superar as adversidades para seguir em frente. O 

método que ela utilizou? Fingir que o obstáculo não existia, apenas ignorou. Anêmona afirma 

que gosta de ser professora, não gosta tanto da [disciplina específica suprimida aqui a fim de 

não se identificar a colaboradora], por saber que ensinou algo a alguém. Finaliza dizendo: 

“Gosto de ser professora. Essa vontade de ser professor. Quem tem vocação para ser professor 

também tem vocação pra ser padre né. Eu brinco que na catequese sempre dizem você tem 

que achar a sua vocação. Eu queria ser professora.” Ela mostra mais uma vez em seu relato 

que está afinada ainda à primeira fase da resiliência em suas avaliações, por considerar que as 

pessoas têm ou não vocação, são ou não são dessa forma ou de outra, o que torna difícil por 

vezes reinventar a vida e seus métodos a cada barreira que surge.   
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3.4 Em busca da resiliência docente 

 

A investigação sobre resiliência docente pode tornar-se um paradigma no entendimento da 

construção da trajetória de formação e desenvolvimento profissional, considerando que a docência 

constitui seus próprios saberes e desafia os envolvidos a reverem suas próprias concepções acerca 

do que seja ensinar e aprender. Trazendo essa reflexão para o campo da Educação Superior, 

sabemos que o impasse é maior, uma vez que não temos uma formação para a docência 

universitária. Sendo esta uma profissão construída basicamente na experiência, isso propicia que o 

professor assuma - como sendo suas -, posições ou estratégias de sobrevivência, derivadas da 

compreensão da resiliência. Essas, porém, podem estar situadas de forma anterior ao estágio atual 

em que se encontra a discussão, como podemos depreender desse conjunto de entrevistas. 

Relacionando o depoimento de Açucena com as fases da resiliência, o ideal para ela é 

a formação pedagógica dos cursos em que trabalha, especialmente na licenciatura. Por isso, 

todos os objetivos pelos quais luta na UFSM são nobres, têm sentido e razão de ser. Mas eles 

encontram limitações pela forma como Açucena reage à negação dos mesmos. Quando se 

queixa, por exemplo, dos funcionários, diz que na universidade particular em que atuava, eles 

participavam ativamente da organização dos eventos, mas na universidade pública isso não 

acontece. Há que se salientar que as universidades públicas têm outra forma de operar, os 

eventos normalmente são organizados por grupos de pesquisa, compostos por um professor 

(ou um grupo de professores) e os seus orientandos e demais alunos. Ou seja, há uma 

dificuldade de Açucena entender a racionalidade dos processos que ocorrem nas 

universidades públicas e de se adaptar a esse novo contexto. 

Ainda, ela se vê impotente diante dos desafios que se apresentam e prefere muitas 

vezes ter uma reação contrária, de fechamento à experiência e não de flexibilidade, e 

continuidade ou de persistência. Com isso, ela encara a experiência como uma situação 

isolada do contexto, como uma sala em que se pode entrar por uma porta e, se não for bem 

aceita ou atendida, pode sair por outra. Essa é uma concepção empírica de experiência, que 

tem sustentação no mundo da vida das pessoas normalmente. Mas não é a concepção 

hermenêutica de experiência, a qual tem a ver com a historicidade, com um certo seguimento 

no tempo e não apenas com o poder de decisão. Nesse sentido, ela é algo que nos atravessa e 

nos constitui e pelo qual nós podemos nos compreender como seres inacabados e imersos no 

mundo, do qual não podemos nos evadir.  Por isso, a resiliência ainda não está sendo 
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promovida ou intervindo positivamente nas situações que vivencia, e, neste caso, ela não se 

coaduna às demais fases da mesma. Portanto, pode-se considerar que se assemelha mais à 

abordagem da primeira geração, isto é, como uma abordagem individual de resiliência, uma 

condição inata dos seres humanos, dado que ela não evidencia, através de seu depoimento, um 

“desenvolvimento” da resiliência, nem mesmo um enfrentamento muito positivo diante dos 

eventos adversos.  

De modo mais grave, diante dos obstáculos que tem enfrentado, e certa frustação no 

trabalho, Gardênia cogitou deixar a sua profissão para fazer o curso de Direito, pois não vê 

boas perspectivas de futuro na docência. Relata suas desilusões e desapontamentos não 

resolvidos, de ficar oscilando de uma área para outra, de ficarem perguntando se ela é prática 

ou não, uma vez que sua formação específica não contempla as necessidades dos cursos em 

que trabalha, o que faz com que tenha de atuar em disciplinas mais teóricas e menos próprias 

de sua área de formação. Pensa também que poderá ter qualquer outra profissão, pois muitas 

vezes realizou atividades de que não gostava, acreditando que a vida é assim, mas fica com 

dúvidas sobre uma mudança de profissão devido às atuais políticas de aposentadoria. 

 Podemos considerar que o contexto em que Gardênia está inserida tornou-se um lugar 

de eventos significativos de adversidades, mas que a sua resiliência, como característica 

individual, não optou por reagir de forma positiva, e, sim, de maneira passiva, dado que 

apenas aceitou as condições oferecidas, não optando por novos caminhos na instituição.  

Enxergamos claramente a aceitação dos acontecimentos que vão surgindo ao longo da 

trajetória como docente, sem ao menos questionar ou lutar por novas soluções. Gardênia não 

mostrou ter conhecimento de ser um “agente da sua própria ecologia e adaptação social”, 

conforme havíamos definido antes a partir de Infante (2005, p. 34). Pelo contrário, mostrou 

que não há condições e estruturas que possibilitem a promoção da sua resiliência, pois a 

autorrealização e completude do seu desenvolvimento profissional, assim como o 

estreitamento de laços afetivos e de solidariedade, não fazem parte da sua realidade de 

professor. 

Quanto aos maiores desafios no sentido da resiliência, Anêmona relata que o primeiro 

é motivar os discentes. Mas em seguida se pergunta como irá motivar alguém que vai fazer 

matemática, licenciatura hoje? “Você diz pra ele: - Olha que legal você vai fazer um curso 

que é difícil, você vai ralar por quatro anos, vai ter que abrir mão das suas festas, dos seus 

amigos, da sua família, dos seus finais de semana” (Entrevista de Anêmona, 2017). E indaga 

questões a respeito da vida, o porquê de estudar, aprender, ir prá frente, se são coisas que 

aprendemos ao longo do tempo, ao longo da vida, são atitudes que alguns têm e outros não. 
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Nessas considerações, Anêmona revela o quanto as suas concepções ainda estão 

atreladas à primeira fase da resiliência, na medida em que considera que alguns têm certos 

valores e atitudes, enquanto outros não.  Também essa avaliação se estende a outros sujeitos 

com quem convive, relatando que uma das coisas que mais a deixam triste dentro da 

universidade é que “algumas pessoas são más, e outras tem má vontade”. Má vontade de 

ajudar o outro, má vontade de abrir a porta por quinze minutos, nem que seja para dar um “oi” 

para o colega. Alguns colegas passam pelo corredor e não te cumprimentam. Anêmona 

complementa essa reflexão dizendo que, logo que passou no concurso, ela fazia questão de 

cumprimentar a todos, mas que com o passar tempo isso foi se perdendo. E por isso a sua 

resposta hoje é diferente:  

 

Hoje em dia eu não dou Bom Dia, eu dou Oi... Infelizmente vamos perdendo o 

entusiasmo. Eu faço questão que os meus cinquenta e três colegas de departamento me 

cumprimentem e que saibam quem eu sou. Nós somos colegas, nós trabalhamos na 

mesma unidade tu entende. Eu acho horrível alguém me dizer assim: - Tu sabe o 

fulano? Que trabalha lá no departamento de matemática. Fulano? Não, não conheço. 

Como que eu não vou conhecer o meu colega? Eu tenho essa necessidade de conhecer 

as pessoas (Entrevista de Anêmona, 2017). 

 

Esses relatos mostram uma realidade que muitos professores vivem. A falta de 

entusiasmo muitas vezes é resultante de frustrações que ocorrem ao longo da profissão. 

Anêmona acredita que essas coisas acontecem em decorrência do egoísmo, pois muitas vezes 

alguns fazem questão de “atrapalhar” o outro, ao invés de fazer algo para o seu trabalho sair 

melhor. Confunde-se o colega para ele não fazer, para ele não ter chance. Então isso é 

horrível, as pessoas são cruéis. Percebemos mais uma vez que não há uma narrativa empática 

e nem atitude dignificadora para os protagonistas no relato de Anêmona, o que revela não ter 

ainda encontrado o seu jardim da resiliência. Ela sente certa nostalgia das experiências 

anteriores, pois havia mais agilidade no atendimento das suas demandas e também não havia 

tantos enfrentamentos para realizar algumas atividades, como a criação de cursos novos. 

Essas atitudes só prejudicam os alunos, pois em muitos casos os professores têm diferenças e 

essas diferenças, em vez de enriquecer a convivência, ou servir de motivação para a 

convergência, só põem a perder o convívio e a relação entre eles.  

É claro que não se trata do fato de que as pessoas são más por natureza, ou por uma 

essência metafísica de suas personalidades. Anêmona não percebe que elas aprenderam a 

reagir dessa forma porque são levadas pela situação de competição própria da racionalidade 

técnica que fragmentou a universidade em departamentos e em cursos isolados uns dos outros, 
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para trabalhar na graduação ou pós-graduação, para produzir mais conhecimento, etc. Enfim, 

essa departamentalização gerou o modelo de universidade operacional e competitiva que 

temos hoje, a qual joga uns contra os outros. Esse modelo está superado, pois as pessoas 

acabam trabalhando não por prazer, mas por dever e obrigação. E isso as torna agressivas e 

pouco solidárias umas com as outras. Se o outro for visto como um parceiro de interação, 

alguém que soma, acrescenta e não que me diminui, que está ao meu lado e não acima ou 

abaixo da hierarquia, essas questões talvez tenham outro enquadramento. Como reforça 

Ravazzola, a ideia “no es definir indivíduos, famílias ou redes sociales resilientes como si se 

tratara de uma ‘esencia’ que algunos tienen y otros no, sino la de reforzar las cualidades que 

están potencialmente presentes em los paradójicos indivíduos sociales” (2008, p. 115). Quais 

são as qualidades que podem estar presentes nos indivíduos, que recursos são esses? 

Ravazzola se apressa em complementar: a capacidade de dar e buscar colaboração, a 

confiança em si e nos outros, as habilidades comunicacionais, as capacidades expressivas, as 

habilidades na resolução de conflitos, a alegria, o bom humor e as capacidades 

autorreflexivas.  

Seria imprescindível, portanto, para esse grupo de entrevistados desenvolver a 

resiliência para superar tais adversidades. E aqui isso significa ultrapassar a primeira 

concepção de resiliência, que põe essa força restrita a atributos pessoais e não como algo que 

pode ser potencializado, posto que está ao alcance de todos. Não podemos transferir os nossos 

problemas para os outros, ou “essencializá-los” como forma de justificar a inércia; é preciso 

superá-los da melhor maneira possível. Desenvolver a resiliência neste caso implicaria 

“compreender que las adversidades no deberían ser entendidas como la culpa de alguien, que 

queda así estigmatizado” (Ibid., p. 116). É preciso lutar para que as diferenças não sejam 

maiores do que a vontade de crescer, de evoluir. 

 

3.5 A resiliência na formação de professores no Ensino Superior 

 

Como ilustramos no início deste capítulo, Alice resolveu conversar com os animais 

esgotados e irritados, após todos terem passado por um grande teste de resiliência, ao ter que 

nadar para não se afogarem na lagoa que brotou de suas próprias lágrimas. Embora o sentido 

do choro seja catársico e ele faça bem para o lado emocional, temos que tomar cuidado para 

não afundarmos nos prantos e lamentos ocasionados pelos dissabores da profissão.  É preciso 

desenvolver a sabedoria interior que nos permite compreender tudo de maneira mais 



103 
 

profunda, ampliando assim o campo experiencial da docência. Do mesmo modo, Édipo abriu 

os olhos para a interioridade depois de ter sido cegado para a visão do mundo externo. Não 

por acaso está no mesmo espectro de ambas as situações o cuidado com o olhar, que não deve 

ser só para fora de si, mas também algo complexo, que une o interno e o externo, num 

movimento de autoconhecimento e de escuta de si mesmo e do outro. 

Pensando na metáfora que orienta este trabalho, refletimos que no jardim existem 

maravilhas da natureza como as borboletas que, juntamente com os beija-flores e outros 

pássaros fazem o paisagismo dos jardins ter um colorido todo especial. Mas existem também 

as lagartas, que são larvas muito discretas que ainda não se tornaram borboletas e que por 

vezes podem atacar as plantas ali cultivadas. Aliás, nem todas as lagartas irão se transformar 

em borboletas, pois não resistem a esse processo doloroso de metamorfose que passa pela dor 

da espera, da mudança e da transformação na linda borboleta que colore os jardins. Também 

nós precisamos passar por etapas, por dores e por lutas que implicam muitas vezes aproveitar 

as boas experiências do passado, mas não se fixar nelas. 

 Açucena, Gardênia e Anêmona compõem um conjunto de plantas que ainda vivem 

fora do jardim da resiliência, porque apresentam processos vivenciais semelhantes. Tiveram 

experiências exitosas em seu período anterior à UFSM, mas não conseguiram se libertar 

totalmente desse casulo por não o verem repetir de alguma forma no presente. Estão ainda 

presas a acontecimentos do passado, apegadas a um passado exitoso que as trouxe até o 

momento, mas não estão sabendo utilizá-lo como referência para abrir-se à nova situação em 

que se encontram. A experiência, no sentido hermenêutico, implica abrir-se ao novo, ao 

inusitado. Quando pensamos que as coisas se repetem, na verdade somos nós que estamos nos 

repetindo no novo momento.  

Açucena, por exemplo, trabalha em 2 programas de pós-graduação atualmente, mas 

não está satisfeita, como ela mesma diz:  

 

Eu me envolvi na Câmara da Licenciatura
19

, no NDE (Núcleo Docente Estruturante) e 

nada funciona na universidade. Se depender de duas pessoas já não funciona mais, 

nada anda na universidade pública, pra mim há uma diferença gritante entre a 

universidade pública e a particular, o pessoal não é comprometido. Eles só são 

                                                           
19

 A Câmara de Licenciaturas é um órgão criado na Universidade Federal de Santa Maria, vinculado à 

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação, constituída por membros internos e externos à universidade, com o 

objetivo de propor políticas de formação de professores para a educação básica, bem como para sugerir 

reformulações e inovações nos curso de licenciaturas da UFSM. O órgão foi criado em 2013, com caráter 

consultivo e propositivo. O Regimento Interno de funcionamento da Câmara das Licenciaturas encontra-se 

disponível em: 

https://www.yumpu.com/pt/document/view/17616310/regimento-interno-da-camara-de-licenciaturas-da-ufsm 
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comprometidos com o próprio trabalho, se não for fazer exatamente aquilo que a 

pessoa está fazendo ela não move uma palha pra fazer um bem comum na 

universidade, é muito complicado [...] (Entrevista Açucena, 2017). 
 

 Os relatos expressam, sobretudo, a dificuldade de cada entrevistado em lidar com 

mudanças significativas, passando de um ambiente de trabalho de cunho privado, considerado 

como eficiente nas demandas solicitadas, para um ambiente público, com maior burocracia, 

número de colegas de trabalho e situações de conflito. O fato de considerarem o seu ambiente 

de trabalho e pessoas de sua convivência dentro de uma lógica fixista, que recusa 

potencializá-las como estando em uma situação, e não se identificando com aquela situação, 

fragiliza as suas percepções no sentido de apostar em mudanças significativas. Sendo assim, 

como afima Ravazzola: “A menos que cuestionemos nuestra formación y reflexionemos, 

seguiremos interviniendo en las redes relacionales con la tendencia a mirar lo desviado, y 

perderemos de vista los recursos de quienes han vivido y superado las experiencias de 

sufrimiento” (2008, p. 118). Essa transição para elas, de migração do ambiente privado para o 

público, apesar de significar certa estabilidade profissional, não teve o mesmo efeito no 

sentido subjetivo, de proporcionar satisfação pessoal e profissional com o ambiente de 

trabalho, trazendo dificuldades para enfrentar as adversidades e ter êxito em um processo 

resiliente.  

Os significados apontadas nos relatos de Açucena, Gardênia e Anêmona devem ser 

ouvidos por uma instituição resiliente, pois muitas vezes o que se depreende de suas falas é 

quase um “pedido de socorro”. De nossa parte, entendemos ainda que se trata de um convite 

para refletirmos sobre a importância dessa constelação inicial, que pode formar a base, ou a 

terra fértil do jardim da resiliência docente universitária: uma formação pedagógica adensada, 

relações interpessoais maduras e o compromisso com a profissão. Por isso, concluímos esta 

reflexão sobre esse grupo de entrevistas-narrativas com um pensamento extraído do livro 

Sidarta, de Hermann Hesse: “Todas as pessoas são capazes de alcançar os seus objetivos, 

desde que saibam pensar, esperar, jejuar” (2003, p. 55). 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1619795701425015&av=100001911273788
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1619795701425015&av=100001911273788
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CAPÍTULO QUARTO 

VEJO MEU JARDIM POR DENTRO -  

A RESILIÊNCIA COMO PROCESSO DE VIDA E PROFISSÃO DOCENTE 

 

“Todo jardim começa com um sonho de amor. 

Antes que qualquer árvore seja plantada 

ou qualquer lago seja construído, 

é preciso que as árvores e os lagos 

tenham nascido dentro da alma. 

 

Quem não tem jardins por dentro, 

não planta jardins por fora 

e nem passeia por eles...” 

Rubem Alves 

 

No capítulo a seguir investigamos o momento privilegiado de passagem ou de 

transição para o Jardim da Resiliência Pedagógica. Gazânia, Dália Amarela, Cactos e Bonina 

(representadas graficamente logo a seguir pela figura 13) encarnam em suas trajetórias 

profissional e de vida o conceito da resiliência como processo. Essa etapa promove um 

modelo de prevenção e promoção que ajuda a aumentar a capacidade de resistir às 

infelicidades, com base nas potencialidades e recursos que tem em si e ao seu redor. Ele passa 

a ser, assim: “Um indivíduo que não mais apenas ‘carece’ e ‘adoece’, mas que é capaz de 

procurar seus próprios recursos e sair fortalecido da adversidade” (Yunes e Szymanski, 2005, 

p. 34).  Nessa direção, podemos destacar os valores que emergem das entrevistas 

respectivamente, como a luta acadêmico-política, as experimentações didáticas, o 

reconhecimento e a afetividade, que são fatores de convergência à constelação de conceitos 

que compõem a nossa resiliência pedagógica no atual momento. O conjunto de entrevistas 

que iremos apresentar mostra o contato com o jardim apenas em parte, isto é, os sujeitos 

conhecem o seu jardim por dentro, uma vez que não se sentem fortalecidos subjetivamente de 

maneira suficiente, tendo em vista fatores externos. A conjuntura política atual, que causa 

muita insegurança, a falta de discussão didático-pedagógica no departamento, ou a falta de 

reconhecimento na pós-graduação ou ainda de relações mais afetuosas ou amistosas, 

simultaneamente, entre outros motivos, mantêm esse grupo ainda em processo de 
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desenvolvimento da resiliência. Dessa forma, falta ainda complementar a visão interna à 

perspectiva externa, o dentro com o fora, o si mesmo com o outro, caso contrário não haverá 

processos de autoconhecimento pela alteridade, base da resiliência pedagógica, conforme 

vimos até o momento. 

Guiados novamente pela companhia de Alice, vamos buscar inspiração nas suas 

peripécias para as novas buscas, num primeiro momento e, a seguir, conheceremos um pouco 

da experiência do jardim de Epicuro.  Por último, faremos a hermenêutica das narrativas 

contidas nas entrevistas por intermédio dos três eixos interpretativos – ambiência 

(institucional; docente; [trans]formativa); resiliência docente e processos de formação docente 

–  os quais servem de elementos aglutinadores da reflexão.  

 

                                    
Figura 13 – Integrantes do jardim visto por dentro.  
Figura elaborada pela autora. 

 

4.1 As lições do jardim de Epicuro 

 

 À procura de fontes históricas para abastecer a discussão do jardim da resiliência, nos 

deparamos, agora, com mais uma etapa das aventuras de Alice no país das maravilhas. Ela 

ainda não havia conseguido passar a pequena porta que a levaria ao sonhado jardim. E então, 

disposta a pagar o preço do sofrimento para chegar ao seu ideal, se depara com uma ideia 

incomum: 

 

Alice percebeu, com alguma surpresa, que os seixos estavam todos se transformando 

em pedaços de bolos ao caírem no chão, e uma brilhante ideia veio à sua mente.  

 

 

 

 

Gazânia 

 
 

 

Dália amarela 

 

 

 

 

Cactos 

 

 

 

 

Bonina 
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“Se eu comer um desses pedaços do bolo”, ela pensou, “com certeza acontecerá 

alguma mudança em meu tamanho, e, como não vai poder me fazer ficar ainda maior, 

deve me fazer diminuir, eu suponho”.  

Então ela engoliu um dos pedaços, e foi maravilhoso descobrir que ela estava 

diminuindo instantaneamente. Tão logo ficou pequena o suficiente para passar pela 

porta, Alice saiu correndo da casa, encontrando um grupo de pequenos animais e 

pássaros esperando lá fora. O pobre pequeno lagarto, Bill, estava no meio, sendo 

seguido por dois porquinhos-da-índia que lhe davam algo em uma garrafa. Todos 

correram em direção à Alice, mas ela fugiu o mais depressa que pôde, e logo 

encontrou-se salva em uma densa floresta. 

“A primeira coisa que eu tenho que fazer”, disse Alice para si mesma, enquanto 

vagueava pela floresta, “é crescer até o meu tamanho normal outra vez, e a segunda 

coisa a fazer é encontrar o caminho para aquele jardim adorável. Acho que este é o 

melhor plano” (Carroll, 2002, p. 38). 

 

Assim como na história de Alice, também o nosso plano é encontrar um oásis que 

possa servir de parâmetro para o entendimento da resiliência na Educação Superior. Não há 

caminho fácil ou seguro, tudo é um longo aprendizado e, por mais que estejamos preparados 

ou formados, sempre aparecem situações inusitadas que nos cobram posturas diferentes. Alice 

teve que diminuir de tamanho para passar adiante, pela pequena porta, que poderia lhe abrir os 

caminhos em direção ao jardim dos seus desejos. Para os nossos propósitos, isso pode 

significar a necessidade de adquirir uma postura de humildade, para se submeter ou se inserir 

nas novas exigências do momento, frente aos desafios da carreira docente.  

Nessa busca pelo passado, outro momento importante vem do mundo antigo e ocorre 

quando o filósofo Epicuro (341 a. C. – 271 a. C.), no período de crise do mundo grego 

clássico, no momento em que os helenos eram dominados pelo império macedônico, propõe 

uma filosofia de vida inspirada na alegre convivência de um jardim. Epicuro era o típico sábio 

do mundo antigo, porém diferente do professor sofista e também da figura de um mestre, 

como Sócrates. Em 306 a. C. conseguiu fundar sua comunidade filosófica, cuja originalidade 

estava não apenas em ocorrer num jardim (o famoso “Jardim de Epicuro”), mas por admitir 

em seu seio mulheres e escravos, numa época que sabidamente esses eram discriminados. 

Nele, as pessoas se encontravam para desfrutar a sabedoria e compartilhar momentos de 

afeição e carinho pelo saber, zelando pela condição de vida e a virtude do conhecimento.    

De certo modo, essa experiência não era favorecida pelo contexto atribulado da época. 

Não por acaso, Pessanha vai registrar a esse respeito: “Se a vida de Epicuro é marcada pela 

busca da serenidade a partir de condições pessoais adversas, seu tempo não é menos 

atribulado” (1992, p. 6). Vivendo sob o domínio do Império Macedônico que suplantou o 

regime democrático da época clássica pelo governo da realeza das monarquias, que dividiram 
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a Grécia em 3 grandes regiões distintas, ele vai explicar melhor o sentido dessa mudança:  

“Não fundamentado no princípio de isegoria – direito ao uso político da palavra (na ágora) - , 

típico da experiência democrática, as leis assumem caráter monológico e, ao mesmo tempo, 

pessoal, autoritário e casuístico.”  (Id. Ibid.). O jardim epicurista nesse contexto pode ser 

entendido como um verdadeiro oásis, posto que fomenta uma comunidade de uso do logos 

como lugar de fala comum. É o logos associado à filia e ao cuidado de si, isto é, como uma 

comunidade de sabedoria unida à ideia de afeição e de amizade e, portanto, de resistência à 

opacidade e à brutalidade que reina circundante, como Pessanha bem descreve a seguir: 

 

A dupla natureza da proposta epicurista — aliar razão iluminadora e amor à 

humanidade, lúcida compreensão dos fenômenos naturais e procura da felicidade 

terrena, ciência e ética — justifica, em parte, a aparência de seita, o caráter de 

confraria assumido por essa corrente filosófica. Trata-se, porém, de confraria laica, 

centrada na valorização do humano, não na transcendência do divino; confraria de 

amigos da verdade alcançada pelos sentidos e pela razão; confraria que procura a 

salvação, sim, mas por meio do conhecimento, não da crença, por meio da filosofia 

enquanto compreensão clara e comprovável, não da adesão ao mistério, ao intelectual 

e empiricamente insondável (Ibid., pp. 2-3). 

 

Mesmo levando em consideração que o Epicurismo se caracterizou muito mais como 

uma comunidade do que como escola ou universidade, acreditamos que a sua experiência - de 

adentrar o saber pela meditação junto à natureza, de aclarar conceitos em contato com a 

fragrância das flores, o exercício de moderação com os prazeres, a força do grupo de amigos 

para a busca do domínio de si e do equilíbrio, bem como a busca da potência para resistir aos 

apelos do mundo externo -, é algo hoje, sem dúvida, que podemos recuperar, em alguma 

medida, para o interior de nossas experiências de vida intrauniversitárias. 

 

4.2 Do desânimo à luta, ou quando a ambiência profissional é pouco [trans]formativa 

 

Gazânia primeiramente tinha feito dois anos de Comunicação Social e trocou de curso 

para sua atual área de conhecimento, porque queria discutir questões metafísicas e políticas, o 

que não encontrou no curso anterior.  Fez graduação e mestrado na UFSM e, 

concomitantemente, trabalhou na escola básica no ensino médio como professora. Depois foi 

docente numa faculdade particular como professora do ensino superior, e logo em seguida, se 

tornou professora universitária no Centro de Educação da UFSM. Três anos depois saiu para 

fazer o doutorado, pois havia entrado apenas com mestrado na universidade. O seu primeiro 
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departamento foi o de Fundamentos da Educação, pois havia realizado o seu doutorado na 

área. Retornou do doutorado em 2000, e em 2005 foi para o departamento em que está hoje, 

de Metodologia do Ensino para tratar das questões especificas do ensino de sua área de 

atuação junto às escolas. Antes desse período, trabalhava apenas com as outras licenciaturas: 

pedagogia, química, matemática, educação especial, porque atendia os fundamentos da 

educação, lecionando filosofia da educação, sociologia e história da educação. 

Sempre envolvida com as questões de docência, na época em que era aluna do curso 

de graduação atuava na luta pela volta do seu ensino nas escolas, mas sentia falta dessa 

formação pedagógica. Em 2005 teve a oportunidade de voltar a trabalhar em seu mesmo curso 

de graduação, para enfrentar as questões de que já tinha sido militante naquela época. 

Encontra-se atualmente atuando nas disciplinas de didática, pesquisa e orientação de estágio 

junto às escolas de Educação Básica. Toda a parte da formação do professor nessa área 

específica na universidade acaba passando por ela. Claro que outros professores trabalham 

com isso, mas de forma indireta.  

Essa professora recebeu como pseudônimo o nome da planta ornamental “Gazânia”, 

que significa persistência, na tentativa de aproximar o seu significado à presença dessa 

característica que pode ser percebida no discurso dela. Apesar das dificuldades encontradas, 

do sentimento de desencantamento e das lutas travadas por ela anteriormente, e que agora 

parecem retornar, ela diz que, enquanto docente, fez várias coisas, mas que ainda pode fazer 

mais. Porém, precisa se revitalizar para motivar seus alunos e seguir em frente, apesar do 

contexto atual, o que sugere então, além da postura resiliente, uma combinação desta com o 

sentimento de perseverança, persistência, ou seja, uma característica presente em seu discurso 

e no significado de seu pseudônimo. 

Diante da virada conservadora na política brasileira nos últimos dois anos, que atenta 

contra a presença das humanidades nos currículos das escolas públicas, Gazânia inicia seu 

depoimento contando um pouco da sua trajetória e expressando sua opinião sobre a possível 

retirada da sua disciplina do currículo do Ensino Médio:  

 

Dá um desânimo, dá um mal estar muito grande porque na verdade todo o nosso 

trabalho que sempre foi de lutas pela volta da Filosofia e de seu reconhecimento, como 

disciplina importante no campo da formação escolar, está em vias de se perder [...] 

perceber que agora são as mesmas lutas que travamos lá no início de novo no mesmo 

movimento, né? Tem sido bem difícil [...] acho que as pessoas não sabem muito como 

agir, e a grande incoerência disso é que essa semana iniciou no Brasil, em dezessete 

cursos de filosofia, em diversas universidades, o mestrado profissional em filosofia. 

Houve todo um envolvimento por parte dessas instituições, aprovado pela CAPES, 
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para dar sustentação, fortalecendo as práticas nas escolas. E aí, concomitante ao fato 

de estarmos abrindo um espaço superimportante para a formação do professor de 

filosofia, e ao mesmo tempo você não tem a certeza de que a disciplina continuará, 

uma coisa esquizofrênica (Entrevista Gazânia, 2017). 
 

 Percebemos que Gazânia encontrou parcialmente seu jardim na universidade, mas no 

momento, como as políticas do governo federal não favorecem esse processo, encontra-se 

desanimada. Na relação com os estudantes, ela conta sobre algumas dificuldades que 

enfrentou, principalmente no que se refere ao reconhecimento do seu trabalho e à conquista de 

espaço na área da Filosofia. Ela ministrava disciplinas que eram desvalorizadas, ignoradas, e 

ainda por ser mulher, educadora e vinculada ao Centro de Educação, destacando algumas 

reflexões sobre a situação, na ótica da mudança em relação ao que pensavam os seus alunos: 

 

Então, o que a gente quer ouvir? O que essa professora tem a dizer sobre nossa 

formação de filósofo? Então houve um processo de sofrimento grande, mas hoje isso 

se modificou, hoje há um reconhecimento. Isso para mim é uma conquista, mas está 

atrelada à obrigatoriedade da filosofia, da importância dessa disciplina e porque esses 

alunos atuarão como professores na escola básica (se a nova Lei permitir). (Entrevista 

Gazânia, 2017) 

 

 Em termos de estrutura, Gazânia pensa que hoje há bem mais condições, pois já viveu 

tempos de muita escassez e dificuldades na Universidade, entretanto isso já foi mudado. 

Porém, segundo ela, as coisas podem mudar de novo, e para pior. Nas relações interpessoais 

no espaço universitário, considera que a relação com os colegas sempre foi tranquila. Além 

disso, afirma que o contato com outros professores, inclusive de outras áreas, é bem 

importante e consegue estabelecer uma boa interlocução. Ao falar de ensino, pesquisa, 

extensão e gestão, “aliar essas quatro é bem complicado ainda mais no ritmo em que a gente 

vive; de exigência, acho que às vezes não damos conta” (Entrevista Gazânia, 2017), comenta. 

 Como docente universitária, Gazânia diz que já passou por situações em que não sabia 

como seguir em frente, porém, relata:  

 

[...] talvez esse momento agora seja o mais difícil para mim, que é o momento em que 

eu começo a pensar que posso me aposentar; um momento que é extremamente difícil, 

que começa a ficar difícil porque o país está de pernas para o ar, e as grandes apostas e 

conquistas estão se perdendo. Então acho que esse é um momento (difícil) que estou 

vivendo [...] por ser uma professora que trabalha com a formação de professores de 

filosofia. Percebo as dificuldades que estão postas, então eu tenho que me fortalecer, 

ter muita energia para seguir em frente com os meus alunos e ter uma posição de luta. 

Talvez eu tenha que recuperar um pouco essa disposição de luta para esse momento 

que eu já imaginava tranquilo e vencido (Entrevista Gazânia, 2017). 
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Ao falar do sentimento que caracteriza o momento, ela afirma: “é de desencantamento; 

estou desencantada por toda a situação do país e pela forma como tudo isso afeta a Educação 

e, por conseguinte, afeta o meu trabalho como professora formadora de futuros professores” 

(Gazânia, 2017). Contudo, apesar de expressar esse desencantamento com o cenário atual, 

Gazânia trouxe em suas falas elementos de superação e de orgulho por situações que 

conseguiu reverter ao longo de sua carreira, trazendo dessa forma satisfação pessoal e 

profissional. Expomos seus relatos que abordam sua perspectiva positiva em relação ao seu 

trabalho nos cursos em que atua, e também, como superou a questão de gênero no seu campo 

de atuação, assim ela comenta: 

 

Com certeza, eu sempre fui solitária, agora nos últimos quatro anos eu tenho tido uma 

parceria com uma colega, mas antigamente era apenas com os meus alunos. E sempre 

a graduação alimentando a pós-graduação e a pós alimentando a graduação. Minhas 

questões estavam diretamente ligadas ao ensino. A questão docência, escola e 

currículo, e eu estou lá formando os futuros professores de filosofia, então o meu 

trabalho me provoca a pensar no ponto de vista teórico de pesquisa. Alguns alunos 

vêm fazer o mestrado e o doutorado, e isso é uma retroalimentação bem importante. E 

às vezes eu não vejo isso em outros colegas porque a graduação acaba sendo 

secundarizada, porque se acaba focando na pós-graduação, mas a minha relação com o 

curso em que eu me formei é muito forte, com os alunos [...]. (Entrevista Gazânia, 

2017). 

 

Gazânia percebe que o seu trabalho tem uma repercussão muito boa entre seus alunos, 

por isso eles a procuram para continuar os estudos nos cursos de pós-graduação, mas lamenta 

a secundarização da docência que ocorre em função da pesquisa, pois não há como separar 

uma dimensão da outra na rotina da universidade. Mas essas mudanças passam também por 

redefinição de questões de gênero, como ela bem expressa no seu depoimento a seguir:  

 

Esse espaço é masculino. A Filosofia, apesar de sua não relevância na sociedade e na 

escola, é considerada um saber já legitimado. O campo da educação é um saber de 

segunda categoria. Historicamente nós sabemos que a questão da educação dentro da 

universidade sempre foi menos importante, os cursos de formação de professores, e ser 

mulher agrega um outro valor nessa conta. Logo que eu cheguei no curso de filosofia, 

como aluna, na década de 1980, tinha uma única mulher [como professora], apenas a 

minha orientadora de mestrado e depois ela se aposentou. Então foram muitos anos 

sem nenhuma mulher no departamento de filosofia. Apenas em 2007, 2008 veio uma 

professora para o departamento de filosofia e eu que lá atuo, então isso pesa, não ser 

do departamento tinha um peso bem forte no início, hoje não mais (Entrevista 

Gazânia, 2017). 
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 No primeiro relato, podemos observar um forte sentimento de pertença ao curso de 

formação da entrevistada, bem como se mostra relevante o bom relacionamento que a docente 

tem com os alunos para sua satisfação pessoal e profissional. O segundo relato faz menção à 

questão de gênero, e como sua presença, como mulher docente agrega valor a seu ambiente de 

trabalho e de formação, abrindo espaços de fala em locais até então considerados masculinos. 

E igual ao jardim de Epicuro, que abriu portas à participação da mulher no seio das discussões 

filosóficas. 

Apesar de expressar desencanto devido à situação atual da conjuntura política, com a 

falta de motivação para desejar o conhecimento, e o excesso de informações, e como isso 

influencia na educação, Gazânia reconhece em outro ponto a importância de algumas 

mudanças no cenário político realizadas através da educação, bem como o quanto a docência 

universitária traz oportunidades nos campos de pesquisa, o ensino, extensão e prestígio social. 

Sobre essas mudanças, Gazânia conclui: 

 

Mas há coisas legais que conquistamos que é a diversidade de pessoas dentro da 

universidade, de alunos, das classes populares, alunos negros, indígenas, acho que 

também é um desafio para trabalhar com eles, pois também não sabemos como 

trabalhar, então os desafios da escola básica são também para a universidade. Ser 

professor universitário hoje no Brasil ainda é um privilégio, né? Por que ganhamos 

bem, considerando as condições dos outros professores; nós temos que reconhecer; e é 

sempre um mal-estar grande, pois trabalhamos direto com os professores. Então acho 

que somos privilegiados, temos tempo para fazer pesquisa, mesmo que seja essa 

correria, que é diferente do professor da escola que está todo o tempo dentro da sala de 

aula (Entrevista Gazânia, 2017). 
 

 Gazânia percebe assim que, apesar da falta de luta acadêmico-política para enfrentar o 

desencantamento atual, devido à guinada conservadora na política brasileira nos últimos 

tempos, houve avanços desde a sua entrada na carreira, como a maior preocupação com as 

questões de gênero, da inclusão e o tratamento da diversidade nas relações universitárias
20

, 

sem contar a obrigatoriedade do ensino de Filosofia nas escolas. Como essas conquistas estão 

ameaçadas, haja vista o lado para o qual está rumando o debate sobre tais questões no cenário 

nacional, ela sente-se desolada, porque a sua luta parece ter sido inglória. Desse modo, ela se 

fragiliza em termos de resiliência, uma vez que uma das características da resiliência, segundo 

Sousa, é “a propensão a manter expectativas elevadas quanto ao próprio futuro” (2009, p. 84).   

                                                           
20

 Quando analisarmos a entrevista de Dália Amarela, contida neste mesmo capítulo, traremos mais 

dados para o entendimento do que representou em termos de percentuais nos últimos tempos, a 

inclusão da diversidade no Ensino Superior através da Política de Cotas adotada pelo governo federal.  
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Na sequência da apresentação de nossos interlocutores, trazemos para o cenário Dália 

Amarela, que é graduada em Oceanografia Biológica pela UFRG, possui mestrado e 

doutorado pela USP e é professor titular da UFSM desde 1988. Em 2001 realizou seu pós-

doutorado no Canadá. O docente começou a sua carreira orientando na pós-graduação em três 

programas, e, atualmente, além desse, atende mais outro programa. Na graduação já lecionou 

em diversos cursos tais como Medicina, Farmácia, Odontologia, Enfermagem, Terapia 

Ocupacional, Educação Física, mas atualmente encontra-se no curso de Zootecnia.  É ligado 

ao departamento de Fisiologia e Farmacologia, e esse departamento ministra aulas para cerca 

de doze cursos de diferentes centros da UFSM. Embora seja de um centro da área da saúde, o 

departamento ministra aulas para outros centros da universidade, como o Centro de Ciências 

Sociais e Humanas - CCSH, Centro de Ciências Rurais - CCR, entre outros. Como faz parte 

de um departamento básico, trabalha com disciplinas que não são profissionalizantes, dessa 

forma seu departamento não é vinculado a um curso específico.  

Dália Amarela significa “união recíproca”, o que foi observado no decorrer do seu 

relato. Ele se mostrou aberto para novos métodos de ensino e aprendizagem, reconhecendo 

que o método que utilizava não era eficaz, pois os resultados eram significativos, mas não 

satisfatórios. Sendo assim, para o melhor aproveitamento de sua disciplina, de forma 

recíproca, acabou aprimorando sua didática. Assim como o aproveitamento dos seus alunos, 

isso possibilitou o desenvolvimento de si próprio: inovando e respeitando os seus limites 

alcançou com êxito os objetivos propostos.  

Dália Amarela já é mais otimista que Gazânia com relação à ambiência da 

universidade e, iniciando seu depoimento, esclarece que, em sua área, para ser bem 

reconhecido, precisa fazer pesquisa. Por isso o seu foco principal na universidade sempre foi 

pesquisa, nem tanto a docência. Mas é claro que sempre procura fazer o melhor na docência. 

Os resultados de suas investigações são aplicados na área de cultivo de peixes, principalmente 

fisiologia e farmacologia, tendo se concentrado nos últimos cincos anos em encontrar 

produtos que possam ser usados no cultivo de peixes para melhorar no crescimento, combater 

bactérias e parasitas. Trabalha em três laboratórios, sendo dois sob sua responsabilidade, com 

interações tanto dentro quanto fora da UFSM. Tem parcerias pelo Brasil afora com 

participação intelectual, ajuda na elaboração dos projetos, e outros na análise. E ainda tem 
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parcerias na Espanha, para onde envia alunos de doutorado com bolsa e auxílio da CAPES
21

 

para realizar os experimentos. 

O docente relata em sua entrevista as adversidades encontradas durante a sua jornada 

de professor, salientando o fácil acesso aos cursos e o baixo índice de desempenho dos alunos. 

Explana que quando começou a lecionar apenas para os cursos de licenciatura, o desempenho 

não era nada bom, e que somente após a criação do bacharelado o nível havia subido 

consideravelmente. Mas hoje não importa se é bacharelado ou licenciatura, os dois níveis de 

graduação são bons. Talvez um dos fatores que tenha contribuído para essa melhoria seja o 

menor número de vagas para a quantidade de alunos inscritos, o que deixa o processo seletivo 

mais fechado, selecionando apenas os “melhores”, e isso não está ocorrendo apenas na 

licenciatura ou no bacharelado; ele acredita que seja um fenômeno em várias graduações. 

Apesar de cada turma possuir sua singularidade, o nível de exigência é o mesmo, o que 

diferencia basicamente é o aproveitamento deles, ou seja, é oferecida a mesma oportunidade, 

o retorno é um pouco diferente. Dália Amarela, cita um exemplo: “em uma turma a média 

pode ser 7 ou 8, na outra turma os alunos também vão passar, mas com 5 ou 6,5. Então, 

basicamente é o retorno, a contribuição que eles dão” (Entrevista de Dália Amarela, 2017). 

A partir desse problema, o docente mudou seu método de ensino. Antigamente Dália 

Amarela ministrava mais aulas expositivas, mas percebeu ser muitas vezes cansativo. Agora a 

aula dele é dividida em duas horas, a primeira hora é expositiva, mas já na segunda hora ele 

passa um problema para os alunos resolverem. E essa mudança foi ocasionada por 

autoconhecimento oriundo do contato com a alteridade de seus alunos, conforme explicita na 

sua fala: 

 

Então, basicamente é o retorno, a contribuição que eles dão. Eu quando comecei a dar 

aula aqui, praticamente dava aulas expositivas, depois comecei a realizar alguns 

seminários, e de uns dez anos pra cá eu tenho feito da seguinte forma: todas as minhas 

aulas são de duas horas, na primeira hora é expositiva, na segunda hora é apresentado 

um problema para eles resolverem, e aos poucos eu fui retirando as provas, pois a 

minha avaliação é somente através de relatórios que eles fazem de cada atividade, ou 

seja, meus alunos são avaliados ao longo de todo semestre (Entrevista de Dália 

Amarela, 2017). 
 

                                                           
21

 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é uma fundação 

vinculada ao Ministério da Educação (MEC) do Brasil que atua na expansão e consolidação da pós-

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados do país, através de financiamentos 

e avaliação dos programas. 

 



115 
 

Utilizando esse método, ele vai reduzindo o número de provas, uma vez que, ao 

finalizarem o problema se faz necessária a entrega de um relatório, ou seja, os alunos são 

avaliados ao longo do semestre. Com o passar do tempo o docente amadureceu e fez uma 

autoavaliação da sua trajetória, alterando os seus métodos de trabalho, e principalmente 

pensando no desenvolvimento do aluno, o que em muitos casos não é pensado, pois o planejar 

não é voltado ao aluno em si, apenas ao cumprimento dos conteúdos programáticos. Segundo 

ele, a melhora docente tem sido feita através da experimentação, mas acaba sendo muito 

pessoal, não é muito discutida com os colegas.  

Outro ponto abordado refere-se à relação entre professor e aluno, pois não há 

conversas aprofundadas a respeito desse assunto em seu departamento. Por isso muitas vezes 

o que foi combinado tanto pelo professor quanto pelo aluno não é cumprido como deveria, e 

isso ocasiona transtornos. Dália Amarela diz:  

 

Já ouvi falarem que algumas disciplinas têm muitos problemas nesse sentido, pois o 

professor não estabelece o objetivo da disciplina, o método de avaliação. Também 

pode ocorrer de no meio do semestre o professor decidir que vai fazer uma avaliação. 

Eu acho que tudo deve ser combinado no início do semestre. Eu procuro sempre 

combinar no início do semestre exatamente como vai ser a disciplina, tanto na parte da 

avaliação quanto no cumprimento de horário, porque no momento em que você 

começa a ceder em alguma coisa os alunos tomam conta e esculhambam a disciplina. 

A pior coisa é trocar a regra no meio, pois o aluno supostamente fez uma programação 

de provas, e quando começa a trocar esculhamba o aluno também. A ideia é 

estabelecer tudo no começo, tudo questão de respeito, algo organizado, facilitando 

tanto a minha vida quanto a do aluno. (Entrevista de Dália Amarela, 2017). 
 

 Aqui o aluno é visto com um olhar sensível, pois ele é um sujeito histórico, ativo, que 

possui responsabilidades, o que geralmente não ocorre. Na opinião do entrevistado, as pessoas 

são muito individualistas, portanto, para que haja resiliência entre ambas as partes, este 

processo não poderá ocorrer de forma fragmentada. É preciso partir do indivíduo e do esforço 

das instituições que se encontram no seu entorno. Podemos constatar que os avanços 

ocorridos ao longo de sua trajetória de professor e pesquisador do Ensino Superior fazem 

parte do seu êxito acadêmico, assim como a participação significativa de seus integrantes por 

meio da aprendizagem cooperativa, com afetividade e olhar sensível ao próximo. 

Na continuidade, apresentamos Cactos que possui duas formações em nível de 

Educação Superior: inicialmente realizou o Curso de Filosofia, mas ainda com dúvidas 

decidiu fazer Psicologia, pois pensava em fazer concurso nessa área. No entanto, nas 

condições em que o país se encontrava, no auge do Neoliberalismo, não havia concurso. 
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Dessa forma, fez o mestrado e concurso para a rede pública de Educação Básica. Cactos foi 

professora da rede pública durante um ano, e posteriormente realizou o doutorado. Trabalhou 

como professora substituta em duas universidades federais, e somente depois realizou 

concurso para a Universidade Federal de Santa Maria, na qual está inserida há pouco tempo. 

Os cactos são considerados guardiões, por serem purificadores de ambiente e isso foi 

demonstrado na narrativa, pois Cactos não desiste com facilidade daquilo que almeja e em 

que acredita.  

Descrevendo a respeito de como percebe a sua ambiência, Cactos comenta que entrou 

na universidade com um olhar otimista, pois observou que, no contexto no qual ela 

trabalharia, os professores vinham da rede pública e assim tinham uma vivência na rede 

básica, enquanto os professores das instituições anteriores em que trabalhou faziam o 

mestrado e já entravam como professor, tendo uma visão mais voltada para as atividades de 

pesquisa do que para a prática em escolas. Ela acredita que muitas vezes há conflitos na 

gestão porque as pessoas lidam com as práticas educativas como se estivessem lidando com 

algo sem importância. E isso ocorre quando as pessoas não têm essa experiência, ou saem de 

um espaço privado para o público, transferem e trabalham como se ainda estivessem no 

privado.  

A docente afirma que ter experiência na rede básica é fundamental, pois há 

valorização do espaço formativo no ensino superior, o qual se torna muito mais enriquecido e 

significativo com as vivências que o contexto da educação básica proporciona. Cactos lembra 

dos obstáculos que enfrentou ao entrar na UFSM como professora efetiva, já que é preciso 

fazer a defesa de um projeto de pesquisa e ter um projeto de extensão, e logo é visto que essas 

exigências não são postas em prática como deveriam, ou não contam nada, como a mesma 

afirma:  

 

Com relação mesmo à pesquisa, sei lá, tu tens que matar um touro, sei lá, pra tu poder 

ter acesso ao programa de pós-graduação tem que produzir muito, é uma série de 

coisas assim. É uma série de regras que acabam muito mais te excluindo do que 

incluindo no processo. Com relação às práticas pedagógicas propriamente ditas, eu 

não vejo nem que facilite nem que prejudique. Eu diria que a gente fica meio perdido, 

cada um faz a sua parte, constrói o seu trabalho um pouco isoladamente (Entrevista de 

Cactos, 2017). 
 

Cactos destaca que muitas vezes acabamos reproduzindo modelos de ensino que 

condenamos em sala de aula, pois tudo o que ela ensina na teoria acaba não acontecendo na 

prática, não sabendo dizer se é um problema institucional ou se imaginamos uma educação 



117 
 

que não acontece, uma educação deslumbrante. Talvez se houvesse um diálogo com os outros 

professores isso não ocorreria e tornaria o trabalho mais qualificado e eficiente.  A docente 

salienta também a situação dos alunos e como eles enxergam esses problemas. Afirma que 

talvez eles já tenham sido “programados” a viver nesses contextos. Nessa direção, analisa a 

situação da seguinte maneira: “A história das gavetinhas, né. O conhecimento como 

gavetinhas separadas que cada um vai lá e acessa. Então abriu a gavetinha dessa disciplina, 

chega ao final do semestre, fecha. Aí abriu outra né. A meu ver eles já estão condicionados a 

essa dinâmica” (Entrevista de Cactos, 2017). O que torna esse método aceito pelos alunos é o 

não reconhecimento de outras possibilidades, pois quando conhecemos um único e exclusivo 

método, não há como questioná-lo.  

Quando perguntada a respeito da diferença entre turmas que lecionou, a entrevistada 

conta que trabalhou no centro de ensino “Centro de Ciências Sociais e Humanas – 

CCSH/UFSM” e adorou a experiência porque os alunos eram mais ativos, se engajavam mais 

em discussões, e ressaltou que, por incrível que pareça, os alunos da Pedagogia são menos 

preparados. A docente descreve que trabalhou com diversas turmas de diferentes aulas, e 

salienta que cada turma tem a sua singularidade. Ela focaliza também na potencialidade que é 

trabalhar em diversos cursos, ressaltando que o conteúdo programático é o mesmo, mas a 

didática é diferenciada para cada turma, não deixando esse processo tornar-se monótono. 

 Outra reflexão importante destacada por Cactos, diz respeito ao reconhecimento do 

aluno, que é o toque de alteridade de que falávamos antes, no sentido da contribuição para a 

formação do mesmo. E isso não acontece o tempo todo, mas quando ocorre é algo muito 

prazeroso, ainda mais quando o reconhecimento vem de imediato. Nesse sentido, Cactos diz:  

 

Esse é o meu quarto semestre. E este semestre eu vou ser paraninfa de uma turma. E 

eu pensei e dizia para as meninas: - Se vocês mudarem de ideia eu não vou ficar triste, 

vocês nem conhecem nada do curso, vocês vão ter chance de conhecer outras pessoas. 

Mas eu penso assim, se não dá certo para o outro lado, se para pesquisa é difícil, para 

extensão é uma novela; pelo menos assim, na graduação, alguma coisa está 

funcionando (Entrevista de Cactos, 2017). 
 

 Essa descrição mostra a complexidade de ser professor do ensino superior, pois o 

comprometimento com a continuidade do seu trabalho torna-se um fator importante para o seu 

bem ou mal-estar, bem como no envolvimento das atividades que são inerentes a sua vida 

docente se faz necessária uma preocupação em relação à invenção de si mesmo. Assim, na 

perspectiva da complexidade da docência, apresentamos a reflexão de Cunha: 
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Os diferentes saberes que compõem a dimensão pedagógica da docência se articulam 

entre si e definem dependências recíprocas. Se assume que o processo de ensinar, em 

que são mobilizados saberes indicativos da complexidade da docência, envolve uma 

complexidade de docência (CUNHA, 2010b, p. 22).  

 

 Estar atento a esse universo multipolar que é a docência (e aqui nos limitamos à 

Educação Superior) faz parte do desenvolvimento profissional, da aprendizagem para ser 

docente, de estar implicado no processo tão falado/pesquisado/evidenciado que é o do ensino 

e aprendizagem. E assim, nos interrogamos sobre quais são os saberes que vão sendo 

desvendados no transcorrer da prática pedagógica: somente os saberes específicos do campo 

do conhecimento pelo qual somos “responsáveis” em apresentar aos estudantes? Ou também 

aqueles que emergem desse complexo processo de ensinar e aprender com as mais diversas 

nuances possíveis de serem constituídas? 

Na continuidade, Cactos relata:  

 

Eu digo [...] agora essa aula de novo. Pensava o que eu podia fazer pra melhorar. Aí 

um belo dia, eu fui pegar uma água no corredor e uma menina disse assim: Professora, 

posso te dar um abraço?  Eu disse: - como assim? E ela disse que eu não sabia como 

ela ficava feliz por ter aula comigo na segunda-feira, sabe? Assim ela me desarmou 

completamente. Na verdade, eu que estava criando uma resistência com a turma, a 

turma não estava, não tinha resistência nenhuma com relação a mim (Entrevista de 

Cactos, 2017). 

 

 E por isso não podemos tirar conclusões precipitadas a respeito da docência, pois 

assim acabamos excluindo oportunidades que seriam de muito êxito tanto em relação à prática 

pedagógica, quanto na relação ou envolvimento com os próprios alunos. Muitas vezes é 

preciso fazer uma autoavaliação e buscar o autoconhecimento pela alteridade para 

percebermos onde estão os “equívocos” e assim poder melhorar, uma vez que, como já 

mencionado anteriormente, cada turma tem sua singularidade. Foi essa leitura que fez Cactos 

mudar de opinião frente à turma e quebrar as resistências da imagem que tinha anteriormente, 

a partir do simples fato de ter recebido um carinho de uma aluna. Diante dessas constatações 

ou evidências, é preciso mudar a didática, as avaliações, os trabalhos, enfim faz-se mister 

estar sempre aberto a mudanças, mesmo que muitas vezes não sejam agradáveis para o 

professor, essas transformações se fazem necessárias.  É preciso trabalhar com o conteúdo 

programático, mas é fundamental também olhar para outros aspectos, como o afetivo e ético, 

pois eles fazem toda diferença na aprendizagem.  
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Cactos lembra que essa aprendizagem surgiu através da sua experiência, pois nas 

universidades em que havia trabalhado anteriormente, ela não fazia essa autoavaliação do que 

poderia não estar tão correto, apenas trabalhava. Acredita que talvez essa postura fosse 

consequência da vida instável que levava como professora substituta, pois o medo de errar 

muitas vezes é maior que a vontade de ser criativa.  O professor se envolve afetivamente, 

respeitando os limites de cada um, assim como o seu, com o intuito de que os objetivos 

propostos sejam alcançados, assumindo um desafio primordial, conseguindo reinventar-se 

conforme as circunstâncias apresentadas de natureza externa e interna. 

Relata ainda que prioriza mais as relações pessoais dentro da sala de aula, tornando-se 

uma professora melhor do que já foi, exatamente porque consegue perceber melhor as pessoas 

com quem está lidando, respeitando a vivência de cada uma delas, reconhecendo as 

dificuldades que os alunos apresentam. Como, por exemplo, o cansaço por trabalharem o dia 

todo e depois irem para a aula, mas que estão buscando oportunidades melhores por estarem 

inseridas em um curso de graduação. Toda essa conjuntura acadêmica possibilitou que Cactos 

percebesse que o fundamental naquele momento era que, de alguma forma, os estudantes 

aproveitassem o melhor possível para serem profissionais mais preparados, apesar de muitos 

já trabalharem na educação básica. E complementa: “Então eu acho que buscar referências 

mais do campo da afetividade, do respeito ao outro foi muito importante, eu acho que isso 

ajuda muito” (Entrevista de Cactos, 2017). Ela conclui essa reflexão acreditando que ninguém 

se torna professor de uma noite para outra, nós nos constituímos professores, assim como 

Simone de Beauvoir diz que “ninguém nasce mulher, nós nos constituímos mulher”. Assim é 

com o professor, porque, por mais que façamos um curso de formação de professores, na 

prática é que iremos nos formar professores.  Castro concordaria com esta reflexão de Cactos, 

ao expor que os professores iniciantes se sentem muitas vezes solitários por não ter com quem 

compartilhar as dúvidas que surgem do seu fazer pedagógico. Nesse sentido, constata: “Quase 

sempre desprovidos de orientação ou apoio imediato, os professores iniciantes procuram agir 

e encontrar significado para a sua prática, expondo-se a riscos, acertos e erros” (Castro, 2001, 

p. 124). 

Cactos aponta ainda em sua fala as implicações que ocorrem dentro da sala de aula, 

como a relação entre professor x professor, aluno x aluno, e aluno x professor, o que muitas 

vezes é ocasionado desde o princípio, lá nos anos iniciais, porque a relação com o 

conhecimento muitas vezes é forçada. Os estudantes não aprendem o que deveriam na época 

certa, e isso torna-se muitas vezes um ciclo vicioso que não é possível desfazer nem na 

faculdade. Hoje é notório o medo de se relacionar, de demonstrar afetividade, podendo 
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evidenciar essa questão em discussões como na política, onde o que o outro diz não é 

relevante. Então, tendo essa postura, você não vai ouvir o seu colega de trabalho, de classe, o 

candidato de outro partido ou até mesmo alguém que tenha uma filosofia de vida diferente da 

sua. Em muitos casos a relação entre professor e aluno não tem uma proximidade porque o 

professor está ali para cumprir o seu papel, já chega dizendo que não está lá para ser amigo de 

ninguém e logo corta relações que poderiam ser muito agradáveis para ambos.  

Nossa próxima integrante a participar deste palco investigativo é Bonina, que se 

formou Técnico em Eletrônica em 1990, formação essa que o inseriu no mundo do trabalho e 

possibilitou realizar muitas viagens, experiência que ele retrata como foi “onde ganhou o 

mundo”. Com isso, considera que sua graduação foi tardia, ocorrendo apenas em 2002 quando 

voltou a Pelotas. Enquanto era aluno da graduação se aproximou de um professor que logo o 

levou para trabalhar com o primeiro curso de matemática EaD da UFPEL. Quando terminou a 

graduação, trabalhou em uma escola particular durante um tempo, posteriormente realizou um 

concurso para o município como professor de língua espanhola e paralelamente em 2007 

entrou no mestrado na Universidade Católica de Pelotas, em linguística aplicada. Concluiu o 

mestrado em 2009 e em novembro entrou para a Universidade Federal de Santa Maria no 

departamento de linguística moderna, na área de espanhol. Entrou no doutorado em Educação 

na UFSM e concluiu em 2015. A escolha do nome como Bonina, que significa “amor 

confiante’’, se deu pelo fato de que, em todo o seu diálogo, trouxe suas experiências e 

contribuições quanto às deficiências do espaço de trabalho de forma otimista, para acrescentar 

de forma terna. 

Ao ser questionada a respeito das condições de trabalho oferecidas, Bonina frisa que 

trabalhar em uma Universidade Federal não é fácil, os recursos são escassos. É difícil 

conseguir os recursos, em comparação com as escolas particulares e municipais em que 

trabalhou. Nesse sentido, Bonina diz:  

 

Aqui a gente tá na sala da coordenação de espanhol EaD, né, isso aqui antes, era um 

grande, um grande laboratório, era laboratório até ali do outro lado [aponta com as 

mãos], eu fiquei um ano batendo de porta em porta para conseguir que eles fizessem 

uma divisória e que nos cedessem esse espaço aqui. Então a gente foi uma 

coordenação, eu dizia prá todo mundo que a gente era uma coordenação de curso 

itinerante e eu carregava os arquivos dentro do meu carro, para que a gente pudesse 

trabalhar. Há obstáculos que precisam ser enfrentados, pois muitas vezes as pessoas 

não reconhecem o espaço público como algo de todos, dessa forma, nesse sentido é 

difícil (Entrevista Bonina, 2017). 
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Quando questionada sobre sua relação com os colegas de trabalho e de profissão, 

Bonina fala que existem relações mais conflituosas e relações mais tranquilas. Em relação aos 

alunos, se coloca como docente com conduta honesta e franca desde o início das disciplinas.  

Segundo ele:  

 

As relações interpessoais com os colegas de trabalho têm seus altos e baixos porque às 

vezes tem algumas pessoas que é difícil de lidar porque tem aquela percepção de que é 

o mais antigo e por ser mais antigo tem mais direitos, e para definir determinadas 

coisas tem mais voz, tem mais poder que os outros, e, então tem umas situações 

complicadas nesse sentido. Tem as pessoas que são mais próximas, conseguem 

trabalhar bem e muito tranquilamente, e tem outras pessoas que são mais difíceis e 

procuramos evitar (Entrevista Bonina, 2017). 

  

Com os alunos, em geral há uma relação muito tranquila, pois acredito que eles 

gostam das minhas aulas, pois procuro desde o primeiro dia de aula ser bem criterioso, 

explicar para eles como é que vai funcionar, como vão ser as avaliações, não 

escondendo nada, e isso deixa os alunos mais seguros para avançar no semestre. Então 

nesse sentido, eu tenho a sensação que eles me veem como um profissional confiável. 

E, muitas vezes acabo, inclusive, estabelecendo relações de amizade com alunos 

porque não tem nada que impeça ter amizade com alunos, muito embora alguns 

professores achem que isso é pecado (Entrevista Bonina, 2017). 
 

 

Apesar de ter boa relação com os alunos, Bonina relembra uma situação de conflito 

que viveu, quando foi surpreendido com o comportamento de um aluno em relação a ele. 

Bonina pensou em alternativas de diálogo para resolver o conflito, evidenciando sua 

capacidade de transpor situações desagradáveis de forma positiva. Sobre o ocorrido, ele diz:  

 

No semestre passado na questão da relação com os alunos, eu peguei uma turma que 

eu nunca tinha pego antes, mas nessa turma tinha um aluno que era repetente. E ele foi 

meu aluno no primeiro semestre, não me lembro se ele reprovou ou não, um aluno 

com bastante dificuldade com língua espanhola. Ele não conseguia desenvolver bem, 

mas eu não lembro se ele reprovou ou não, eu dei chance de alguns alunos fazerem 

uma prova atrasada que seria um ensaio que eles tinham que escrever em espanhol. E 

ele simplesmente não escreveu absolutamente nada sobre o tema, nada, nada, fugiu 

totalmente, e ele reprovou. Reprovou assim, com zero mesmo, foi prá exame depois, e 

ele não sabia que tinha ficado com zero. Ele esperou todos os alunos saírem, ficou e 

disse: “tu não gostas de mim, tu me persegues desde o primeiro semestre” eu fiquei 

chocado. Foi a única vez, em toda minha carreira, que um aluno teve essa reação. 

Nunca tinha passado por isso, nunca tinha experimentado isso porque em geral, a 

minha relação com os alunos é muito tranquila, às vezes eles aprovam, as vezes eles 

reprovam, e não foi assim que aconteceu (Entrevista Bonina, 2017). 
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       Confessa que esse momento foi o mais complicado na sua relação acadêmica com 

alunos, pois não se resolveu, no sentido de depois entrar em um acordo, de se entender e ficar 

tudo bem.  Bonina buscou o diálogo, tentou intervir com orientação acerca da atividade 

realizada, mas o resultado não saiu como o esperado. Ao longo de sua trajetória desde 2009, 

até hoje na UFSM, esse foi um momento de conflito real com um aluno. Acredita que essa 

situação foi marcante em sua carreira docente, pois foi encaminhado um processo 

administrativo, ao qual se deu andamento, sendo feito averiguações. Foi formada uma 

comissão local com professores para depor, sendo encaminhado o processo para os órgãos 

competentes, mas ficou parado, não andou. Apesar de ser uma situação frustrante, Bonina 

entende essa experiência como um aprendizado.  

 

4.3 A formação na contramão das políticas públicas 

 

A retomada das aprendizagens pela via da formação está na contramão das políticas 

públicas atualmente, uma vez que o governo tem feito cortes muito profundos no orçamento 

da pesquisa e no financiamento da ciência e tecnologia. Falar em formação neste contexto é 

fazer um apelo mais à autoformação do que à formação que decorre da inserção dos docentes 

em cursos de pós-doutorado, por exemplo, uma vez que as verbas para bolsas quase que 

deixaram de existir. Por isso, Gazânia tem razão quando fala sobre questões que considera 

importantes para a continuidade da sua formação, vez que comenta que foi um desejo próprio 

de conhecimento, de busca, de aperfeiçoamento, e que “na verdade somos muito solitários, o 

trabalho é você e você” (Entrevista Gazânia, 2017).  

Quando fala sobre uma troca de departamento que fez, a qual redirecionou as suas 

pesquisas, ensino e trabalho junto às escolas, ela relata: 

  

Eu achava que teria mais energia e mais coisas a fazer, mais coisas a produzir nesse 

campo de ensino do que estava fazendo na filosofia da educação, na sociologia da 

educação, porque eu acho que professor vai se cansando ao longo do tempo, vai se 

exaurindo. E essa questão para mim sempre foi muito viva, quando eu era estudante de 

filosofia, sempre tive esse vínculo com a escola, então a troca me motivou, me deu um 

outro ânimo; foi uma busca minha (Entrevista Gazânia, 2017). 

 

Em relação às lutas, ela salienta a importância de aprender com sua experiência e de 

buscar novos desafios, pois “[...] o sentimento, às vezes é de não querer realizar as mesmas 

lutas, uma espécie de cansaço. Outra coisa que é importante, é que eu preciso parar um tempo 
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[...] e eu ainda não tive isso” (Entevista Gazânia, 2017). A necessidade sentida se relaciona a 

um contexto de buscar forças, rever melhor suas opções e caminhos a seguir, pois, “toda vez 

que dou uma parada eu me revitalizo para seguir em frente e isso não aconteceu ainda” 

(Entrevista Gazânia, 2017), o que sugere uma necessidade de reiventar-se. 

Segundo Dália Amarela, é o amadurecimento do docente que possibilita a busca da 

formação para a cooperação, solidariedade, trabalho em conjunto, afetividade entre 

professores e alunos e a valorização da capacidade individual de cada sujeito no 

acompanhamento e entendimento de cada disciplina. É possível analisar essa maturidade, 

quando o educador diz:  

 

O que me levou a mudar, primeiramente foi a falta de atenção dos alunos, pois quando 

comecei a dar aula, eu conseguia dar três horas de aula tendo a atenção dos alunos. 

Hoje quando passa de uma hora a atenção começa a fugir, e também mudou um pouco 

a minha concepção. Creio que oferecer uma visão geral para o aluno e fazer ele buscar 

a informação é melhor. Hoje é mais fácil com a internet, então passo a informação e 

eles têm que resolver o problema apresentado (Entrevista de Dália Amarela, 2017). 

 

 É visível aqui a importância do toque da alteridade de que falamos no capítulo 

anterior, visto que foi a atenção aos obstáculos surgidos como os seus alunos ao longo do 

processo que o fizeram pensar em maneiras de ir além. Mas deixa claro que o educando 

precisa fazer o seu papel, assim como o educador faz o seu, pois não se obtêm avanços 

significativos se não trabalharmos o ser humano professor e o professor profissional de 

maneira integrada. Dália Amarela relata nesse sentido:  

 

Contudo, isso depende do interesse de cada aluno, pois tem alunos que escrevem 

qualquer coisa e vão embora, outros não, fazem perguntas, porque eu sempre me 

disponibilizo para auxiliar em suas dúvidas. Basicamente o rendimento do aluno 

depende do esforço dele, ninguém precisa ser brilhante e, sim, esforçado (Entrevista 

de Dália Amarela, 2017).  
 

Dália Amarela comenta que os métodos utilizados por ele já eram praticados na 

Universidade de São Paulo - USP, enquanto fazia o mestrado e doutorado. Anteriormente o 

docente apenas aplicava seus métodos com turmas de Ciências Biológicas, mas atualmente ele 

aplica o sistema a todas as disciplinas ministradas por ele. 

Dália Amarela observa basicamente que a busca da sua melhoria como docente tem 

sido feita através da experimentação. Porém, acaba sendo algo muito pessoal, não sendo 

muito discutida com os colegas, e quando se fala é algo vago, sem muito preparo ou 
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intencionalidade. Ao invés de conversarem a respeito das suas frustrações e melhorias, acaba 

consistindo o debate muito no uso da tecnologia, programas para fazer simulações e 

experimentos. Inclusive a esse respeito ele tem dúvidas sobre a política de cotas
22

, por 

exemplo, pois ouviu falar que os alunos cotistas têm desempenho abaixo dos demais. Embora 

ele seja contrário às cotas, conta que não sabe se tem algum aluno cotista ou não, pois não faz 

distinção de ninguém. E como a universidade fez um plano de cotas, imagina que até o final já 

tenha um balanço a respeito.  Termina dizendo que pretende continuar trabalhando com suas 

pesquisas e aulas, procurando na medida do possível melhorar tanto na didática quanto na 

pesquisa.  

O fato de o professor estar alheio a uma política de inclusão tão importante como a 

política de cotas demonstra a fragilidade da instituição em dar retorno a respeito do êxito ou 

não de um trabalho que mudou a realidade da universidade pública brasileira nos últimos 

anos. Apesar de que no Brasil os negros e pardos representam 53 % da população, o balanço 

das contas aponta que em 1997 apenas 1,8 % dos alunos de universidade eram negros; em 

2011 subiu para 11 %; em 2014 nos institutos federais foi para 30,9% e 22,4 % nas 

universidades, ou seja, 1/3 e 1/4 das vagas respectivas foram ocupadas por cotistas.
23

 

A respeito da retomada de suas aprendizagens na formação e autoformação, Cactos, 

por sua vez, ressalta que adora ser professora e até diz que leva jeito, e talvez não soubesse 

fazer outra atividade na vida, mas que gostaria de ser uma professora melhor. E que está em 

constante busca para se aperfeiçoar cada vez mais, tanto na questão de conhecimentos, quanto 

no que diz respeito a ser humano. Ela também relata um pouco sobre suas perspectivas como 

docente e o desejo de ir para a pós-graduação porque anteriormente ela estava em contato 

direto com pesquisas, e isso ficou para trás. E que isso significa poder contribuir com o 

crescimento intelectual de alguém, assim como satisfazer o seu ego. Cactos diz: “Então por 

isso, depois que eu tiver na pós-graduação, com alguma coisa na extensão aí ok, eu já posso 

pensar em ser feliz, vamos dizer” (Entrevista de Cactos, 2016). Nota-se que Cactos idealiza 

uma situação na universidade que ainda não se realizou para ela, que é a pertença a um 

programa de pós-graduação, que é o direito de se dedicar mais à pesquisa, o que seria 

                                                           
22

 Apesar de ter havido algumas iniciativas anteriores em alguns estados e universidades do Brasil, a 

consolidação da política de cotas raciais aconteceu no Brasil com a criação da lei nº 12.711, de agosto de 2012, 

conhecida também como Lei de Cotas. O limite estabelecido pela lei é que até agosto de 2016 todas as 

instituições de ensino superior deveriam destinar metade de suas vagas nos processos seletivos para estudantes 

egressos de escolas públicas e deveriam levar em conta também critérios raciais e sociais, considerados fatores 

econômicos. 

23
 Para informações a respeito das políticas de cotas, consultar o site: http://www.politize.com.br/cotas-raciais-

no-brasil-o-que-sao/ Acesso em 05/01/2018. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-hZSTsOXPAhXCDZAKHUpoAQ0QFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_ato2011-2014%2F2012%2Flei%2Fl12711.htm&usg=AFQjCNFSfx-uA9D66xh75ze3p02_eJklTA&sig2=-8x2QsEJJuZDK1OwgFmT-Q
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propriamente o seu jardim. Ela complementa esse raciocínio, apresentando as vantagens que 

teria se trabalhasse num curso de pós-graduação, orientando alunos e tendo mais liberdade de 

propor disciplinas afinadas a seus interesses de estudo: 

 

Olha, tudo que eu desejo é ir pro pós-graduação. Ter um orientando pra chamar de 

meu. (risos) ai é não é que assim ó, hã como eu trabalho com as disciplinas iniciais dos 

cursos de licenciatura, obviamente é uma abordagem bastante superficial vamos dizer 

das temáticas. Então tudo, pô nos últimos anos da minha vida eu sempre envolvida em 

pesquisas né, e trabalhando com autores do campo da filosofia da educação e tal. É, 

são coisas que ficaram pra traz assim na minha trajetória eu não consigo falar desses 

autores. Eu não consigo nem falar nem pensar mais nessas coisas. Então eu acho que 

eu precisaria assim pô tudo que eu desejaria propor numa disciplina pensar escolher os 

autores que eu gostaria de trabalhar e tal com outro grau de abrangência (Entrevista de 

Cactos, 2017). 

 

Cactos teve experiência exitosa com a pesquisa, ao trabalhar no campo da Filosofia da 

Educação, em sua trajetória até chegar à universidade pública como docente. Ela alimenta um 

sonho de continuidade a essa boa experiência com a pesquisa, o que a faria viver no jardim da 

resiliência pedagógica. No entanto, vê essas iniciativas frustradas porque está apegada a uma 

experiência pregressa que não se reproduz na UFSM. E isso, obviamente, nos faz pensar na 

realização do professor, através do cultivo da sensibilidade e da eticidade. Como já havíamos 

mencionado anteriormente, os obstáculos sempre farão parte do nosso processo, cabe a nós 

decidir como lidar, se iremos permitir que eles nos coloquem para baixo, ou que nos deem 

forças para seguir em frente com mais garra e vontade. As frustrações fazem parte do nosso 

processo de amadurecimento, muitas vezes concorremos a editais e não somos aceitos, 

acreditamos que não seja por não darmos conta do que foi proposto, mas, sim, por burocracias 

e exigências que não contemplam a realidade de muitos professores. Cactos relata nesse 

sentido: “Inclusive as professoras na entrevista de devolução disseram: - ó a tua produção caiu 

muito nos últimos anos. Eu digo: sim comecei a trabalhar aqui, eu comecei a dar aula o tempo 

todo. Eu fiquei muito frustrada porque eu queria muito e tenho convicção que eu ia 

contribuir” (Entrevista de Cactos, 2017). 

Em relação ao crescimento como pessoa e profissional, Bonina só tem a agradecer à 

universidade, porque tanto na UFPEL, quanto na UFSM entende que aprendeu e cresceu 

muito. Então, como profissional, acredita que ajudou bastante, por conta dessa possibilidade 

de doutorado, da possibilidade de aprendizagem com uma coordenação. Bonina diz: 
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Eu acho que a Universidade pra mim como pessoa é interessante porque ela é uma 

espécie de espaço que tem que trabalhar muito a tua psique; tem relações complicadas 

aqui, né, então, a gente acaba tendo que desenvolver uma certa maleabilidade, em 

outros momentos a gente aprende a ser mais duro com relação a determinadas 

posições, então eu acho que em todos os sentidos é positivo. Embora haja dificuldades, 

embora haja momentos que sejam realmente complicados assim, em lidar com 

algumas situações, em lidar com algumas pessoas, no final das contas é positivo. Acho 

que a gente aprende bastante (Entrevista Bonina, 2017). 

 
 

Nesse trecho é notório o seu amadurecimento como professor e ser humano, pois 

enfrenta as adversidades com êxito. Entende as dificuldades como oportunidade de 

aprendizado constante.  Da mesma forma, o docente comenta sobre o seu desenvolvimento 

profissional e considera que um momento importante de sua trajetória foi quando assumiu a 

coordenação de curso de graduação, pois não foi algo planejado, mas que foi um momento de 

muito aprendizado, um momento em que conseguiu visualizar como é o desenvolvimento de 

uma Universidade Pública por dentro, pois apesar de dificuldades iniciais, ganhou muita 

experiência com essa oportunidade. Foi um período que lhe possibilitou superar as 

adversidades que encontrou durante o percurso, pois aprendeu a lidar com a pressão sem se 

intimidar. Em um processo de adversidades houve um pensamento positivo no sentido de 

superação ao lidar com as situações de dificuldade, sendo capaz de transformar essa bagagem 

de pressões e medos em uma nova visão de sua realidade. 

 

4.4 A resiliência na “corda bamba”  

 

A proposição da temática da resiliência no contexto educativo é entendida como a 

capacidade que o sujeito tem de sofrer a tensão provocada pelas adversidades e de suportá-la, 

ou seja, desenvolver formas de lidar com ela, através do processo de reelaboração de si 

mesmo. A partir dessas reflexões, podemos dizer que o desenvolvimento profissional docente 

implica oportunidades de aprendizagem capazes de proporcionar aos educadores atitudes 

criativas e reflexivas, permitindo melhorar as práticas pedagógicas e, assim a aprendizagem 

(foco central do ambiente universitário). 

Apesar de seus discursos trazerem certa nostalgia, podemos notar em suas falas que 

Gazânia conseguiu transpor suas adversidades ao longo de sua carreira docente, chegando a 

um momento de grande autorreflexão e valorização de seu papel como docente. É notável que 

sua relação com os alunos é um fator positivo de sua análise, da mesma forma que foi o 
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critério de avaliação pessoal do seu desempenho como docente, o que demonstra ter 

conhecido o seu jardim da resiliência por dentro. Por isso, quando questionada sobre a que 

atribui o seu bom relacionamento com os alunos, entre os argumentos aparece claramente esta 

questão: 

 

Acho que pelas próprias aulas; o fato de eu tentar mostrar para eles a importância das 

discussões no campo da educação, mas não somente sobre a educação, mas que eles 

percebessem que eu era alguém deles, que eu não estava falando como alguém de fora 

do curso, que eu tinha uma trajetória lá dentro. Então passei a ter o respeito deles. 

Entenderam que eu não era alguém de fora da Filosofia, e eles perceberam que eu 

tinha conhecimento e fazia reflexão dos problemas da filosofia. Fui mostrando isso, 

acho que o envolvimento com as coisas da escola, na qual eles passaram a ir para 

desenvolver atividades, fazendo seus estágios e se descobrindo professores. No início 

do curso das disciplinas muitos diziam que ser professor era chato, difícil, e ao 

terminar os relatórios de estágios eles não saberiam ser outra coisa a não ser professor. 

Apesar de todas as dificuldades que se enfrentam, muitos passaram a se reconhecer 

nesse processo, acho que é isso. (Entrevista Gazânia, 2017). 
 

 O relato mostra também que o reconhecimento de sua importância como docente se dá 

através da mudança de pensamento de seus alunos em relação à docência, fato esse que 

aborda em tom de orgulho pessoal. Como um sentimento de “missão cumprida”, como 

recompensa por ter passado pelas adversidades e ter continuado atuando na docência. Em seu 

depoimento, a entrevistada diz que gosta de ser professora: “Sou uma professora até certo 

ponto realizada; fiz muitas coisas, mas ainda há muitos desafios pela frente” (Entrevista 

Gazânia, 2017). 

 Tendo como base o discurso de Gazânia, podemos situá-la na segunda fase da 

resiliência, pois embora em alguns momentos, que podem ser percebidos nos trechos, ela 

pareça não ter o que desenvolver, não há o que fazer, em outros ela encontra na adversidade 

uma forma de inserção e presume determinadas ações que podem mudar aquela realidade. No 

geral, considera muito forte a questão do desânimo em relação a todo o contexto atual que 

afeta a área, e, consequentemente, o seu trabalho, como afirma quando questionada sobre o 

desencanto sentido, se é com o seu papel como docente: 

 

Não, como professora não. Penso que talvez um certo desencantamento com o estado 

de espírito em relação ao conhecimento, vejo que as pessoas estão sem desejo de 

conhecimento, não são curiosas por determinadas teorias, problematizações, por 

leituras. Penso que se tem excesso de muitas coisas, um excesso de possiblidade de 

informações, de livros e PDF, de artigos, e isso não reverte em leitura, em estudo, em 

pensamento, em problematização. Então também está mudando a nossa forma de ser 

professor. Penso que há um certo desencantamento em relação a isso tudo. O pessoal 
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está muito passivo, por incrível que pareça os alunos estão esperando muito do 

professor, ouvindo e olhando para o professor esperando que ele diga alguma coisa. 

Não são ativos e curiosos. (Entrevista Gazânia, 2017) 

 

Já Dália Amarela segue por outros caminhos, descrevendo a sua trajetória e o êxito por 

ter chegado onde chegou, pois nunca imaginou que fosse conquistar tudo o que auferiu até o 

momento, em termos de progressão, e ressalta que é plenamente satisfeito com as 

oportunidades que lhe foram oferecidas. 

  

Claro que sempre busquei as oportunidades, nunca esperei que elas aparecessem, 

então eu posso dizer que cheguei além de onde esperava chegar. Nunca imaginei 

chegar aqui, só imaginei no termo de progressão, aliás nunca tive uma ideia muito 

clara disso, eu sou plenamente satisfeito com as oportunidades que me foram 

oferecidas, tendo a oportunidade de buscar várias coisas para fazer, como dar aula 

(Entrevista de Dália Amarela, 2017). 

 

O docente procura sempre pensar positivo, pois através de suas falas é possível notar 

que, apesar de todos os obstáculos que uma universidade pública oferece, procura fazer o 

melhor. Ele lembra que, tanto na docência quanto na pesquisa, ele foi melhorando aos poucos 

com a experiência. A respeito da infraestrutura e equipamentos tecnológicos, salienta que 

poderiam ser melhores, mas já que não são, não há por que desdenhar, é preciso trabalhar com 

eles. Já a respeito das oportunidades, ressalta a importância de fazer parcerias, inclusive ele 

tem várias, incluindo docente de dentro e fora da universidade e muitas vezes do próprio 

Brasil. É perceptível em sua fala a sua capacidade de resiliência, pois a cada adversidade 

encontrada Dália Amarela atribui significado, podendo este ser aprendido ou “provocado” 

pelo autoconhecimento oriundo da alteridade, pela autoformação e pela via da formação 

continuada. 

Cactos finaliza afirmando que adora o que faz, acredita que o seu papel como docente 

é muitíssimo privilegiado porque tem a possibilidade de intervir de alguma forma naquilo que 

as pessoas daqui a pouco vão estar fazendo nesse papel também. Cada semestre que se inicia é 

um desafio novo, e isso é muito motivador e a educação permite (re)significar e pensar  novas 

práticas. Cactos elencou muitos pontos positivos e alguns negativos. Relatou algumas 

adversidades que encontrou no seu percurso como docente, mas mostrou que as mesmas 

foram fundamentais para que pudesse superá-las. Nessa perspectiva, para passar à fase 

seguinte, permite-nos apresentar a proposição de Forés y Grané, ao dizer que “La resiliencia 

es un proceso y no una respuesta inmediata a la adversidad” (2010, p. 34). Ou seja, a 

aprendizagem em relação ao processo de superação das dificuldades que se apresentam no 
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transcurso da docência vai sendo tecida no dia a dia, nas mais diversas situações com que nos 

deparamos. Mas para que essa aprendizagem contribua para o desenrolar da docência é 

necessário estar disposto a ela, abertos a esse processo contínuo, assim como cultivar o seu 

jardim exige paciência e perseverança. E como desenvolvemos essa compreensão? O que nos 

possibilita nos colocarmos em constante situação de aprendizes? É preciso estar em 

permanente busca por novas vivências, novos desafios e faz-se necessário voltar a atenção 

para a vida com olhares mais sensíveis.  

Bonina acredita que a docência no ensino superior é de suma responsabilidade porque 

o Brasil tem uma educação precária, e, sendo professor de língua espanhola, ele ressalta que é 

preciso repensar e lutar pela garantia da permanência do espanhol como uma língua 

importante em nosso contexto e nas escolas.  Ressalta uma preocupação com a formação de 

seus alunos, uma formação humanizada, mas também com a colocação desses alunos no 

mundo do trabalho.  Percebe-se como um professor formador, professor que trabalha com 

formação de professores, por isso é preciso ter consciência de sua responsabilidade social que 

não se resume ao conteúdo, mas tem um compromisso com a educação brasileira, no sentido 

de garantir um espaço para a disciplina que forma seus alunos. 

Ao falar sobre essas preocupações, Bonina pergunta: como se muda isso? “Se muda 

isso com pesquisas”, ele mesmo responde. “Mas se muda especialmente com a relação 

humana, especificamente visando ao aluno que é um professor em formação, você vai 

compreender que ele vai para a escola, não para reproduzir aulas, mas, sim, para trabalhar 

uma cultura nova.” (Entrevista Bonina, 2017). 

Bonina finaliza seu relato dizendo que a graduação, que a licenciatura tem muita coisa 

para dar conta, mas precisaria dar um pouco mais de atenção a isso, prestar um pouco mais 

atenção nessa educação humanizada, pensando a diversidade, debatendo mais, embora, 

segundo ele,   

 

[...] tenhamos disciplinas que trabalhem as relações étnicos raciais, o aluno da 

graduação é pouco colocado em contato com essas realidades, um aluno de graduação 

tem libras, por exemplo, mas no seu estágio, não encontra um aluno surdo, raramente 

encontra, se ele encontra um aluno cego, ele não sabe o que fazer (Entrevista Bonina, 

2017). 

 

Assim, acredita que o aluno deveria ser mais bem preparado dentro da graduação, não 

só, teoricamente, mas especialmente, dentro das situações concretas, práticas, para lidar com 

essa diversidade. Andrade, Fernandes e Bastos (2013, p. 47) comentam: “O professor 



130 
 

universitário vem modificando sua relação com o trabalho como elementos de um conjunto 

mais amplo no contexto no ensino superior, no Brasil”. Juntamente com essas modificações 

faz-se necessário pensar e dialogar sobre os fazeres dentro dos espaços universitários de 

forma a que sejam trabalhadas, além do conhecimento científico, as relações humanas e 

afetivas. Portanto, Bonina mesmo traz, de uma forma otimista e desafiadora, todas estas 

questões que se implicam em sua carreira profissional. 

 

4.5 A resiliência como um processo dinâmico 

 

A resiliência, percebida como um longo processo de aquisição de conhecimentos e 

habilidades, permite outra perspectiva até então desvalorizada, que é a possibilidade de esta 

capacidade ser promovida e fortalecida nos indivíduos ao longo de toda a vida, para que tal 

inserção crítica e positiva se processe perante as situações de enfrentamento das dificuldades. 

De acordo com Yunes e Szymanski (2005), focalizar a questão da resiliência na perspectiva 

individual, como vimos no capítulo anterior, dificulta o estudo do próprio conceito porque é 

importante analisá-la como processo na perspectiva ecológica, ou seja, devem ser 

consideradas todas as esferas de influência presentes ao longo do ciclo de vida das pessoas, 

para compreender as relações interpessoais sujeitas a influências sociais, culturais e históricas. 

A respeito dessa questão, Infante assim observa: 

 

A noção de processo permite entender a adaptação resiliente em função da interação 

dinâmica entre múltiplos fatores de risco e de resiliência, os quais podem ser 

familiares, bioquímicos, fisiológicos, cognitivos, afetivos, biográficos, 

socioeconômicos, sociais e/ou culturais. A noção de processo descarta definitivamente 

a concepção de resiliência como um atributo pessoal (2005, p. 30). 

 

Segundo a autora, a resilência é um processo dinâmico envolvendo multifatores, 

dentre os quais, familiares, cognitivos, afetivos, biográficos, descartando, ou proporcionando 

avanços significativos no sentido de superação da posição inatista, ou seja, como centrada 

somente num atributo pessoal ou genético. Assim o conceito de resiliência mudou a maneira 

de compreender o próprio ser humano, porque permitiu vê-lo, não como um modelo de risco, 

num emaranhado de necessidades, mas como ser gerativo e capaz de ultrapassar as suas 

dificuldades. É nesse contexto que surge a importância da ecopedagogia para um maior 

entendimento do espaço habitado pelos seres humanos, tanto no que se refere às dimensões da 
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biosfera, como as sociais, institucionais e mentais, promovendo uma cultura da 

sustentabilidade e que valoriza o equilíbrio entre seres vivos e não viventes.  

Quem são os personagens entrevistados desse grupo? Como eles se posicionam em 

relação à resiliência levando em consideração a apresentação individual de algumas das suas 

características e o que poderíamos dizer sobre este tema a partir da leitura hermenêutica de 

suas narrativas? 

Cactos conseguiu ter o reconhecimento de seus alunos da graduação, vindo a ser 

convidada para ser a paraninfa da turma. E tem procurado melhorar no trato com os seus 

alunos, principalmente no seu envolvimento afetivo e de conhecimento. Porém, confessa que 

não soube lidar tão bem com as suas frustrações no campo da pesquisa, o que é algo normal 

para um professor principiante na universidade, mas isso a deixou com vontade de ir para 

outra universidade assim que o seu estágio probatório terminar. Admite que há muitos fatores 

que envolvem  estar onde ela está, como por exemplo a saudade da sua família, da sua filha, e 

a vontade de não querer apenas trabalhar na graduação. O fato de não estar credenciada na 

pós-graduação, por não se adequar à concepção produtivista vigente, não dá ânimo de 

continuar, mas por hora ela seguirá visando a encontrar novas perspectivas. Dália Amarela 

tem perseguido a pesquisa, conseguiu um bom êxito no trabalho didático-pedagógico e se 

sente otimista com relação ao futuro na profissão. Porém lamenta a falta desse tipo de 

discussão em seu departamento, focando mais nas experimentações.  Já Gazânia e Bonina, 

apesar de perceberem grandes avanços na educação, como a questão da inclusão da 

diversidade e a maior atenção às questões de gênero, estão desiludidos com a mudança na 

política brasileira. Essa mudança está afetando o trabalho que realizam, pois observam um 

encurtamento da presença das suas disciplinas no campo pedagógico. Assim como Cactos, 

que está ainda muito presa à trajetória de sua formação realizada na pós-graduação e, além 

disso, está com sobrecarga de trabalho, Dália Amarela, Gazânia e Bonina, em vista dos 

problemas enfrentados, também não conseguem vislumbrar totalmente o Jardim da 

Resiliência Pedagógica no momento que estão vivendo. 

A reflexão de Herman Hesse, extraída de sua obra Sidarta, a respeito da diferença 

entre procurar e achar, de que não há uma relação causal entre uma coisa e outra, é um fator 

importante para compreender como pode ser possível desenvolver a resiliência nesses casos:  

 

- Quando alguém procura muito – explicou Sidarta – pode facilmente acontecer que 

seus olhos se concentrem exclusivamente no objeto procurado e que ele fique incapaz 

de achar o que quer que seja, tornando-se inacessível a tudo e a qualquer coisa porque 

sempre só pensa naquele objeto, e porque tem uma meta, que o obceca inteiramente. 
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Procurar significa: ter uma meta. Mas achar significa: estar livre, abrir-se a tudo, não 

ter meta alguma. Pode ser que tu, ó Venerável, sejas realmente um buscador, já que, 

no afã de aproximares da tua meta, não enxergas certas coisas que se encontram bem 

perto dos teus olhos (Hesse, 2003, p. 115). 

 

 A reflexão de Sidarta é realizada no contexto do budismo, mas talvez tenha a sua razão 

de ser para pensar as narrativas que estamos interpretando. Assim como na história de Alice, 

exposta no início do nosso texto, de tanto procurar não estamos percebendo que os seixos (as 

pedras) estão se transformando em bolo e, ao comer este bolo, podemos nos sentir melhores 

para enfrentar as adversidades. Ou seja, nem sempre podemos ter vitórias em nossa trajetória 

de vida, os reveses fazem parte da luta, mas isso não significa que devemos nos fragilizar e 

perder o encanto próprio, com a ambiência ou com o trato intersubjetivo em nosso ambiente 

de trabalho. Ao perseguir objetivos político-acadêmicos, buscar incessantemente 

experimentações didático-pedagógicas, a inserção na pós-graduação, ou mesmo a luta por 

uma educação mais humanizada, não se pode perder de vista o cuidado de si e a relação de 

alteridade com o próximo. Como salienta Maciel a este respeito: 

 

A constatação de que os professores têm de se construírem como produtores de sua 

profissão é tão importante quanto a de que os contextos que sofrem a sua intervenção 

também precisam mudar, constituindo-se contextos de desenvolvimento, não apenas 

para os professores, mas para todos que ali transitam, uma vez que a academia tem 

uma missão para além das salas de aula e os corredores (2009, p. 74).  

 

 E isso significa, nos termos do que estamos falando, incorporar uma das características 

ou fatores fundamentais de pessoas resilientes, que implica assumir o controle da sua vida, 

“atribuindo a si próprio os êxitos e os fracassos do seu cotidiano” (Sousa, 2009, p. 84), ou 

seja, tornando-se responsável pelos seus sucessos e malogros. Passar da condição de vítima à 

de protagonista é ainda um desafio na carreira docente, por isso o grupo aqui apresentado se 

encontra em evolução por esse caminho, ao conhecer o reconhecimento dos alunos, na 

retomada das lutas ou nos resultados atingidos por eles. O que não se pode perder de vista 

nesse processo é a necessidade de autoavaliação, trabalho solidário e grupal, manter a 

autoconfiança e a autoestima sempre elevadas. Sendo assim, realizar tais sonhos pode ser 

semelhante ao encontro com o ambiente do Jardim de Epicuro, e não um lugar cujo preço a 

pagar tenha sido o sofrimento, como o padecido por Édipo quando foi levado ao santuário das 

Eumênides.  
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CAPÍTULO QUINTO 

CONTEMPLO DA JANELA O MEU JARDIM -  

A PROMOÇÃO DA RESILIÊNCIA 

 

Da janela lateral do quarto de dormir 

Vejo uma igreja, um sinal de glória 

Vejo um muro branco e um vôo de pássaro 

Vejo uma grade, um velho sinal 

 

Mensageiro natural de coisas naturais 

Quando eu falava dessas cores mórbidas 

Quando eu falava desses homens sórdidos 

Quando eu falava desse temporal 

Você não escutou 
 

(Música: Paisagem da Janela, Milton Nascimento. Composição: Fernando Brant / Lô Borges) 

 

 Este quinto capítulo visa a analisar o grupo que está em um caminho mais avançado de 

incorporação da resiliência em suas atividades docentes. Para fins de dinamizar o trabalho de 

interpretação, vamos manter a mesma estrutura seguida nos capítulos anteriores, sendo que 

Amarílis, Gérbera, Girassol e Copo-de-leite (expostos na figura 14 a seguir) terão as suas 

falas consideradas, privilegiando os três eixos interpretativos – ambiência (institucional; 

docente; [trans]formativa); resiliência docente e processos de formação docente. Os valores 

emergentes das entrevistas respectivamente são: educação humanizadora e alteridade; 

dignidade e identidade docente; identidade docente e bom humor; e desapego ao passado.  

            

                 

     Figura 14 – Participantes do jardim contemplado pela janela.                               
Figura elaborada pela autora. 
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Nesse estágio, ocorre aquilo que Tavares (2001) adverte ser o núcleo da resiliência no 

seu sentido mais abstrato e derivado, que significa ser reflexivo, ser resistente, fiável, do 

ponto de vista psicológico, sentir-se capaz em relação a ser, querer e poder. Para o autor, as 

razões que tornam a pessoa mais ou menos resiliente estão diretamente ligadas com as razões 

do coração, razões mais quentes, mais cordiais sem deixarem de ser inteligentes, e que, desta 

forma, possibilitam o desenvolvimento de capacidades e competências nas pessoas para 

enfrentar as situações futuras com mais realismo, coragem e determinação. “É a nova 

racionalidade assente numa outra visão da inteligência, menos abstrata e mais situada, 

emocional que exige e possibilita outra explicação e compreensão epistemológica, porventura, 

mais emocional, da realidade envolvente” (p. 51). O autor argumenta ainda que educar para a 

resiliência pressupõe mobilizar todas as sinergias dos professores e de todos os agentes 

educativos, o que assume uma importância primordial no sucesso dos alunos.  

Trazendo essas reflexões para a metáfora que estamos utilizando, isso significa 

contemplar o jardim por dentro e por fora, ter a noção mais consolidada do mesmo e do outro, 

e ser capaz de enxergar a si próprio e as suas ações do ponto de vista da alteridade. Por isso, 

em um primeiro momento exemplificaremos essa noção a partir da volta à tradição clássica, 

narrando dois episódios que se passam na vida de Santo Agostinho, conforme ele narra em 

sua obra Confissões. Esses momentos traduzem a importância que teve o jardim na sua 

história pessoal, na constituição da sua identidade pela ideia de alteridade e, com isso, em 

razão da relevância que esse livro adquiriu posteriormente, também na história da 

humanidade. A seguir, iremos tratar das entrevistas-narrativas, avançando um pouco mais na 

constatação de novos elementos reflexivos para construir o nosso jardim da resiliência 

pedagógica no Ensino Superior. 

 

5.1 Agostinho: da conversão ao êxtase nos jardins de Milão e Óstia 

 

Ainda guiados pela mão de Alice, vamos nos deparar com um novo personagem em 

nossa trajetória pelas experiências vividas da ambiência dos jardins na história da 

humanidade. Desta vez, encontramos Santo Agostinho, um dos mais importantes teólogos e 

filósofos do início do cristianismo, e que escreveu Confissões, obra na qual ele narra as suas 

aventuras e desventuras até converter-se ao cristianismo e ao platonismo a um só tempo, em 

386 d.C. Nesse livro,  descreve duas cenas que se passam em jardim, tornando-o central em 

ambos os casos: a cena da conversão, quando está no Jardim de Milão seguido de seu amigo 
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Alípio, e a do êxtase, na companhia de sua mãe Mônica, no Jardim de Óstia, que para alguns 

segue a perspectiva de Plotino: êxtase como ascensão para a eternidade.  

Para Strefling (2007, p. 269), Agostinho narra como conversão o que foi para ele 

sempre um fato essencial em sua vida. No caso da sua própria conversão, de que trata no livro 

8,8 das Confissões, ela é o ponto culminante da sua obra, cuja cena se passa no Jardim de 

Milão. A dúvida que o atormenta nesse momento é ilustrada por ele através de uma passagem 

do Evangelho de São Mateus, 11, 12: Por que sofremos, se os ignorantes arrebatam os céus? 

Ou seja, essa é uma contenda para entender o significado da luta entre o bem e o mal, presente 

na doutrina do Maniqueísmo, a qual Agostinho aderiu por um certo tempo, mas que agora 

gostaria de ver deixada para trás. O Maniqueísmo sustentava a separação entre um bem puro, 

amparado em Deus e na luz, e o mal, atribuído às Trevas.  O problema aqui é como explicar 

que as pessoas encetam o caminho do bem, porém se deparam muitas vezes com o triunfo do 

mal. Então, vai ter com Alípio, um amigo de toda a sua vida, e que havia se juntado a ele 

justamente nesse episódio do Jardim, o qual, diante das palavras fortes que dissera Agostinho, 

ficou atônito e calado.  Assim Agostinho descreve a cena que se passa nesse contexto:  

 

Na habitação de que usávamos, bem como do resto da casa – pois o hospedeiro, o 

dono, não a habitava -, havia um pequeno jardim. Para lá me levara o tumulto do meu 

peito, onde ninguém era capaz de evitar a ardente luta que eu travara comigo e que se 

prolongaria até se resolver o assunto conforme Vós sabíeis e eu ignorava. Esta minha 

loucura seria salutar e esta morte, vivificante. Eu sabia o que tinha de mal, e ignorava 

o bem que havia de ter pouco tempo depois (1980, p. 139). 

 

 Acompanhado de Alípio, Agostinho adentra o jardim, mas se sente sozinho, pois seu 

espírito se debate com a indignação, uma vez que sentia falta de uma vontade forte para 

chegar até Deus. Nesse ambiente realizou diversos movimentos corporais, mostrando a 

sensação de dor e sofrimento espiritual que estava passando naquele momento. É nesse 

instante que Agostinho percebe o quanto é importante a inversão entre o que é considerado 

vida pela sociedade e pelas doutrinas que seguia até então e o que é considerado morte. Por 

isso, essa não é uma conversão simplesmente “religiosa”, mas tem a ver com a adoção de uma 

filosofia que responde melhor aos seus anseios e dúvidas: o Platonismo. Embora, como diz 

Steflin, “a visão de Milão e a visão de Óstia são genuinamente místicas” (2007, p. 270), há 

também aí uma espécie de fenomenologia da experiência mística, a qual só se tornou possível 

graças ao suporte da filosofia platônica.  
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 O livro 9, 10, 23 é considerado um dos mais importantes das Confissões, pela notória 

capacidade de Agostinho em bem apresentar o êxtase da visão de Óstia, fato que decorre após 

a sua conversão e o período um pouco anterior à morte de sua mãe Mônica, mas que 

igualmente acontece num jardim, conforme ele mesmo descreve: 

 

Próximo já do dia em que ela ia sair desta vida – dia que Vós conhecíeis e nós 

ignorávamos -, sucedeu, segundo creio, por disposição de vossos secretos desígnios, 

que nos encontrássemos sozinhos, ela e eu, apoiados a uma janela cuja vista dava para 

o jardim interior da casa onde morávamos. Era em Óstia, na foz do Tibre, onde, 

apartados da multidão, após o cansaço duma longa viagem, retemperávamos as forças 

para embarcarmos (1980, pp. 160-161). 
  

  Foi nesse clima de diálogo com sua mãe, em que esqueciam do passado e falavam do 

futuro, ou melhor, conversavam sobre a vida eterna dos santos, que concluíram, seguindo a 

lógica do platonismo, que os sentidos do corpo, por mais brilhantismo e resplendor que os 

cerquem, não se comparam à felicidade da vida que ele percebeu estar para além do estado 

físico. Nessa espécie de ascese espiritual, falaram dos astros do céu, do sol e da lua, chegando 

ao ponto de igualar a vida à própria Sabedoria. E quando falavam dessa forma, sentiu em seu 

coração que seus espíritos haviam atingido a Sabedoria plena.  

Os jardins normalmente têm fileiras de plantas, muitas vezes alinhavadas 

simetricamente, o que para o Platonismo é essencial para colocar a alma no “prumo”, pois seu 

embasamento encontra-se nas matemáticas, especialmente na geometria.  Para ordenar o 

ambiente de um jardim, é preciso pensar na harmonia entre a entrada de luz na habitação e as 

sombras, a água que tem que passar de maneira fluída entre os canais de irrigação, e a 

claridade do sol deve ser ao ponto de manter sempre a terra úmida. Toda essa 

proporcionalidade simétrica e geometria espacial favorece que as flores possam sorrir em seus 

botões. Do mesmo modo, em contato com essa ambiência, deixando de lado as suas dores e 

tormentos, a alma irá sorrir para Deus. 

 Assim como Agostinho contou com a presença de Alípio, no primeiro caso, e com a 

de sua mãe, no segundo, contemplando o jardim na ambiência da alteridade, também nós 

procuraremos entender as entrevistas situadas nesse bloco por este mesmo prisma. Cremos 

que aqui há um avanço ao ponto de que a promoção da resiliência em suas vidas permite uma 

visão por dentro e por fora da ambiência (trans)formativa dos jardins.  

 

5.2 Quando a ambiência é [trans]formadora   
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 Vimos nos dois exemplos extraídos da obra Confissões, o quanto Santo Agostinho 

pressentiu ser importante para a construção da sua identidade na alteridade, para a 

consolidação do pensamento das humanidades, e consequentemente, também hoje, para o 

conceito de resiliência, vivenciar a experiência paradisíaca de ambiência do jardim. Sendo um 

oásis exuberante e fértil que recorda o arquetípico Éden bíblico, o jardim é um dos lugares 

mais maravilhosos, belos e perfeitos para a experiência mística. Não por acaso Agostinho 

pinta as suas descrições mais importantes de Confissões tendo-os presentes como pano-de-

fundo, portanto. Inspirados nessa composição, vamos interpretar as narrativas de Amarílis, 

Gérbera, Girassol e Copo-de-leite, pois apesar de suas notórias diferenças, do ponto de vista 

do que estamos defendendo neste trabalho, eles já constituíram a sua identidade pela ideia de 

alteridade. 

Amarílis é graduado em Educação Física, mestre em Psicologia do Esporte e doutor na 

área de Treinamento Esportivo, trabalhando na UFSM na área de ensino dos esportes e 

treinamento esportivo. Começou dando aula l na URCAMP, em São Gabriel, na Universidade 

da Região da Campanha em nível superior, depois fez concurso na UDESC em Joinvile, 

estadual de Santa Catarina, tendo ficado dois anos. Prestou concurso depois na federal do 

Espirito Santo, trabalhou em Vitória durante cinco anos. Logo que foi a Vitória, fez um 

concurso na UFSM e também foi aprovado, mas não quis assumir a vaga, preferiu ficar por lá 

cinco anos. Depois, por causa da saúde dos pais, acabaram lhe oferecendo uma vaga de 

redistribuição na UFSM, e agora faz três anos e meio que ele está de volta, trabalhando na 

área do Ensino dos Esportes com a parte de treinamentos esportivos, que envolve a 

preparação do atleta para produzir o melhor número de performances em alto nível de 

rendimento. Essa área também é envolvida com a melhoria de funções, com alguns trabalhos 

com exercícios para indivíduos que tiveram, por exemplo, lesão cerebral ou ataxias, que é a 

perda dos movimentos musculares e da coordenação motora. Inclui ainda performance no 

imaginário social das pessoas, mas está muito instituído como voltado simplesmente para o 

alto desempenho de atletas. Desde que estreou na universidade, ele trabalha para escolas e 

clubes com ensino dos esportes e treinamentos voltados para o número de performances. 

O professor recebeu como pseudônimo o nome da planta ornamental “Amarílis”, que 

significa orgulho, na tentativa de estabelecer uma relação entre essa característica e a presença 

da mesma em alguns momentos da entrevista. Isso se observa especialmente em dois sentidos: 

um associado ao seu sentimento de orgulho frente a suas atitudes em momentos desafiadores, 

ou seja, por ele se sentir convencido de que algumas de suas maneiras de atuar foram as mais 

adequadas para determinadas situações; e associado a um outro sentido da palavra orgulho, 
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que é a ideia defendida fortemente por ele de que as pessoas não podem ter uma postura 

arrogante, e de apego ao passado, o que, de certa forma, neste caso, pode-se aproximar de 

uma postura presunçosa ou soberba de fechamento na própria cultura. 

Em relação à sua percepção da ambiência, Amarílis relata isso do ponto de vista de sua 

atual experiência na coordenação de curso de graduação. Comenta nesse sentido que: 

  

O cargo de coordenador incide em relação com os alunos, em relação com os colegas, 

relação às vezes com os familiares, com os pais, enfim, e relação com a comunidade 

de uma forma geral, então aumenta muito o número de pessoas com que a gente 

convive. Por isso que a gente se manter sereno é fundamental, porque não tem outra 

maneira de ter sucesso (Entrevista de Amarílis, 2017). 

  

É a primeira experiência que ele teve na coordenação de curso de graduação e, 

inicialmente, estava meio relutante em aceitar o cargo, dizendo que ninguém aceita ficar nesta 

condição na universidade, parece que todo mundo quer ficar longe, mas que, enfim, está 

tranquilo. Essa tranquilidade se deve ao aprendizado que teve ao longo da vida no sentido da 

tolerância. Amarílis pensa que as pessoas têm “que entender que com o passar do tempo ou a 

gente convive assim (buscando a aprendizagem de considerar a tolerância nas relações) ou 

vive mal, porque ela é uma questão determinante para a vida” (Entrevista de Amarílis, 2017). 

Nesse sentido, complementa:  

 

Eu posso viver bem ou viver mal, isso é uma escolha minha [...], eu sempre fui assim, 

desde meu tempo de graduação eu sempre fui uma pessoa otimista com as questões de 

vida. Eu acredito, eu sempre acreditei muito que dá para viver bem, dá para 

transformar, dá para acreditar nas pessoas, enfim, porque se eu não acreditar, o que me 

resta? Vai restar desesperança [...] seria quase que um pré-requisito para uma boa 

qualidade de vida, mas não se resume basicamente à qualidade de vida, achar um 

sentido para a vida. Então você ter boas relações, ser tolerante, ser sereno, a tendência 

é você ser bem recebido nos lugares [...] isso tem que vir de dentro, isso não pode ser 

forçado, isso é treinamento, ou seja, ser tranquilo, ser sereno, pensar e ser tolerante é 

treinamento (Entrevista de Amarílis, 2017). 

 

 A tolerância é um dos pré-requisitos indispensáveis para o desenvolvimento da 

resiliência, uma vez que o significado latino do termo quer dizer “suportar” ou “aguentar”. E 

isso pode ser estendido a diferentes situações para além da ocupação de cargos, como o 

próprio exercício da docência. E quando fala em aula, Amarílis afirma que esta é também um 

treinamento, um treinamento meditativo diário, e relata que muitas vezes já se irritou com 

alunos mas que, como professor, é necessário manter a postura, respirar fundo e recomeçar. 

Embora ele já tenha tomado outras atitudes frente a situações assim, como por exemplo, para 
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não continuar o “confronto”, ele preferiu encerrar a aula e retirar-se do local, o que pensa ter 

sido a atitude mais adequada àquela situação. Aparece aqui claramente uma faceta da 

tolerância, que não significa aprovação de um comportamento com que não se concorda. Só 

que ela exige um comportamento baseado em razões. A tolerância significa também certa 

complacência, mas quando considera algo intolerável não é de todo equivocado interferir por 

razões morais. Foi o que o levou a se retirar da sala de aula naquele momento, embora talvez 

devesse ter mantido uma postura mais disponível ao diálogo. 

 Amarílis passou também por outras situações desafiadoras em sua vida, como por 

exemplo, por um período de problemas financeiros, concomitante com uma rotina que o 

deixava bastante sobrecarregado. Relata que, mesmo externando algumas vezes esses 

problemas aos alunos, nunca deixou que isso fosse motivo para influenciar negativamente o 

seu trabalho. Ele reconhece que os alunos nada tinham a ver com aquela situação pessoal e 

que nunca ministrou uma aula “desgostosa”, mesmo que essa fase tenha sido dificílima e 

marcado fortemente a sua vida. Além disso, passou também por alguns atritos com colegas, 

que lhe causaram “algum dissabor, algumas tristezas, mas enfim, passou [...] eu não posso 

ficar pensando no que aconteceu no passado [...] a gente tem que viver hoje, então se a gente 

ficar voltando em cima de mágoas que já passaram, essa tristeza, essa raiva ela só se 

prolonga” (Entrevista de Amarílis, 2017), diz ele. 

Em relação à profissão de professor, apesar das exigências da mesma, ele afirma estar 

tranquilo. Ao comentar sobre sua inserção na universidade e no estado do Rio Grande do Sul 

especificamente, ele cita a questão do “choque cultural” que percebeu quando retornou (ele 

menciona que nasceu no Rio Grande do Sul). Nesse processo, então, de readaptação, 

enfrentou alguns desafios e se sente descontente com algumas coisas em relação à cultura 

daqui, mas afirma que “isto é muito pessoal e tem a ver com o estilo de vida, com as 

preferências e com a personalidade da pessoa” (Entrevista de Amarílis, 2017). 

O fato de ter residido fora da cultura gaúcha (do estado do Rio Grande do Sul/Brasil) 

lhe dá a possibilidade de enxergar para além do seu jardim, de não pensar que a realização 

pessoal e, principalmente profissional, significa acomodação a uma realidade já conhecida. 

Ao contrário, o fato de ter-se exposto, andado pelo mundo, primeiro como jogador de 

handebol da seleção brasileira e, depois, fazendo estudos de pós-graduação no centro do país, 

lhe deu oportunidade de enxergar tudo sob outra perspectiva, como se pode depreender por 

este longo relato: 

 



140 
 

Eu sou uma pessoa que nunca fiquei muito tempo num lugar só, eu sempre trabalhei 

em tudo que é lugar, eu me formei aqui, fui jogar, eu jogava handebol, na época eu 

joguei handebol muitos anos, eu joguei vários mundiais, joguei na seleção brasileira de 

handebol, então rodei o mundo aí. Eu nunca fui de ficar muito tempo num lugar só, 

mesmo morando, depois fui para Santa Catarina, depois fui para o litoral catarinense, 

depois fui para São Paulo, depois fui para o Rio, depois fui para, vários lugares né. No 

Espirito Santo, dei aula na divisa do Espirito Santo com a Bahia, quase no sul da 

Bahia. Eu acho, eu tenho a impressão que os professores de universidade, eles deviam 

rodar mais no país, deveriam abrir mais essa questão de redistribuição, de 

transferências, para que a gente pudesse experimentar viver em vários lugares. E os 

alunos também ganhariam com essa troca de conhecimento, têm coisas que alguém 

sabe lá na Bahia que a gente não sabe aqui, traz um cara de lá e coloca aqui, tira um 

cara daqui e coloca lá. Na Alemanha é muito assim, os professores rodam mais, 

dependendo da oferta eles trocam de universidade. Mas enfim, essa minha, minha 

volta foi muito mais difícil, chegar para trabalhar lá no Espirito Santo foi muito mais 

fácil do que voltar para minha terra, voltar para minha terra foi difícil, por incrível que 

pareça. (Entrevistadora: por essa questão cultural?). É, mas talvez eu me adapte 

melhor àquele tipo de vida lá, entendeu, isso não é, eu não estou dizendo que os outros 

estão errados (Entrevistadora: sim, mas é uma questão pessoal?). É uma questão 

pessoal, e tem coisas aqui, como eu te falei, tem coisas que me deixam triste aqui no 

sul. Uma delas é aquilo que eu te falei. Mas enfim a minha volta, a parte mais difícil 

foi o meu retorno, retornar a minha terra, porque você encontra outra cidade, não 

encontra a mesma, você encontra as pessoas diferentes, você acha que vai ser como 

era antes, mas não é nada, tudo mudou, tudo está transformado. E você cresceu como 

pessoa, porque você experimentou coisas novas, isso é mais ou menos parecido 

quando você começa a tomar vinho bom, depois que você volta naquele vinho de 

garrafão, né? (Entrevista de Amarílis, 2017). 

 

A vivência numa outra cultura, aliada ao fato de fazer meditação, entre outros fatores, 

lhe permite ter uma visão interna, mas também distanciada do seu jardim. Confessa que sua 

esposa é professora de yoga e a sua filha é bem tranquila em casa, em vista disso. Considera 

que tudo passa pelo treino, as boas relações, não manter relações forçadas, ser sereno, não 

agredir, também pode ser treinada a língua, ou seja, o que se diz na hora certa e no momento 

correto, enfim é possível treinar qualquer coisa.  

Como Amarílis é da área de Educação Física pode se entender que o que ele nomeia 

como treino seja o que convencionamos chamar de educação, que é algo que está para além 

da simples aprendizagem. A educação é que transforma as pessoas, posto que exige o uso do 

raciocínio prudente para agir com autonomia e discernimento. Diferente de atitudes tomadas 

de forma intempestiva, a educação permite à pessoa se movimentar com desenvoltura em 

meio às adversidades, ser bem recebida em diferentes locais e ter capacidade de se relacionar 

criativamente com diferentes atores. 

Essa atitude positiva lhe permite ter acesso ao passado como um ficcionista que 

consegue extrair das suas vivências os fatos ou narrativas que lhe permitem continuar 
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acreditando. Nesse sentido, é uma relação com o passado diferente da relação pós-traumática, 

guiada por fantasmas que lhe vêm assombrar de vez em quando a vida (Cyrulnik, 2001, p. 

221). Cita o exemplo de seu orientador do mestrado, que veio da Rússia, o qual lhe inspirou a 

ter esta relação saudável com o já vivido: 

 

Ele me falava assim, “eu não vivo no passado, eu não enxergo para trás, o que passou 

eu não vejo”, a gente tem que viver hoje. Então, se a gente ficar voltando em cima de 

mágoas que já passaram, essa tristeza, essa raiva ela só se prolonga. E se tem uma 

coisa que faz mal para o ser humano é a raiva, sentir muita raiva é coisa triste porque a 

gente não consegue ficar em paz. Mas assim, foram casos isolados, não tenho grandes 

atritos com colegas, nunca tive, tive uma boa relação com os colegas e, é claro que 

tem alguns que são assim, mais difíceis de um lado, mas também eu fui difícil com 

eles não sei, ninguém briga sozinho. Mas eu tenho uma boa relação com os colegas, 

com os alunos foram casos isolados, com os colegas também fatos isolados. Tanto é 

que quando eu voltei do Espirito Santo para cá eu senti muito o impacto, eu gostava 

muito de lá e até eu me acostumar de novo, então nesta questão de relações 

interpessoais eu nunca tive problema. Inclusive eu já recebi dois convites para voltar 

pra lá. Também são casos isolados, mas, o que acontece, a vida de professor ela 

demanda um bom dispêndio de energia. São quarenta pessoas assistindo sempre a 

iniciativa do professor, tudo acontece através do professor, o início, mesmo que a aula 

seja diferente, mas o empurrão inicial é o professor que dá, mas eu... está tudo 

tranquilo (Entrevista de Amarílis, 2017). 

 

Diferente do primeiro grupo de entrevistados desta pesquisa, que ficaram presos de 

alguma forma ao passado, Amarílis, embora tivesse realizado experiências e viagens 

fascinantes pelo mundo, soube, com mestria, estruturar essas vivências em sua personalidade 

e transformar esse aprendizado em sabedoria. Mas admite que nem sempre foi fácil se 

desvencilhar do passado. Ele conta, por exemplo, que nas instituições fora do Rio Grande Sul 

faziam reuniões e festas quase que semanalmente, no entanto, apesar de já estar de volta há 

quatro anos, pergunta: “Sabe quantas reuniões e festas de professores que eu fui até agora?” 

Para responder em seguida: “Nenhuma” (Entrevista de Amarílis, 2017). Também não 

concorda com uma mania dos gaúchos (nativos do Rio Grande do Sul) que ele chama de 

“comportamento quase cultural”, de se acharem superiores aos brasileiros de outros estados. 

Vê que o nosso estado já foi de tradição e de ponta, mas que isso hoje não existe mais. “Se a 

gente analisa o Brasil, nós somos um dos estados mais atrasados do país, certamente, então é 

uma coisa que a vida lá parece uma vida mais leve, a relação é uma relação mais leve, as 

prioridades também de repente são outras” (Entrevista de Amarílis, 2017). E completa o seu 

raciocínio aduzindo que o que mais o choca é certo “racismo preconceituoso. E que quando 

retornou para o Sul deu muita vontade de voltar, chegou ao ponto de chorar, pois estava numa 
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espécie de “andar superior”. E que levou cerca de 2 anos para voltar a se adaptar, mas não 

esconde que no dia em que se aposentar vai morar novamente no nordeste do Brasil.   

Com o intuito de prosseguir com nossas reflexões, trazemos Gérbera, que é bacharel 

em Música, licenciada em Pedagogia e doutora em Educação. Ela tem formação de 

bacharelado em Música e Licenciatura em Pedagogia e fez esses dois cursos em uma época 

em que era permitido dentro da universidade fazê-los em concomitância. Nasceu numa cidade 

próxima de Santa Maria, onde já havia feito o curso de magistério no ensino médio, na época 

segundo grau magistério. Veio para Santa Maria estudar Música, pois a sua vida era fazer 

música, no entanto, por ser de uma família bastante humilde, foi colocado como um 

condicional da sua permanência na cidade que também pudesse fazer outra faculdade. Então 

optou em fazer Pedagogia, pois ela havia feito magistério anteriormente. Então fez vestibular, 

e passou a cursar Pedagogia no primeiro ano, quando ela passou a formar professores de 

Educação Infantil e Anos Iniciais.  Como eram anos de intervenção política total, anos de 

1984, 1985, 1986, saindo de um período de ditadura militar, passou a estudar projetos sociais 

para ter perspectivas mais colaboradoras com a relação do homem com o mundo. Então 

percebeu que a Pedagogia era uma possibilidade de trazer toda aquela música que fazia parte 

de sua história de vida e que era uma condição pessoal da sua existência, já que desde os nove 

anos ela estudava música, e estava na oportunidade com dezenove anos. Deveria assim 

trabalhar em uma perspectiva maior, socializando mais aquele conhecimento para além de 

concertos musicais, até porque como concertista percebeu logo que não teria muito espaço. 

Em paralelo com a graduação, teve uma participação muito grande no canto e coral. Assumiu 

a regência do Coral da Universidade com mais duas pessoas, e como tinha um trânsito muito 

grande em ensinar pessoas adultas, em trabalhar com a voz de pessoas adultas, começou a 

fazer cursos de regência em coral pelo Brasil, tendo viajado para Cuiabá, Uberlândia, Goiânia, 

Rio de Janeiro e São Paulo, conhecendo assim o seu jardim fora da universidade. Passou a 

trabalhar não só com o coral adulto, mas também com o coral de crianças, e com isso foi 

contratada para dar aulas numa Instituição Particular de Educação Básica. E posteriormente se 

tornou aí professora de música, atendendo do quinto ano até o ensino médio, mas também em 

alguns momentos, a Educação Infantil até os Anos Iniciais. Sua formatura ocorreu em 1989, e 

assim que se formou fez concurso com vinte e quatro anos para ser professora da 

Universidade. 

Seu concurso foi para a Metodologia Musical para os anos Iniciais e Pré-Escola e logo 

passou a orientar estágios da Educação Artística da parte de música, trabalhando também 

junto com os colegas da Educação Artística, o que lhe propiciou desde o início uma outra 
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perspectiva de ser professor universitário que não é ser sozinha dentro da sua área, mas a de 

estar dentro da sua área com outros colegas. Esse é um pensamento pedagógico que foi 

formado para a Unidocência.  

Ela recebeu como pseudônimo o nome da planta ornamental “Gérbera”, que significa 

alegria, na tentativa de tentar relacionar essa característica com a presença da mesma no seu 

discurso. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas e dos dilemas de responsabilidade que 

ela tem frente às pessoas que trabalham na formação, como os seus alunos, pode-se perceber 

que ela relata ter enfrentado as situações mais delicadas com coragem, que ela mantém um 

pensamento muito positivo em relação às coisas da vida e se considera muito realizada e feliz 

como professora, externando isso no final do seu depoimento e dando um tom de alegria ao 

contexto geral da sua entrevista. 

Gérbera preza por relações de compartilhamento de conhecimentos e também de 

pertencimentos a espaços que formam a ambiência docente. Sua postura em relação a uma 

educação mais humanizadora é reforçada várias vezes em sua narrativa, como afirma neste 

outro momento, “a educação deve se preocupar com a construção humana dos seres humanos. 

Eu acho que a docência universitária para mim envolve muito esses aspectos, essa relação de 

alteridade, de compreensão” (Entrevista Gérbera, 2017). Ela demonstra isso em relação à 

importância da sensibilidade à alteridade como mote da resiliência, entretanto manifesta sentir 

certa dificuldade em sua ambiência docente, uma vez que relata alguns problemas de 

relacionamento com colegas como uma adversidade a ser superada. Nas suas palavras: 

 

Eu acho que cada vez mais estamos sendo competitivos, injustamente competitivos, 

porque eu não vejo que nós precisemos competir para construir o nosso trabalho. E o 

que nós percebemos que muitas vezes com a competição os jogos não são tão 

honestos, ilícitos com relação ao que pode ser construído. Hoje nós vivemos uma 

relação bastante conturbada, na qual nós precisamos ter muita segurança e muita 

esperança e certeza. Não a certeza da verdade porque hoje não se consegue fazer nada 

com a verdade, de eu vou fazer isso com os meus estudantes, eu vou fazer isso com os 

meus colegas. Nós sabemos que esse movimento pós-estruturalista dessa quebra das 

certezas está em nosso cotidiano, no encontro com os nossos colegas, estudantes e 

dentro da nossa própria instituição. Mas enfim, eu acho que ainda podemos 

sobreviver, pois ainda temos muitas coisas que são positivas aqui dentro. Acho que 

nós temos muita liberdade de construção de propostas, liberdade de relação para 

chegar aos colegas e falar para eles coisas frente a frente, e talvez para algumas 

pessoas isso não... Eles não querem nos ouvir, então precisamos respeitar a posição do 

outro, então acho que talvez quando eu fale da certeza, quem eu sou? [...] Quais 

conflitos eu tenho? Quais os benefícios que eu tenho? Como eu problematizo o meu 

dia a dia? O que sobra de mim nisso tudo? Mas enfim, eu posso dizer que sou uma 

pessoa realizadíssima dentro deste espaço público [...] tudo o que fiz e faço é no limite 

daquilo que posso fazer [...], trabalhando para além das minhas possibilidades e 
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limites, mas fazendo tudo aquilo que eu acreditava e que acreditavam que eu poderia 

fazer”. (Entrevista Gérbera, 2017). 

 

A entrevistada, no discurso acima, ao mesmo tempo em que relata a dificuldade de 

relacionamentos na docência universitária, evidencia satisfação com a profissão e associa essa 

satisfação aos limites do seu desempenho como algo inspirador e que gera confiança no seu 

trabalho. Ao comentar um pouco mais sobre a sua percepção humana da docência 

universitária, diz que, 

 

[...] quando você está dentro do furacão você não consegue perceber isso, mas quando 

você se afasta e vê os ganhos que isso teve tu percebes que de algum lugar isso veio. E 

isso muitas vezes é diferente das outras pessoas que não tiveram as mesmas 

experiências [...] a gente precisa construir uma rede de pessoas que venham e façam 

melhor ainda aquilo que a gente fez [...] eu sou muito feliz e realizada sendo 

professora da Universidade Federal de Santa Maria e tendo tido todas as oportunidades 

que eu tive (Entrevista Gérbera, 2017). 

 

A palavra “furacão” pode ser substituída perfeitamente por aquilo que estamos 

nomeando, de uma forma mais amena, de nosso “jardim da resiliência”. Gérbera está aludindo 

ao fato de que, por mais expressivas as propostas de trabalho e as oportunidades que teve, sem 

essa visão interna e externa ao jardim, sem este distanciamento crítico, para analisar com mais 

propriedade a sua trajetória e a sua contribuição ao campo em que trabalha, isso tudo não faria 

sentido para ela. E quando se posiciona em relação à verdade, que não se pode fazer nada com 

a verdade, ela tem em vista a base que antecede a verdade, que é a alteridade. Não podemos 

fazer nada sozinhos com a verdade, ninguém é feliz sozinho, haja vista que Santo Agostinho 

ao adentrar no seu jardim está acompanhado pelo seu amigo Alípio e, na segunda vez, por sua 

mãe Mônica. Édipo também adentrou ao santuário das Eumênides na companhia de sua filha 

Antígona. 

Com o intento de enriquecer ainda mais nossas reflexões, apontamos Girassol, que 

tem sua formação inicial em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia pela Federal de 

Pernambuco e doutorado em Sociologia Política na Federal de Santa Catarina. Girassol relata 

seu percurso ao longo da sua carreira demonstrando a importância de ser resiliente diante das 

diversas situações adversas que ocorreram durante a sua vida pessoal e profissional. Frente ao 

seu processo formativo, Girassol mostra ser uma pessoa que lidou com situações que exigem 

perseverança e muita resiliência. Ela projetava o seu doutorado fora do país desde a 

graduação, mas devido a alguns contratempos pessoais, como o divórcio, teve que fazer o seu 

curso em Florianópolis. Embora reconheça a qualidade do curso e dos professores que teve, 
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devido a essa expectativa frustrada passou por períodos bem difíceis ao longo do curso, 

chegando a ser acometida por depressão. E isso a fez trilhar por outros caminhos após o 

doutorado, antes de ingressar como docente na universidade.  

Girassol tem como significado a “dignidade”, justificando a escolha dessa planta, com 

uma definição tão forte, porque ela gira sobre si mesma num processo permanente de 

reconstrução de si. Como toda a sua trajetória pessoal, o relato das suas experiências 

profissionais torna-a digna desse nome, porquanto, junto com as angústias e medos, está na 

busca de sanar o seu maior desafio: de ser uma boa professora e mãe ao mesmo tempo. O 

equilíbrio de viver no seu cotidiano essas duas tarefas fazem o sentido do seu ser resiliente, já 

que são demandas bastante desafiadoras, vivenciadas de forma intensa e constante, mas, ao 

mesmo tempo, gratificante.  

Em relação ao seu desenvolvimento profissional, Girassol passou por um processo de 

adaptação, aprendizagem e autoconhecimento em função dos desafios que surgiram até 

chegar a ser docente de instituição pública. Após terminar seu doutorado, em 2005, optou por 

ficar fora da universidade, para trabalhar na área de pesquisa de opinião. Sua carreira na 

Universidade Federal de Santa Maria começou em 2015, obtendo transferência depois de ter 

feito concurso numa instituição federal de outro estado, onde começou a trabalhar em 2012, 

vindo então a residir em Santa Maria para acompanhar o cônjuge. Passou a ministrar 

disciplinas da sua área para os cursos de Serviço Social, Ciências Sociais e Economia. Ela se 

sente melhor na UFSM, pois a primeira era uma universidade tecnológica, onde, mesmo 

trabalhando com disciplinas humanísticas, o ensino era realizado em cursos de formação 

técnica ou voltado às engenharias. Enquanto nesta universidade ela pôde escolher disciplinas 

que envolviam temas que lhe agradavam mais e, além disso, ministrar aulas para alunos de 

cursos que estão mais afeitos à sua área de interesse e, por isso, percebe que o resultado de 

seu trabalho é mais bem reconhecido. 

Em 2005 Girassol apontava a docência como algo desinteressante para ela, por isso 

optou por trabalhar alguns anos com pesquisa de opinião, junto a institutos de pesquisa como 

o IBOPE – Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística.
24

 Se na universidade pudesse 

trabalhar apenas com pesquisa, ela concordaria, mas a docência não a atraía em nenhum 

sentido. Relata que aos poucos foi mudando o seu conceito, conforme descreve em seu 

depoimento: 

                                                           
24

 O IBOPE é uma empresa privada voltada a pesquisas de mercado com o objetivo de conhecer a opinião e o 

comportamento das pessoas na política, consumo e utilização de serviços, como a mídia, a fim de subsidiar 

outras empresas e governos a tomar decisões sobre seus investimentos. 
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Depois eu comecei a reavaliar isso e compreender algumas questões e entender que na 

verdade a atividade de ensino pode ser, sim, muito prazerosa, a questão do 

conhecimento, de contribuir de alguma maneira para que a aprendizagem ocorra. Tudo 

isso pode ser interessante e prazeroso, claro que com algumas dificuldades. Quando eu 

comecei a perceber que não era só isso, que há oportunidade de fazer pesquisa 

acadêmica e científica, porque a pesquisa de opinião é uma pesquisa descartável, você 

prepara uma pesquisa, o relatório é enviado e as pessoas tomam decisões. E depois de 

alguns meses essa pesquisa vai para a lata do lixo, não tem o mesmo valor que o 

trabalho dentro na universidade pode ter, né? (Entrevista de Girassol, 2017). 
 

 Nesse ponto Girassol demonstra o quanto foi importante conhecer o que está fora do 

seu jardim, pois teve curiosidade de encetar outra carreira e foi à luta, não ficando na 

expectativa da aposentadoria para realizar esse sonho. Desse modo, após ficar afastada da sala 

de aula por 7 anos, focando seu tempo em outra atividade, ela passou a enxergar com novo 

olhar  a docência, como pudemos observar em seu relato. Sem dúvida que as universidades 

representam um atrativo promissor aos pesquisadores, pois segundo vários levantamentos, 

90% das pesquisas realizadas no Brasil são feitas nas universidades. Mas é interessante 

destacar que, como é o comportamento da própria planta que a representa -  o Girassol - ela 

foi girando o seu comportamento em direção ao eixo do ensino e da pesquisa na universidade, 

percebendo-os como elementos importantes da vida acadêmica e que podem ser prazerosos. 

Em vista disso, relata que o ambiente em que vive não é “entediante” ou “massacrante” e que 

o ensino é uma coisa que realmente a deixa feliz. Desse modo, Girassol encontrou o seu 

jardim da resiliência dentro da universidade, sendo então o percurso feito por ela um elemento 

relevante para que chegasse à conclusão de estar satisfeita com o trabalho desenvolvido.  

 

A atividade de ensino tem um outro significado hoje, é uma coisa que realmente me 

deixa bastante feliz de poder me dedicar a isso, dar o melhor de mim para que as 

coisas funcionem bem, para que os estudantes aprendam e se sintam instigados a 

buscar outras fontes, a continuar desenvolvendo aquele tema. Então posso dizer que 

estou na carreira acadêmica, estou na sala de aula não porque as coisas me conduziram 

a isso ou porque me acomodei, mas porque eu escolhi e estou feliz com essa escolha 

(Entrevista de Girassol, 2017). 
 

É importante frisar esse aspecto nas escolhas de Girassol, porque normalmente a 

dedicação à pesquisa nas grandes universidades vem acompanhada de uma secundarização da 

docência.  Ela não renunciou ainda a fazer pesquisa na universidade, pelo contrário ainda 

sonha em poder se dedicar mais a esse trabalho, mas os caminhos a levaram para outros lados. 

Quando chegou à UFSM, houve greve nesse período e em seguida teve que pedir afastamento 

de 2 meses porque sua mãe, que tinha vindo visita-la, teve um AVC (Acidente Vascular 
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Cerebral). E, por fim, o seu envolvimento com a coordenação do curso lhe retirou o fôlego 

para se dedicar ao incremento do seu projeto de pesquisa. Aqui é importante destacar, como 

alerta Tavares (2001, p. 53), a necessidade do “desenvolvimento de capacidades de resiliência 

não apenas nas pessoas, mas também nas organizações para fazer face à nova ordem social.” 

Ou seja, Girassol teve que dar conta de todas essas demandas conjuntas de forma muito 

solitária. Em nenhum momento ela relata que houve um anteparo ou estrutura que a ajudou a 

lidar com essas situações adversas ao chegar à UFSM.  

E por fim, Copo-de-leite, que é bacharel em Oboé
25

 pela Universidade de Brasília, 

mestre em Musicologia pela UNESP e está com doutorado em andamento na área de 

Educação/Educação Musical no Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. 

Inicialmente ele não desejava ser professor, e agora, considera-se feliz com os caminhos que 

acabou seguindo na construção árdua da sua professoralidade. Considera que tem crescido 

com os desafios da carreira docente, especialmente como professor e também bacharel em 

música, atuando na área da Educação Musical. O testemunho a respeito de sua longa trajetória 

até chegar à docência na universidade é dado com muito bom humor, bem como a sua análise 

dos dilemas pessoais sobre tornar-se professor, visto seu sonho de “tocar Oboé”.   

Ele recebeu como pseudônimo o nome de “Copo-de-leite” por essa planta ornamental 

significar sinceridade e estar relacionada à percepção da presença dessa característica ao 

longo de seu depoimento. A sua essência é também utilizada medicinalmente nos florais, para 

combater a depressão, sofrimento e conflitos emocionais/sexuais. Acredita-se, inclusive, ter 

essa essência a capacidade de auxiliar a pessoa a ter mais harmonia, aceitação de si mesma e 

paz.  

Copo-de-leite demonstra o efeito desse bom temperamento em sua vida, ao passar 

pelas suas encruzilhadas com dor, mas sempre com um sorriso nos lábios.  Seu dilema 

basicamente prende-se ao conflito de identidades entre ser instrumentista de orquestra ou 

professor de música, pois não queria ser professor. Porém, ao longo de toda a sua trajetória, 

muitas coisas aconteceram que acabaram por fazê-lo repensar essa ideia. Tinha dificuldade 

com metodologia da pesquisa, seu primeiro contato foi um aborrecimento, mas acabou 

gostando com o tempo, porque descobriu a sua importância para a pesquisa e passou inclusive 

                                                           
25 O Oboé é um instrumento musical que pertence à família dos instrumentos de sopro feitos de madeira. Ele 

serve de sensor ou medidor dos demais instrumentos da orquestra, pois cabe ao Oboé emitir a nota lá, a partir da 

qual todos os outros instrumentos se afinam. Ele é composto de madeira preta de ébano e possui uma palheta de 

sopro também de madeira e as chaves são de metal. Para maiores informações, consultar o site: 

http://musicabrasilis.org.br/instrumentos/familia/instrumentos-de-sopro Acesso em 05/01/2018. 
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a lecionar a disciplina. Enfrentou muitas resistências e desistências, contratempos pessoais, 

preconceitos e dissabores, como a perda de status profissional, que o conduziram a um 

processo de autoformação docente. Pode-se dizer que todos esses eventos colaboraram para 

potencializar a situação de ser um ser humano a estar um ser humano, conforme ele descreve: 

 

E assim a gente é formado muito com a cabeça de ser solista, de ser um cara que vai 

tocar e só vai tocar e etc… E como para dar aula de instrumento você não precisa da 

licenciatura, então eu não quis. E não cogitava, eu cogitava a carreira universitária, eu 

tinha vontade de dar aula na universidade. Mas aí formei, e voltei para Goiânia, minha 

família estava lá, meus pais tinham se separado eu voltei para Goiânia e trabalhei lá na 

orquestra de 93 até 2000. E lá eu não tinha, não tinha uma escola assim de Oboé, tinha 

uma escola de música, mas não tinha uma tradição de ensino de Oboé. Aí eu comecei 

a dar aula, mas era uma dificuldade muito grande conseguir alunos e instrumentos, e 

quando conseguia era uma dificuldade muito grande para encontrar um instrumento 

para ter aula, e os instrumentos eram muito caros e como eu era muito imaturo, não 

tinha tido preparo nenhum pra dar aula, eu repetia, literalmente, aquilo que eu tinha 

aprendido, aquela maneira que o meu professor fazia, eu queria fazer (Entrevista de 

Copo-de-leite, 2017). 
 

Embora pretendesse trabalhar um dia na universidade, assim que se formou Copo-de-

leite foi conhecer o mundo “fora do seu jardim”, tocando na Orquestra Sinfônica Municipal 

de Goiânia e na Orquestra Filarmônica de Goiás. Também atuou como corni-inglês da 

Orquestra de Sopros Brasileira, antes de ingressar na Orquestra Sinfônica do Conservatório de 

Tatuí e aí atuou por cerca de 7 anos. A docência foi acontecendo como que naturalmente, pois 

havia escola de música junto ao conservatório, mas não havia o ensino do Oboé.  

Mas aos poucos foi lhe cansando aquela situação, pois embora gostasse da cidade, que 

tinha cerca de 1 milhão de habitantes, e lá dispunha de uma rede de amigos, passou a desejar 

trabalhar em um lugar em que pudesse de alguma forma fazer o de que gostava. Tocar na 

orquestra municipal era importante, mas se revelava uma situação muito dependente dos 

humores dos políticos. Caso o governador gostasse de música clássica ele iria investir na 

orquestra, mas se gostasse de música sertaneja, ele poderia querer acabar com a orquestra. Aí 

aconteceu um fato inusitado que significou a segunda grande reviravolta em sua vida, 

conforme seu relato:  

 

Mas em novembro de 99, eu fui convidado a dar aula em Tatuí, mas aula de história da 

música, nada a ver com Oboé, com nada. E aí, eu aceitei, eu fui e não sabia preparar 

aula, não sabia rigorosamente nada. Nada, eu demorei dois anos pra saber como se 

organizava um curso, como é que avaliava… E fora isso, foi um momento assim, que 

eu deixei de ser oboísta, né. Eu estudei a vida inteira, meu projeto de vida era tocar 

Oboé, e eu fui pra lá para ser professor de História da Música, professor de folclore, e 
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eu não tocava. E as pessoas me perguntavam “mas como é que você consegue não 

tocar?... “ah to achando bom, por enquanto, passei a vida inteira tocando essas 

coisas”, mas no fundo eu queria tocar. Eu queria tocar para ganhar mais, queria me 

casar, e por uma coisa de respeito próprio assim. E assim, no final do ano, ou no final 

desse semestre, a gente casou, isso foi em janeiro, e em julho, a gente casou, e acho 

que nesse meio tempo eu voltei a tocar e voltei a dar aula. Mas, foi esse momento 

assim que a palavra ser professor, ou vir a ser professor que apareceu na minha vida, 

que assim, que era uma coisa que eu não queria ter feito na universidade, e fui fazer né 

(Entrevista de Copo-de-leite, 2017). 

 

Com o passar do tempo ele notou que a vida em Tatuí, cidade do interior de São Paulo 

com cerca de 100 mil habitantes, embora seja considerada a capital da música no Brasil, foi 

também lhe aborrecendo. Primeiro, porque enfrentou preconceitos com os paulistanos que lhe 

causavam certa indignação, por eles se acharem literalmente “o centro do mundo”, 

comportamento esse que lhe pareceu muito “provinciano”. Copo-de-leite explica que sentia 

no paulistano o preconceito de que, se a pessoa não vence na vida morando na capital São 

Paulo, ela é considerada menor. E este é o seu caso, pois na verdade ele não venceu 

profissionalmente na capital. Segundo, porque ele sentiu que a mudança de Goiânia, quando 

deixou de ser músico de orquestra para se tornar professor, veio acompanhada da perda de 

status profissional. E terceiro, percebeu que os seus valores nesse meio tempo mudaram, uma 

vez que ele não queria mais somente ganhar dinheiro sendo músico ou professor, agora era 

interessante ter estabilidade e, como ele já estava com uma certa idade, queria ter um bom 

relacionamento, como observamos em sua fala:  

 

E aí, aos trinta e cinco eu fiquei sempre nesse dilema né, de lá em Tatuí as pessoas me 

conhecerem mais como professor de história da música, e em Goiânia as pessoas me 

conhecerem mais como oboísta, e eu ficar nessa dúvida central, que ficou sendo a 

dúvida do meu doutorado. E aí eu, nos 35 anos eu comecei a ver que aquele negócio 

de Tatuí era muito legal, era um centro muito importante, era bacana, eu tinha meu 

dinheiro, eu ganhava meu dinheiro, mas eu não tinha respeito. Menos do que eu tinha 

em Goiânia (Entrevista de Copo-de-leite, 2017). 
 

Foi esse contexto de crise que despertou nele a necessidade de fazer pós-graduação. 

Ele pensou em fazer mestrado, mas na época só existia o curso no Rio de Janeiro, como ele 

largaria de trabalhar 40 h para morar numa cidade grande como é o Rio de Janeiro? Nesse 

meio tempo, aconteceu algo inesperado: 

 

Aí acontece assim na minha vida, que é o sonho dourado de todo cara, que vai fazer 

mestrado na História da Música, no Brasil, que é você achar uma coleção inédita de 

partituras, preferencialmente que estejam perdidas, preferencialmente que seja do séc 
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XIX, e eu achei! E foi uma loucura isso, um cara entrou na minha sala e mostrou a 

partitura, e eu falei, “de onde você tirou isso”... “não eu conheço o cara”. Aí eu fui lá, 

fiz as partituras, procurei o professor e falei “olha aconteceu isso” (Entrevista de 

Copo-de-leite, 2017). 
 

Foi assim que ao procurar um orientador que aceitasse trabalhar com esta partitura, 

acabou por ser aceito no mestrado em História da Música Brasileira, pela Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, de São Paulo. Ele conta que aí aprendeu a 

fazer pesquisa e achava nessa altura da vida que podia unir as duas coisas, pois estava cansado 

de ser oboísta ou professor. Lembra com dissabor um momento complicado, que foi quando 

ele retornou a tocar o seu instrumento, dizendo que foi horrível, que chegava a pensar que 

nunca mais conseguiria fazer aquilo. Mas já que ele gostava de fazer as duas coisas juntas, e 

inclusive poderia pesquisar, concluiu que o seu lugar seria a universidade. 

 

5.3 A formação do docente e sua realização pessoal e profissional 

 

Amarílis inicia comentando que uma das coisas que considera positivas na 

Universidade é a necessidade que percebe de o professor universitário estar em constante 

atualização da sua formação, e enfatiza que isso acontece muito através do feedback dos 

alunos, ou seja, paralelamente às interações da relação professor-aluno e às demandas que vão 

surgindo, conforme as necessidades dos estudantes.  

 

Então, é a exigência dos alunos e a curiosidade dos alunos é o que nos faz avançar, na 

verdade não nos deixa parar, porque tu sabes, tudo avança, ou seja, tudo anda. Na 

verdade, essas novidades têm alguns que dizem que elas sempre existiram, somente as 

de escola né, mas enfim, [...] então acho que esse é o critério, o critério primordial na 

questão de ser professor e não só universitário, no caso ser professor em um modo 

geral, é que os meninos dentro da universidade, eles já têm uma estrada maior, um 

caminho maior, um conhecimento maior. E talvez eles consigam apertar o professor 

um pouco mais para que ele venha a responder aos anseios deles. Então eu acho que o 

professor que não se atualizar, não é que ele esteja fadado ao fracasso, mas é que a 

própria profissão de professor exige atualização. Mesmo ele não querendo, tem 

professor que diz “eu não me atualizo”, mas, todo dia mesmo sem ele saber, mesmo de 

forma involuntária ele está se atualizando por essa relação professor-aluno. Ela é uma 

relação dialética, ou seja, ela não é uma relação causal, ela não é um lado só que 

aprende, ou seja, um influencia no outro, então é diferente das relações causa e efeito 

(Entrevista de Amarílis, 2017). 

 

A questão da atualização remete à consciência da incompletude do ser humano, 

especialmente quando comenta que essa formação acontece também através do contato com 
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os alunos, ou seja, através da sensibilidade à alteridade e através de pesquisas, uma vez que 

estas são resultados também de experiências de outras pessoas, bem como quando trabalha 

orientando e participando de bancas, o que considera grandes possibilidades de 

aprendizagens. 

 No que se refere às relações com alunos e com colegas, Amarílis destaca a importância 

de não ser “arrogante”, no sentido de que tem que estar aberto a aprender tanto com os 

colegas, com os alunos, quanto com qualquer pessoa, pois, segundo ele, quem acha que não 

pode aprender com os outros, ou que não precisa aprender mais, é exatamente um arrogante. 

Assim, ele critica esse comportamento e defende que a aprendizagem é um processo contínuo, 

que acontece ao longo de toda a vida e, além disso, que as trocas de saberes entre os sujeitos 

são muito importantes. Destaca também a questão da tolerância, comentando que quando se 

trabalha com pessoas é necessário que ela esteja presente, que se esteja aberto à escuta. E que 

as boas relações e a boa convivência são fatores que ditam um bom trabalho, e também, uma 

boa aula. 

Considerando toda a sua trajetória acadêmica e profissional, Gérbera pensa os espaços 

formativos na Universidade “não somente como um espaço de ensino de produção de 

conhecimento, e essa produção de conhecimento vinculada não somente a um pensar 

momentâneo, mas como a possibilidade de se credenciar um enredamento de condições para a 

vida de um sujeito” (Entrevista Gérbera, 2017). Ao iniciar sua fala, nos traz um exemplo de 

resiliência ainda no início de sua formação, pois apesar de pertencer a uma família humilde, 

conseguiu aproveitar as oportunidades que teve de estudar em uma Universidade Federal e se 

graduar em dois cursos que complementam sua atuação profissional. Conforme relata: 

 

Todas as minhas condições pessoais de existência são minhas porque eu tive essas 

oportunidades, pois eu nasci em uma família de trabalhadores pobres. Meu pai era 

funileiro, pessoa excelente, mas era funileiro, minha mãe era funcionária da prefeitura, 

era tesoureira, então assim [....] Eu não nasci nesse berço de ouro. Eu tinha colegas 

que costumavam dizer que eu era fazendeira, pois havia vindo de Santiago. E eu dizia 

que não, que a única coisa em comum era o “F”, eu não era fazendeira, meu pai era 

funileiro, e na época do plástico, meu pai trabalhava com o zinco. Então dá para 

perceber que não tinha um movimento muito grande na funilaria. Mas assim, valores 

com relação ao ser humano, ao trabalho, sempre foram muito bem passados e 

construídos, né? (Entrevista Gérbera, 2017). 
 

Quando fala de situações difíceis ao longo de todo o seu processo de formação e na 

sua carreira docente, Gérbera cita o “difícil pessoal” e o “difícil profissional”.  

Assim, no âmbito pessoal, por causa de um problema de saúde, destaca: 
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[...] precisei frear muito dos meus processos e para mim é muito difícil frear, pois eu 

sei que tenho uma capacidade grande, mas não posso me envolver tanto [...] mas eu 

convivo bem. Alguns anos depois, meu marido é safenado e então é outro baque, é 

uma coisa que te leva a rever todos os seus processos de escolha, todas exigências 

profissionais, e de repente a vida fica muito tênue diante da sua capacidade 

profissional, capacidade emocional, então isso é bastante desafiador (Entrevista 

Gérbera, 2017). 

 

Em relação ao âmbito profissional, ao longo dos seus vinte e cinco anos na UFSM, 

relata:  

 

Com a ampliação dos espaços, aumentou o número de pessoas que ocupam os 

mesmos, e daí surgem as figuras que são diferentes, pois somos muito diferentes dos 

outros, mas talvez por estarmos nesse espaço acadêmico, todo mundo quer ter um 

juízo e uma razão maior do que a do outro. Hoje eu percebo que a convivência com e 

entre colegas está cada vez mais difícil, pois há disputas reais e concretas, há disputas 

desveladas, puxação de tapete, uma relação que tumultua o cotidiano de trabalho em 

função de coisas que não são tão boas [...], tem determinadas coisas de mim e dos 

outros que não cabe a mim resolver, então é preciso passar por cima, dar risada 

porque, se não, o juízo da competência é muito cruel (Entrevista Gérbera, 2017). 

  

Em ambos os relatos, Gérbera expressa diferentes pressões às quais o docente 

universitário está submetido, como lidar com problemas de saúde seus e de seus familiares 

aliados a adversidades no ambiente de trabalho, como a convivência com diferentes tipos de 

pensamentos e como isso afeta o desempenho profissional com disputas e concorrências que 

perturbam o desempenho de relações sociais e profissionais saudáveis. No entanto, ela tem 

capacidade de rir da situação, o que é uma das características fortes de pessoas resilientes, 

como veremos no caso da análise da entrevista de Copo-de-leite mais à frente. Ainda fala 

sobre dificuldades no âmbito profissional, relatando algumas situações delicadas com alunos, 

cujos desfechos são caracterizados por ela como “duros”, Gérbera diz:  

 

Eu me sinto responsável pelas pessoas, é uma responsabilidade social, não são só os 

meus clientes, eles são meus estudantes, eu estou educando eles para uma vida, onde 

eles ensinarão outras vidas, então se eu não passar esse valor [...] o que vou esperar 

que eles façam lá na frente? Se tudo o que faço não é no mínimo buscado ser melhor 

feito, a gente erra [...] ( Entrevista Gérbera, 2017). 
  

 Em relação à docência universitária, considera um desafio muito grande, uma vez que 

entende a dimensão da docência como um compromisso de formar, além de bons 

profissionais, profissionais humanizados que estarão aptos a construir novos conhecimentos e 

novas relações no espaço escolar. Nesse sentido, Gérbera traz a reflexão: 
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A docência universitária neste momento é um desafio muito grande porque quando 

pensamos na dimensão de ser docente em uma universidade, não estamos somente 

formando profissionais, nós estamos formando profissionais, no nosso caso, 

profissionais que atuarão com seres humanos. Então eles necessitam de uma dimensão 

humana, de uma dimensão sensível, de uma dimensão estética, no sentido de um certo 

pertencimento de um outro espaço, que no caso das licenciaturas é um espaço escolar. 

E esse espaço da escola e universidade não é um espaço de aplicação de 

conhecimentos, e, sim, um espaço de construção de pertencimento, ou seja, quando 

você chega na escola, você não chega somente em uma sala de aula na qual você irá 

repassar conteúdos que você aprendeu no ensino superior. Você tem que lidar com 

algo que é uma mediação pedagógica que é um espaço de construção de 

conhecimento, é um espaço da escola, que é organizado, que é trabalho com relação ao 

outro espaço que é a sociedade. Então ser professor universitário do ponto de vista do 

ensino e da extensão, e um pouco com relação a pesquisa, é você se colocar nessa 

relação de modo mais direto com os espaços, que serão ocupados pelos egressos da 

universidade (Entrevista Gérbera, 2017). 
 

Quanto à complexidade do fazer docente, Girassol apresenta reflexões importantes 

acerca das suas metodologias e da sua avaliação como professora de Ciências Sociais, 

promovendo o conteúdo e a afetividade como componentes que fazem parte de suas aulas. Ela 

demonstra estar em busca do equilíbrio entre a produção de conhecimento e ser afetiva com 

seus alunos, pois ressalta que às vezes foca muito em seu conteúdo e deixa o afetivo de lado 

se sentindo fria, sendo este um aspecto o qual ela julga ter obrigação de aprimorar, como 

podemos visualizar em seu relato: 

 

Eu penso que é um vínculo que eu quero aprimorar, seja por uma via de estímulo e 

aprendizagem, de instigação da produção de conhecimento, seja pela via da 

afetividade, pois às vezes eu acho que sou muito séria na sala. Às vezes fico tão 

preocupada com o conteúdo que tenho uma relação fria. Poderia encontrar várias 

hipóteses para isso, mas acredito que a minha ênfase no conteúdo vá enfraquecendo o 

outro lado. Esse é meu objetivo de trabalhar com uma aula menos conteudista. Eu 

entendo que os alunos sempre têm algo a oferecer. A aprendizagem não é algo 

unilateral, embora eu pense dessa forma, a minha preocupação com o conteúdo precisa 

ser equilibrada com esses outros aspectos (Entrevista de Girassol, 2017). 
 

 A aprendizagem multimodal, de Denis Postle, retomada por Tavares (2001, p. 54), 

coloca os aspectos emocionais na base do processo de aprendizagem, mas não esquece que 

deve haver entrecruzamentos entre os diferentes eixos implicados mutuamente, como, além da 

emoção, a representação, a conceitualização e, por fim, no ápice da pirâmide, a ação. 

Portanto, o que Girassol está em busca é algo que encontra eco nas teorias pedagógicas, 
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devendo esses elementos estar articulados, compondo uma espiral, mais do que uma pirâmide, 

como o próprio Tavares observa. 

Compartilhando da sua angústia em relação a suas avaliações, Girassol afirma que se 

preocupa em não ser injusta. Mesmo tendo critérios mais ou menos objetivos para avaliar, 

como perceber se os alunos leram os textos, avaliar sua capacidade de interpretação, ela se 

questiona muito, dado que não trabalha com uma ciência exata:  

 

Ser um professor das Ciências Sociais, ensinar objetos que têm caráter fugidio não é 

fácil, não partilho da ideia de um conhecimento como verdade, da certeza. Eu partilho 

da ideia de um conhecimento que está sempre sendo passível de aprimoramentos, de 

contestações, isso torna o trabalho de um professor das ciências sociais ainda mais 

complexo porque você precisa apresentar interpretações da realidade, teorias, métodos, 

objetos, e são, ao final de contas, interpretação da realidade. Então eu me sinto diante 

da pergunta até onde se pode exigir dos estudantes, até onde se pode exigir deles em 

avaliações? (Entrevista de Girassol, 2017). 
 

O questionamento sobre a avaliação é saudável, vez que a autoformação faz parte de 

um dos pilares da resiliência, conforme estamos investigando neste trabalho. Sendo assim, 

com inúmeros desafios, como o de assumir uma coordenação logo após sua chegada à 

instituição e, posteriormente, sua mãe ficar hospitalizada, tudo isso somado à frustração 

quanto à não realização de seu doutorado no exterior, representam situações nas quais 

Girassol teve que se [re]inserir e se manter persistente quanto a suas escolhas pessoais e 

profissionais e, inclusive, quanto ao curso que elas foram tomando durante sua carreira. 

Porém ela ainda conta que esses não foram os maiores desafios que precisou enfrentar como 

docente, e, sim, como afirma no trecho: “Talvez o meu maior desafio seja o de ser uma boa 

mãe, não quero ser mãe ausente, e por outro lado ser uma boa professora, ser responsável, não 

ser negligente, dar contribuições importantes. Conciliar tudo isso tem sido um grande 

desafio.” Então, com isso, surgem as necessidades de aprendizagem de como conciliar esses 

dois grandes universos os quais ela enfrenta no cotidiano simultaneamente e que necessitam 

de muita dedicação, formação e disponibilidade para que haja um equilíbrio entre ambos, 

cultivando a sensibilidade e a eticidade. E esse dilema está presente neste seu relato: 

 

Um outro desafio que talvez que eu vá enfrentar a vida inteira é de conseguir ser um 

bom professor. O que é ser um bom professor? Eu ainda não sei direito o que é ser um 

bom professor. É um desafio e eu sei que quero ser uma boa professora. Eu sei que 

quero poder contribuir para a formação dos estudantes, sei que quero ter uma atividade 

de pesquisa sólida e consistente, os caminhos não são fáceis e conseguir conciliar isso 

é difícil. Eu tenho uma filha de três anos de idade, e durante os dois primeiros anos 
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dela, ela dormia muito mal. E eu praticamente era um zumbi que enfrentava muitos 

problemas, então eu acho que esse também foi um desafio importante... conciliar a 

maternidade que sempre foi algo muito importante pra mim, minha primeira filha 

(Entrevista de Girassol, 2017). 
 

Há um perfil do “bom professor” oriundo do positivismo que não se coaduna com o 

ambiente da universidade exclusivamente, e que alia a representação do bom professor àquele 

docente pontual, que apresenta o programa no primeiro dia de aula, discute o plano com os 

alunos, etc. Essa lógica está afinada ao modelo de coaching empresarial, do bom 

relacionamento e do politicamente correto. O docente precisa, além disso, saber relacionar 

teoria e prática, incentivar à autonomia do discente e, para isso, precisa criar situações de 

reflexão e discussão em sala de aula. Também é importante que se relacione de forma 

cooperativa e respeitosa com seus alunos, que se sinta realizado nesse ambiente de trabalho. 

Mas isso ainda é algo a se pensar, uma vez que a competência exigida de um bom profissional 

dedicado a esse tipo de trabalho está mais além disso, pois, como avalia Agustín (2014, p. 

165), a Pedagogia e a Didática estão muito centradas em elementos exteriores da docência: 

 

La Pedagogía y la Didáctica están abiertas y expuestas a numerosos retos sociales, 

educativos, tecnológicos, etc., que son sobre todo exteriores. Con ellos ocurre como 

con la Luna, los icebergs o los árboles: que invitan a la confusión, por entender que 

sólo son su porción visible: porque se conoce una parte del fenómeno, se piensa que el 

objeto entero es conocido. Pero la realidad no coincide con lo percibido, es justo al 

revés. Hay mucho detrás y en lo profundo dispuesto a ser incorporado e integrado en 

la investigación sobre la enseñanza. La Pedagogía y la Didáctica no lo están viendo, ni 

incluyendo lo radical en sus corpus científicos. Por eso una de las fronteras más claras 

de la investigación pedagógica se encuentra en el interior de la formación y en su 

sentido evolutivo. 

 

Ver para além do que é visível: no caso da professoralidade, isso implica não reduzi-la 

apenas à sua performance, mantendo-se centrada nesses detalhes e desconhecendo também o 

todo do jardim, o que não contribui efetivamente para aprimorar/fazer evoluir o ser docente. 

Há necessidade, portanto, de desenvolver o autoconhecimento e a autoavaliação, nos quais o 

questionamento constante é pauta reflexiva.  

Quando prestou concurso na Universidade Federal de Santa Maria, aconteceu uma 

situação até certo ponto engraçada ou paradoxal para Copo-de-leite, pois teve que voltar a ser 

oboísta, uma vez que a área do concurso foi para o bacharelado em música e não nas 

licenciaturas. E isso lhe reacendeu os antigos conflitos de identidade, inclusive com a 

disciplina que de ele não gostava.  
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Ai eu fiz o concurso e ai eu volto a ser oboísta, e é uma coisa engraçada, porque na 

minha cabeça eu sou professor de oboé, e ultimamente, de um ano pra cá, na minha 

cabeça eu sou professor, sou professor de música, qualquer coisa, e assim eu tava 

dando muito, passei dois anos dando aula de oboé, eu senti falta de dar aula coletiva, 

e esse semestre, no semestre passado, eu peguei metodologia, uma coisa que 

detestam dar aula eu passei a gostar de metodologia (risos) ah bendita, fiz 

metodologia no doutorado também, outra coisa, foi meu deus de novo essa 

metodologia! (Entrevista Copo-de-Leite, 2017) 

 

 Todas essas situações terminam por lhe mostrar que não existe um lugar ideal onde 

isso iria se resolver, como uma ambiência fora; mesmo sendo a universidade, os problemas de 

conflitos identitários continuavam. Logo, acabou percebendo que o caminho seria o 

autoconhecimento e autoformação e por isso acabou buscando forças no doutorado. 

Aos poucos ele foi percebendo a importância de ter assumido a vaga na universidade, 

porque notou que não havia escola de oboé, havia um verdadeiro vazio de ensino dessa área 

na região sul do Brasil. Daí se entusiasmou e chegou a falar para sua companheira que 

chegaria ao sul e iria dar um jeito de fazer doutorado em Educação Musical, mas logo se deu 

conta de que não havia doutorado nessa área, somente na área de Educação havia um 

programa de mestrado e doutorado, que contempla numa de suas linhas a relação entre 

Educação e Artes. E aí novamente veio à tona o seu bom humor e a forma descontraída com 

que encarou sempre os desafios e os seus preconceitos em sua vida, ao se dirigir para sua 

companheira: “Aí eu falei [...], licenciatura, aonde que eu fui (risos) eu vou cair na mão do 

povo da licenciatura e pra piorar, é em educação!! Ai eu falei ‘meu deus, tô perdido’. E aí eu 

falei, tá vamos à ela! Vamos à educação!” 

No doutorado houve situações inusitadas também que o fizeram repensar e se 

reiventar, inclusive com o domínio de novas terminologias, como formação continuada, novos 

autores e a necessidade de ter um referencial teórico mais definido. E ainda percebeu, 

entrevistando professores para sua pesquisa de doutorado, que o seu conflito de identidade era 

mais dele do que de seus colegas. E isso é demonstrado em sua expressão: “Eu acho que 

basicamente eu queria entender a minha própria trajetória, assim, de uma pessoa que não 

queria ensinar pra alguém que adora ensinar, pra alguém que dava um valor imenso à prática, 

pra alguém que cada vez mais divide a vida em pesquisar, em achar que isso é interessante” - 

ele reflete. E continua: “então tá, eu gosto de pesquisar a história do oboé, tem muita menos 

gente no mundo que gosta disso, mas eu gosto, eu acho que pode haver uma contribuição”. 

Mas em vez de apoio, ele acabava ouvindo isso dos colegas: “pena que você faz em educação 

[...] pena que você não fez em performance, e tá fazendo em educação, porque nós somos da 
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área da performance, a gente tem que valorizar a performance”. E mais ainda: “tá, mas se leu 

o contrato que você assinou, lá dizia, você é responsável pela gestão do departamento”. 

Diante dessas contestações, ele pensava: “eu sou um artista, eu não posso, se eu for cuidar do 

departamento eu vou ter menos tempo para estudar meu instrumento, eu sou um artista!”. 

Essas foram frases que Copo-de-leite relata ter dito e ouvido de várias pessoas, porém, mesmo 

frente a isso, afirma: “eu creio piamente que eu estou no lugar certo! Eu creio piamente que 

eu estou fazendo a coisa certa”.  

 

5.4 A resiliência docente vista por dentro e a partir de fora 

 

Na carreira docente de Amarílis, “a maior gratificação e felicidade está em contribuir 

um pouco” para ajudar a vida dos alunos. “Isso é muito legal, o fato de você poder contribuir 

um pouquinho a cada dia na formação das pessoas, e aí já é uma transformação de mundo, 

uma abertura de mundo para as pessoas, para elas poderem ver que o mundo não se resume 

àquele lugarzinho em que elas vivem [...]” (Entrevista Amarílis, 2017).  

Considerando o discurso do professor ao longo do seu depoimento e o relacionado 

com a resiliência, pode-se dizer que a narrativa de Amarílis pode se enquadrar na terceira fase 

da resiliência, vez que ele se assume como capaz de ser promovido ou educado, ou ainda 

“treinado”, como ele mesmo diz. E isso ocorre porque demonstrou tal situação em sua própria 

vida, quando desenvolveu uma adaptação positiva diante das situações adversas, evidenciando 

isso, por exemplo, quando diz que é possível acreditar, transformar, e que não pode ficar 

pensando nas coisas ruins que aconteceram no passado, e sim, viver o hoje. Apesar de ter 

comentado que a tolerância é algo que tem que vir de dentro, ele acha que isso também é 

treinamento, ou seja, pode ser aprendido, e então, neste caso, o processo de desenvolvimento 

de uma postura tolerante se relaciona igualmente com uma postura resiliente. 

O relato de Amarílis é muito rico no sentido de facilitar o encontro de fatores de 

resiliência. Ele mostra que os fatores de inclusão ou adaptação não são simplesmente o ponto 

forte da resiliência, mas que ela depende, fundamentalmente, da capacidade de mobilizar 

saberes como a fé no ser humano, como a capacidade de ver a cultura por dentro e por fora, e 

com isso ter a capacidade de superar os preconceitos. E isso é muito importante para ter a 

compreensão mais aguda das suas vivências. Assim como Santo Agostinho, Amarílis narra a 

sua “odisseia da alma” (Strefling, 2007, p. 262), presente também no relato do filho pródigo, 
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da Bíblia. O fato de ter passado por experiências com outras culturas lhe permite entender 

também que: “Sem outrem, não haveria autobiografia” (Cyrulnik, 2001, p. 219). 

O depoimento de Gérbera nos permite pensar que ela se enquadra na terceira fase da 

resiliência, na qual há uma superação às adversidades e ainda, uma conexão entre as mesmas, 

o que fica evidente quando ela fala sobre estar “dentro do furacão”, e quando sai do mesmo, 

percebe “os ganhos que isso teve”, por exemplo, e quando parte de vários questionamentos 

sobre as suas inquietações, seus desafios, para esboçar pontos de partida e compreender a si, 

ao outro e aos fenômenos. 

São vários elementos que Girassol apresenta em seu relato que podem fazer parte do 

jardim da resiliência, especialmente no aspecto interior da docência, como a ética, a 

afetividade, o questionamento constante, a autoavaliação, bem como a descoberta de ser 

professora. Sem dúvida, é a busca do equilíbrio entre estes elementos que faz o diferencial no 

seu trabalho. Por isso ela encerra a entrevista falando sobre essa descoberta (de ser 

professora), a qual destaca ser o ponto mais forte da sua carreira, o que a tornou uma pessoa 

resiliente. Admite que durante seu percurso surgiram desafios e incertezas que a fizeram 

reagir de forma positiva como docente e mãe, estando em busca de desempenhar esses dois 

papéis da melhor forma possível. 

Copo-de-leite relata toda a sua trajetória e seus conflitos de identidade, seus 

pensamentos frente a tudo o que ocorreu com muita sinceridade, inclusive, quando fala que 

inicialmente tinha certo preconceito com o mundo das licenciaturas e que não queria de 

maneira alguma ser professor. Ele diz que sofreu um pouco até entender o ser “professor 

universitário”, e diz que está adorando, que pensa ter resolvido a maioria dos conflitos 

identitários que tinha. Ao adentrar o cenário educacional e o ambiente das licenciaturas, 

houve muitas descobertas que o fizeram repensar seus posicionamentos iniciais, inclusive 

aquele certo preconceito em relação ao ensino. Entretanto, relata francamente que tudo o que 

aconteceu acabou por fazêlo mudar um pouco a direção de seus pensamentos, e então, hoje, 

ele adora ser o que se tornou: docente. Assim, a sua postura resiliente está combinada com 

doses de humor e sinceridade, notadas em suas falas ao longo de todo o seu depoimento. 

Pode-se perceber que ele enfrentou a maioria das situações de uma maneira descontraída, por 

exemplo, quando relata sobre um diário que produziu para a apresentação de um seminário no 

doutorado:  

 

O meu primeiro diário foi o Eclipse lunar, eu imprimi uma folha em branco, e levei 

uma bola preta, e o pessoal falou ‘o que que é isso?’ … é um eclipse, é assim que eu 
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estou... Não tenho a menor noção do que está acontecendo aqui! (risos)... Estão 

vendo, está escuro mas tem umas luzinhas em volta. É um eclipse solar que a lua 

vinha aqui, então tá. Estão vendo?, entendi nada (risos) não tenho a menor noção do 

que vocês estão falando! (Entrevista Amarílis, 2017). 

 

No artigo Algunos fundamentos psicológicos del concepto de resiliencia, Melillo, 

Estamatti y Cuestas vão dizer que o bom humor é uma das características mais importantes da 

resiliência: 

 

El humor muestra cómo la percepción de una situación puede reconfigurarse 

subitamente y producir un cambio en el afecto y el comportamiento del sujeto. 

Constituye además la esencia de la creatividad. Hay un salto por un ‘camino’ lateral 

que abandona la secuencia lógica del pensamiento en curso, con un efecto liberador, 

cómico o creativo, cuya lógica aparecerá en un momento posterior: las razones 

verdaderas del salto son en un primer momento inconscientes (2008, pp. 96-97). 

  

Ao longo de todo o seu depoimento, Copo-de-leite enfatiza o seu drama em relação à 

identidade enquanto músico, artista, professor, porém, conseguiu superar suas dificuldades, 

saindo de um curso “técnico” e construir a docência, preenchendo as lacunas da sua formação. 

Por exemplo, a pesquisa no âmbito da educação lhe proporcionou isso, considerando-se o 

maior beneficiado por sua tese de doutorado. Termina por encontrar o seu jardim ao fazer 

seleção para o doutorado em Educação e hoje está feliz em ter feito as escolhas corretas, 

conforme ele comenta: 

 

Eu adoro minha formação assim, que eu saí desse lugar de ser assim, um oboísta muito 

fechado, é, ter ido para a história, e agora eu acho que, tá na educação. Primeiro foi 

muito dolorido, como foi o entrar no mestrado, muito dolorido assim, de “[...] eu to me 

vendendo, eu to me vendendo barato, to fazendo isso só pelo dinheiro”, mas ao mesmo 

tempo assim… “não, eu to fazendo a coisa certa, isso é moralmente correto”, é a coisa 

que eu sempre almejei é dar aula na universidade, e eu estou dando aula! (Entrevista 

Amarílis, 2017). 

 

Copo-de-leite tem conseguido trabalhar a sua resiliência interiormente, assim como 

recebe os influxos da chuva no seu cálice, e transforma tudo seletivamente, com bom humor, 

em alimento para a sua vida. Partindo da trajetória de músico de orquestra, foi percebendo que 

aquilo somente não o preenchia e partiu para fazer novas escolhas até conhecer o seu jardim. 

Disso resultou uma simbiose entre esses dois mundos, visto que, pautando sua trajetória por 

um profundo interesse pela música brasileira no aspecto voltado para o seu instrumento, tem 

pesquisado e incentivado a criação de novas obras. Realizou estreias de várias composições 
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em eventos importantes de música no Brasil e exterior, sendo inclusive que alguns concertos 

foram dedicados a ele. Além disso, fundou e organizou um festival em sua área de atuação 

que virou referência no Brasil e que trouxe solistas da Europa e das Américas. Por tudo isso, 

Copo-de-leite tem razão em se considerar realizado, por ter conhecido o seu jardim da 

resiliência por dentro e por fora, numa dialética que contempla o si mesmo em permanente 

contato e reconstrução com o outro e com o mundo. 

Com base no discurso do entrevistado, podemos relacionar a postura de Copo-de-leite 

com a terceira fase da resiliência, em que são externados os fatores de proteção e os fatores de 

risco, ou seja, ele consegue identificar os eventos adversos e promover ações para superá-los. 

Daí então a promoção e intervenção da resiliência, crescendo a partir das dificuldades, no 

caso, dos seus conflitos identitários, e, fazendo das suas dificuldades caminhos para 

encontrar-se como pessoa e profissional. 

 

5.5 A promoção da resiliência 

 

Diante de eventos extremos, da noção de adversidade como ameaça, há necessidade de 

um processo de superação das desventuras e projetos que apresentem em sua concretude 

elementos que influem no desenvolvimento humano, ou seja, o dinamismo relacionado ao 

emocional, cognitivo e sociocultural. Assim a resiliência, vista como processo, descarta a 

concepção de resiliência como um atributo pessoal e incorpora a ideia de que a inserção 

positiva não é uma tarefa apenas do indivíduo, mas que a família, escola/universidade, 

empresa, comunidade e sociedade devem criar recursos para que o indivíduo possa se 

desenvolver mais plenamente. Portanto, esse processo não acontece de forma fragmentada, 

mas parte do indivíduo e do esforço das instituições que se encontram no seu entorno. 

Nesse sentido, Infante (2008, p. 26) distingue três componentes essenciais que devem 

estar presentes na promoção do conceito de resiliência e que permitem criar um modelo para 

elaboração de programas de promoção das potencialidades do indivíduo: 

1. A noção de adversidade, trauma, risco ou ameaça ao desenvolvimento humano;  

2. a adaptação positiva ou superação da adversidade;  

3. o processo que considera a dinâmica entre mecanismos emocionais, cognitivos e 

socioculturais que influem no desenvolvimento humano. 

 Prosseguindo sua análise a respeito da resilência, Infante utiliza ainda a expressão 

“ordinary magic”, magia cotidiana, a partir dos estudos de Masten, para se referir à 
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capacidade de resiliência de um indivíduo em contextos de adversidade extrema, e que 

perante tais situações, ainda assim, é capaz de encontrar recursos para superá-las. No entanto, 

ao assumirmos a resiliência não como simples adaptação ou como ideologia do individual, 

importa-nos compreender a resiliência dos professores do ensino superior como garantia de 

êxito e como efetividade do processo educativo dos alunos na promoção da qualidade do 

ensino, de um ensino socialmente referenciado. Sendo assim, a partir dessa perspectiva, 

busca-se a comparação com a área da intervenção psicossocial, em que “a resiliência tenta 

promover processos que envolvam o indivíduo e seu ambiente social, ajudando-o a superar a 

adversidade (e o risco), a adaptar-se à sociedade e ter melhor qualidade de vida” (Id. Ibid.).  

Amarílis conta uma experiência de sua vida como docente que ilustra perfeitamente 

esse momento, ou essa etapa de nossa pesquisa em que os entrevistados demonstram que já 

tem consciência não só interna de sua vida e profissão, mas possuem parâmetros externos, 

oriundos do exercício da sensibilidade e da alteridade, para bem julgar as suas demandas 

frente à trajetória docente. Certa vez ele estava numa praia da Bahia e encontrou um ex-aluno 

que lhe agradeceu por ter dado a ele um rumo na vida, pois estava perdido naquela época, mas 

seguiu suas orientações e acabou tendo muito proveito. Na época o aluno estava fazendo um 

curso de treinamento esportivo e pensou em desistir porque faltavam ainda dois anos para 

terminar. Amarílis o aconselhou a não desistir, uma vez que o tempo passaria igual, ele 

fazendo o curso ou não. Na hora o aluno não lhe respondeu nada, mas, ao encontra-lo, ele 

ficou com a satisfação de ter feito a coisa correta. E isso para ele é resultado de acreditar nas 

pessoas, ter fé na vida e trabalhar em prol da realização dos alunos, auxiliando-os a fazer as 

escolhas corretas. Concluiu dessa experiência que isso é contribuir para que a educação ajude 

as pessoas a terem mais qualidade de vida, mas, como disse anteriormente, isso não significa 

apenas ter qualidade de vida, implica encontrar “um sentido para a vida”.   

Poderíamos aqui tomar como exemplo a situação de Gérbera, quando expressa as 

diferentes pressões a que está submetida a vida do docente, tendo que lidar ao mesmo tempo 

com as adversidades, o desempenho profissional, disputas e concorrências de seu ambiente de 

trabalho e com os problemas de saúde de familiares. Ou algum dos diversos conflitos de 

identidade profissional vividos por Copo-de-leite, ou mesmo entre docente e mãe, vivenciado 

na trajetória de Girassol, até descobrir a importância da docência.  

Nesse aspecto, uma referência importante para ampliar a compreensão e/ou 

interligação da temática da resiliência com a identidade na formação de professores está 

relacionada ao entendimento sobre processos formativos, compreendido por Oliveira (2006, p. 

352) como:  
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Os processos de formação de um professor não estão temporalmente relacionados à 

intenção de ser professor – a escolha profissional pela docência –, mas podem estar 

sinalizados nas nossas experiências primeiras, nos processos de escolarização, quando 

estamos na situação de aprendizes. Já nestas experiências, construímos uma concepção 

de docência, de bom professor ou de uma experiência negativa da docência.  [...] 

Portanto, nossos processos formativos não se iniciam num curso intencionalmente 

escolhido (ou não), mas nos espaços e tempos distintos onde já vivemos a experiência 

discente. Estes processos são contínuos, mesmo que não sejam percebidos e nem 

refletidos. Nessa perspectiva destacamos a potencialidade da experiência como um 

saber que precisa ser refletido, porque produtor de formação/autoformação.  
  

Com base nessas reflexões, compreendemos o contexto permanente de formação ao 

mesmo tempo como possibilidade de aprendizagens contínuas, e como um processo de ir e vir 

de formação inicial, pois percebemo-nos nesse movimento de estar sempre [re] iniciando, ou 

seja, num processo contínuo de retomada de aprendizagens. É uma constante busca por 

alternativas/possibilidades para “solucionar” situações que causam dificuldades ao andamento 

do trajeto profissional e pessoal. Entendemos, assim, esse processo como trajetória formativa 

recheada de experiências significativas, resultando em aprendizagens. Percebemos também 

esse cenário como complexo, pois se refere à “transformação das vivências em experiências 

formativas” (Josso, 2004) e, portanto, repletas de significados que se tornam inerentes à 

constituição da docência. Nesse quesito, é importante observar como os nossos entrevistados 

desse grupo valorizam a ambiência (institucional; docente; [trans]formativa), os processos de 

formação docente e, por último, a questão da resiliência docente vistos de forma interna e 

externa. Certamente os valores que se destacam de suas vivências vão servir como um pilar 

importante para a definição do Jardim da Resiliência Pedagógica, ao salientar, 

respectivamente, entre outros, a educação humanizadora e alteridade; dignidade e identidade 

docente; identidade docente e bom humor; e desapego ao passado. 
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CAPÍTULO SEXTO 

 O JARDIM DOS SENTIMENTOS -  

A RESILIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR COMO CULTURA DE SI 

 

“Se ao lado da biblioteca houver um jardim, nada faltará.” 

(Cícero) 

    

Nesse capítulo buscaremos elementos reflexivos nas entrevistas para configurar a 

síntese final de nossa proposta, baseada na metáfora do jardim, para auxiliar na interpretação 

das falas dos sujeitos entrevistados – Alecrim, Iris Azul, Gerânio e Tulipa Vermelha 

(delineadas na Figura 15 posteriormente) - privilegiando os três eixos interpretativos – 

ambiência (institucional; docente; [trans]formativa); resiliência docente e processos de 

formação docente. Pretendemos nesta etapa desvendar o contexto da docência no qual o 

professor de ensino superior está/esteve inserido(a),  que situações têm se apresentado/se 

apresentaram como significativas no sentido de provocar adversidade/dificuldade e o que se 

pode fazer para superar essas situações de dificuldade. Entendemos que o que demarca o 

diferencial desta fase das entrevistas é o fato de que a resiliência já é entendida como cultura 

de si. Ou seja, o educador sente que além da necessidade de atender as demandas da sua 

ambiência cada vez mais competitiva, é preciso sair, como  Baumann descreve logo a seguir, 

da condição de guarda-costas e passar à condição de jardineiro de sua própria vida e 

profissão. Nesse sentido, os valores emergentes dos relatos dos entrevistados são, 

respectivamente: realização profissional; amorosidade; eticidade; protagonismo. 

 

 

Figura 15 – Figurantes do jardim dos sentimentos. Elaborada pela autora.  
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6.1 A transformação de culturas selvagens em culturas-jardins 

 

No jardim das maravilhas, Alice se encontra com a lagarta azul e no diálogo ela acaba 

recebendo alguns conselhos interessantes. Nesta cena, Alice estava muito pequena, pois havia 

comido um pedaço de bolo para poder diminuir e assim passar pela pequena porta que a 

conduziria ao belo jardim. Ela está à procura de uma fórmula que lhe devolva o tamanho 

normal, quando então se encontra com a lagarta azul. Vejamos como tal fato ocorreu. 

 

A lagarta foi a primeira a falar:  

“De que tamanho você quer ser?” – ela perguntou. 

“Oh, eu não ligo para qual tamanho, respondeu Alice apressadamente.  

“Apenas um que não precise ficar mudando sempre, a senhora sabe.” 

“Eu não sei”, retrucou a lagarta. 

Alice não falou mais nada: ela nunca fora tão contradita em toda a sua vida antes e 

sentia que estava perdendo a paciência.  

“Você está satisfeita agora?”, indagou a Lagarta.  

“Mas eu não estou acostumada com isso!”, alegou Alice em tom consternado. 

“Você se acostumará com o tempo”, retrucou a lagarta (...). 

Desta vez Alice esperou pacientemente até a lagarta querer falar novamente. (...). 

Então desceu do cogumelo e arrastou-se para longe, simplesmente observando, ao sair: 

“Um lado irá fazê-la crescer e outro irá fazê-la diminuir.” (Carroll, 2002, p. 45-46).  

 

Interessante que nesse recorte do diálogo a lagarta começa perguntando sobre de que 

tamanho de fato Alice quer ser. Ou seja, essa é uma condição primeira para a pessoa definir 

seus objetivos na vida, o que é muito importante para o contexto da resiliência que estamos 

investigando, dado que ela aciona potenciais contidos na subjetividade, como o humor, a 

autoestima e a criatividade. Alice responde que busca um tamanho que não precise ficar 

mudando sempre, ou seja, ela toma a fala da lagarta no sentido literal, não percebendo o seu 

significado simbólico. Então, a lagarta muda a direção da pergunta ao indagar se ela está 

satisfeita com o seu tamanho. Alice argumenta que não está acostumada com aquele tamanho 

pequeno. A lagarta ironiza que ela se acostumará com o tempo, para tentar mostrar que o 

problema não se dá apenas na questão do tamanho físico, ou seja, no corpóreo, mas vai além, 

pois tem a ver com o que ela alimenta na sua subjetividade. Ou seja, há uma questão anterior 

a ser levada em consideração. 

Guiados pela mão de Alice, vamos nos deparar com a última etapa de nossa viagem 

por algumas experiências que valorizam a importância dos jardins na história da humanidade. 

A reflexão de Zigmunt Baumann, na obra Legisladores e intérpretes, vai dizer que a 

modernidade se caracteriza pela transformação de culturas selvagens em culturas-jardins e 
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que essa é uma operação que não se realiza apenas em um pedaço de terra. Ela exige 

desenvolver capacidades que antes não existiam e por isso é tão importante o papel aí 

desempenhado pelo jardineiro, que assume o lugar antes ocupado pelo guarda-caça.  

Entre as diferenças das profissões, Baumann vai salientar que o guarda-caça não se 

preocupava em cuidar de animais e plantas que habitavam o território que devia cuidar. E 

muito menos tinha como preocupação buscar a transformação de seu território num estado 

ideal. Por isso, eles não querem intervir nos eternos hábitos daqueles que eles tutelavam e sim 

apenas garantir que plantas e animais possam se reproduzir sem perturbação da sua ordem, 

guardar o território contra eventuais invasores e, o mais importante, garantir a riqueza que a 

manutenção dos hábitos eternos dos tutelados lhe assegurava. Baumann faz uma comparação 

com o papel do Estado desempenhado na modernidade, o seu poder pastoral advém da 

moldagem à figura do jardineiro, diferente da ordem anterior, confiada ao guarda-caças 

representado pela classe dominante pré-moderna, afeita aos hábitos da inércia. Termina essa 

reflexão dizendo que a nova atitude do estado exige a administração da vida pelas pessoas e 

uma redefinição da organização social como sendo resultado da convenção humana. Por isso, 

ao analisar a metáfora do jardim, Baumann não é romântico, mas bem realista ao comentar a 

sua importância para o novo ordenamento social: 

 

Há um sentido de artificialidade precária em todo jardim; ele precisa da atenção 

constante do jardineiro, pois um momento de negligência ou mera distração o faria 

retornar ao estado do qual surgira (e o qual o jardineiro teve de destruir, expulsar ou 

controlar). Por mais bem estabelecido que seja, nunca se pode confiar em que o 

projeto de jardim reproduza a si mesmo, e jamais se pode esperar que ele se reproduza 

com seus recursos próprios. As ervas daninhas – plantas não convidadas, não 

planejadas e autocontroladas – existem para sublinhar a fragilidade da ordem imposta; 

elas alertam o jardineiro sobre a exigência interminável de supervisão e vigilância 

(2010, p. 78). 

 

 Se retornarmos ao diálogo de Alice, podemos entender a preocupação de Carroll, 

dizendo que de um lado, a atitude de guarda-costas na questão da resiliência poderá nos fazer 

diminuir como pessoas como seres autoconfiantes, solidários e cooperativos, enquanto que a 

atitude de jardineiro, preocupado com o cuidado da administração da sua vida, das suas 

potencialidades e do seu entorno, poderá significar, sem dúvida, um maior crescimento. 

   

6.2 A ambiência [trans]formativa em marcha 
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Diante dos relatos referentes às adversidades encontradas no ensino superior, é preciso 

compreender as suas fases de resiliência e quais os fatores que o levaram a ter essa postura. 

Nesse sentido, o relato de “Alecrim”, começa abordando o início de sua trajetória como 

estudante de História e a caminhada até sua nomeação para professor adjunto da Universidade 

Federal de Santa Maria. Porém, seu percurso até a nomeação em um concurso público federal 

não foi tão deleitável. Alecrim reconta com amargura os seus passos, ao referir-se à última 

instituição de ensino onde havia trabalhado, assim como as suas aflições e os medos que o 

acompanharam durante esse período.  

Alecrim é como o famoso jardim, que não nasce do acaso, mas do trabalho paciente 

pelo seu cultivo. Ele redescobriu novas formas de trabalhar e um novo contexto de trabalho, 

superando as adversidades que o acompanharam durante seu percurso em seu antigo trabalho, 

dessa forma, a escolha do nome de “Alecrim”. Alecrim significa coragem e felicidade, e isso 

ficou explicito em sua entrevista, pois busca com coragem e determinação alcançar com êxito 

o que almeja. Está em constante busca pela felicidade e reconhecimento profissional, sendo 

necessário mostrar-se corajoso para enfrentar as adversidades que surgirão ao longo do 

caminho. A música “Alecrim dourado” é popularmente conhecida por ser uma música 

infantil, mas se fizermos uma análise crítica, podemos considerar a música um processo de 

resiliência, pois apesar de não ter sido semeado, cresceu, e é assim que observamos o Alecrim 

da entrevista, pois as suas dificuldades e empecilhos não foram maiores que a sua vontade de 

superação, como sua vontade de crescer e de chegar até onde chegou.   

Alecrim demonstra muito apreço por sua nova instituição de ensino, apesar de estar 

trabalhando em diversas funções que talvez não sejam de sua competência, mas que ele 

entende que são necessárias. Assim é possível observar em sua fala:  

 

Eu estou bem satisfeito, bem feliz com a minha mudança pra cá, tenho trabalhado 

bastante acredito que trabalho mais em diversas tarefas, mas o trabalho tem sido mais 

recompensador, os colegas de departamento têm uma relação muito boa, coisa que eu 

não tinha no trabalho anterior. Então com isso eu trabalho muito mais em equipe com 

os colegas e isso é mais recompensador, na medida em que eu fico cansado mas ao 

mesmo tempo eu não me sinto exausto, aqui eu desenvolvo um trabalho que eu vejo 

ele evoluir, vejo que ele faz parte de um todo (Entrevista Alecrim, 2017). 

 

Neste momento, percebemos a etapa de resiliência como processo de inserção em 

atividades que se tornam positivas, e há um processo de conexão entre ambas, uma vez que, o 

processo de resiliência não é um atributo pessoal, e sim de um coletivo, em que a inserção 
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positiva requer a contribuição do espaço em que se trabalha, dos colegas, da família e amigos, 

pois quando há esse trabalho em conjunto, é possível se desenvolver mais plenamente. 

Entre diversas falas, relata o período de inserção na antiga Universidade na qual 

trabalhava, por tratar-se de uma Instituição Particular, reconhece a dificuldade de trabalhar 

com as burocracias de uma Universidade Pública, mas isto não o deixa menos satisfeito. Pelo 

contrário, Alecrim entende que “nas universidades privadas tudo acontecia mais rápido, os 

trâmites eram mais ligeiros, talvez por serem menores também, mas é diferente” (Entrevista 

de Alecrim, 2017). Contudo, Alecrim alega que se encontra muito contente e otimista, tanto 

no quesito instituição em que trabalha quanto no seu desenvolvimento acadêmico. A mudança 

de uma instituição privada para uma pública insere no pensamento de Alecrim otimismo e 

perspectiva de reconhecimento, como bem relata: 

 

Eu acho que aqui tem mais espaço para a minha afirmação profissional não somente 

interna quanto externa para dialogar com outros colegas de outras instituições, 

inclusive internacionalmente em mais pé de igualdade. A UFSM é menos fechada em 

si, e eu sinto que dá pra dialogar mais com o pessoal de fora em termos de afirmação 

profissional, de projeção. A UFSM é menos hierárquica, o reconhecimento dos alunos 

e entre colegas é mais imediato e evidente, dessa forma isso me traz um conforto, 

sabendo que de alguma forma eu tenho valor para além de um trabalho imediato e isso 

eu sinto que atinjo com mais facilidade, embora eu tenha ficado quatro anos na [antiga 

instituição] e apenas um ano na UFSM, aqui eu sinto que tenho mais em um ano do 

que em quatro lá (Entrevista de Alecrim, 2017). 
 
 

Alecrim, lembra que no emprego anterior ele sentia muita hostilidade e muitas vezes 

temia por sua permanência na instituição, o que não ocorre no seu atual emprego, pois apesar 

de estar em período de estágio probatório, ele sente que é bem-vindo, visto que não há grupos 

hierárquicos tão presentes, as decisões são coletivas e democráticas, além de haver mais 

oportunidades de diálogo, licença para o pós doutorado, entre outras oportunidades que 

poderão surgir ao longo da trajetória acadêmica no ensino superior. Neste ponto, observamos 

o amadurecimento e a contemplação do novo contexto no qual ele está inserido, elencando os 

fatores profissionais e pessoais que o motivam nesta mudança de ambiência docente. Nessa 

perspectiva, Alecrim diz:  

 

Com certeza, aqui eu tenho amizade com os colegas de trabalho, fazemos coisas fora 

do ambiente de trabalho, marcamos jantar ou almoços juntos, enfim então a gente 

convive também. No trabalho anterior isso não ocorria, aqui eu me sinto muito mais 

tranquilo, aqui eu consigo passar muito mais tempo com a minha esposa e minha filha. 

Outra coisa lá eu dava aula de noite e aqui não dou mais, eu não sabia o quanto isso 

era desgastante até vir pra cá e parar, pois eu já estava acostumado. Mas aí aqui eu 
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parei de dar aula de noite e é muito melhor, antes trabalhando de noite eu sempre 

trabalhava três turnos, não dormia a manhã toda, eu acordava e já fazia coisas e agora 

isso não é tão comum. Eu estou em casa quando a minha filha vai dormir e antes eu 

nunca estava, então isso dá uma sensação melhor, eu me sinto melhor estando aqui e 

sinto que os colegas gostam que eu esteja aqui, no emprego anterior eu sentia mais 

hostilidade. Essa hostilidade, sendo em uma universidade privada, muitas vezes temia 

para dar continuidade ao meu emprego. Aqui unindo a estabilidade que vem ao final 

do estágio probatório com o ambiente de trabalho, eu sinto que sou mais bem vindo 

(Entrevista Alecrim, 2017). 
 

 

O que percebemos é a busca incansável pelo reconhecimento do seu trabalho e de 

sentimento de pertença ao seu novo ambiente. Aliás, quem não busca o reconhecimento? 

Quem não busca ser bem-sucedido? Todos estamos em busca de algo, mesmo que não 

saibamos o que seja ou não tenhamos certeza de que essa busca terá um fim. Por inúmeras 

vezes Alecrim mostrou-se satisfeito com as relações pessoais que está conquistando em seu 

novo local de trabalho. É importante entender que ser resiliente no sentido mais abstrato faz o 

sujeito sentir-se capaz em relação a ser, querer e poder. 

Outra integrante deste contexto investigativo é Íris Azul, que é formada em educação 

física licenciatura pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), em 2009; fez sua 

especialização em educação física escolar na Universidade Federal de Santa Maria e, depois 

de cursar o mestrado em Educação Física na Universidade Federal de Pelotas, realizou seu 

doutorado em educação na Universidade Federal da Bahia na linha de pesquisa Educação, 

Cultura Corporal e Lazer, a qual recebe professores que vêm da área de Educação Física. 

Seguiu seus estudos na formação de professores, fazendo um ano de doutorado sanduíche em 

Lisboa na Faculdade de Letras, vinculada ao Departamento de Filosofia, onde Íris Azul 

aprofundou seus estudos sobre filosofia para melhorar as discussões de sua tese.  

A entrevistada recebeu o nome de Íris Azul porque essa significa confiança e isso se 

deu através da forma otimista apresentada no decorrer de sua fala. Originalmente, Íris Azul 

significa, além da confiança positiva, também carinho, amizade e o triunfo da verdade, mas 

tudo com sabedoria e promessa de esperança.
26

 Tais características encontramos presentes na 

narrativa que será vista a seguir, pois embora há pouco tempo como docente na universidade, 

Íris Azul mostra bom senso em suas avaliações e capacidade de discernimento, o que a 

credencia a ter incorporada em sua trajetória a resiliência como cultura de si. Transparece em 

suas análises de si, dos outros e do seu ambiente de trabalho a crença nas potencialidades mais 

do que nos déficits e anomalias, perfazendo de certa maneira uma escala positiva de valores 

                                                           
26

 Dados encontrados no site: https://universodasflores.wordpress.com/2013/page/94/ 
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que nutre as suas decisões de forma apropriada a cada situação. De maneira confiante, ela 

exibe aspectos que dificultaram a sua carreira dentro do seu ambiente de trabalho, mas com 

ajuda e solidariedade mútua ela acredita que esses obstáculos do cotidiano foram e podem ser 

sanados dentro do ambiente universitário. 

Assim, ao ser indagada sobre sua compreensão em relação professor e aluno, que na 

perspectiva de estudante é uma e, enquanto docente, é outra, uma vez que ela deixou esta 

condição primeira há pouco tempo e se tornou professora efetiva da Universidade Federal de 

Santa Maria, ela aduz que esse é um aprendizado de autonomia que ocorre aos poucos e com 

a ajuda dos colegas, sejam colegas do departamento, secretarias ou coordenações de curso. 

Em sua visão, quando passou a fazer parte da Universidade na qual está inserida percebeu que 

a inquietação é outra, pois na condição de aluna estava preocupada com os trabalhos de fim 

do semestre, ou com a produção da dissertação ou tese. Já como docente neste âmbito, a 

situação vai muito além de fazer todas essas questões acontecerem e, quando não se sabe o 

que fazer, é necessário recorrer a outras fontes as quais poderão ajudar, pois não existe um 

roteiro pré-estabelecido a seguir:  

 

[...] mas enfim, nós encontramos situações em que a gente vai aprendendo um pouco 

como é que funciona, não tem um manual, inclusive o apoio dos colegas é 

fundamental, pois tem algumas informações que você encontra na página da 

universidade, que nos permitem encaminhar as coisas de forma mais autônoma, mas 

ainda assim precisamos muito da ajuda dos colegas, sejam eles do departamento, 

secretarias, coordenações de curso, que nos ajude a saber como proceder, aprender e 

compreender as rotinas da universidade (Entrevista Íris Azul, 2017). 

 

 O fato de perceber que tal percurso não existe, pois as universidades ainda não estão 

preparadas para receber os novos professores, ou seja, não existem estruturas de apoio 

consolidadas nesse sentido, haja vista que o professor chega ao departamento pela manhã e à 

tarde começa a lecionar as suas aulas muitas vezes, demonstra a capacidade de resiliência 

incorporada por Íris Azul. E isso é evidente em relação à avaliação de sua vida profissional 

dentro da Universidade, ao esclarecer que muitas vezes quem chega não está familiarizado 

com as sistemáticas de trabalho. Admite que a universidade tem um seminário de acolhimento 

dos novos servidores, chamado “Seminário de Recepção”, promovido pela PROGEP (Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas) que se constitui de uma semana de atividades, durante o turno 

da manhã, com palestras motivacionais e apresentação de funcionamento da reitoria, com 

explicações sobre o portal do professor e outros sistemas de informação da universidade. 

Inclusive houve comparecimento do pessoal ligado ao SEDUFSM, que é a Seção Sindical dos 
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Docentes da UFSM, para falar sobre a importância e as rotinas do sindicato. Mas sobre a 

formação pedagógica dos professores não houve menção alguma na programação do 

Seminário de acolhimento. Daí a importância, segundo ela, de ir em busca de alguém disposto 

a sanar suas dúvidas e ajudar na caminhada. Entrelaçando essa questão com a solidariedade, 

ela assim comenta: 

 

A solidariedade que eu venho encontrando com os meus colegas tem sido fundamental 

nesse sentido, eles não se eximem de ajudar os novos docentes que estão chegando e 

isso acaba criando uma corrente, pois tão logo eu me sinta segura para ajudar os 

colegas mais novos que eu, vou fazê-lo, pois eu recebi essa solidariedade. Mas por 

enquanto eu sou a “caçula” do departamento, portanto não me aconteceu de alguém vir 

me pedir ajuda. A própria instituição como um todo tem se disponibilizado a ajudar 

(Entrevista Íris Azul, 2017). 
 

E isso a torna uma pessoa com amorosidade, a qual entende o significado de ser 

resiliente na docência, o papel importante de poder contar com o outro quando necessário e 

ter suporte para trilhar seu caminho em uma universidade do porte da UFSM. A valoração do 

acolher e ser acolhido pelo outro, de forma que o trabalho seja coletivo e realizado de maneira 

mais leve, propicia que haja sempre um ambiente mais harmonioso e produtivo. Como aborda 

Santomé (2006), o trabalho docente é mais rico quanto mais os professores tenham aprendido 

a investigar e a trabalhar em equipe e sejam capazes de refletir e colaborar com os seus 

colegas.  

Na continuidade de nossas reflexões, apontamos as contribuições de Gerânio, sendo 

que este desenvolveu sua docência em várias instituições privadas, em cursos de Graduação e 

Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado), tendo prestado concurso na Universidade Federal de 

Santa Maria em 2009, começando a atuar efetivamente nela somente em março de 2010. A 

escolha de Gerânio é porque esta planta significa “perseverança” e se harmoniza com o 

discurso feito pelo entrevistado, visto que ele contribui no sentido que persiste na ideia de que 

o professor deve estar sempre em formação, o que de fato é muito importante para que o 

docente esteja permanentemente contribuindo para sua carreira e para a vida acadêmica de 

seus alunos. 

A narrativa de Gerânio começa com um breve relato biográfico da sua carreira 

profissional, comentando sobre a diferença em relação às instituições privadas e a pública nas 

quais teve oportunidade de trabalhar. Relata significativos elementos referentes a suas 

experiências como docente, refletindo sobre sua atuação em sala de aula, sendo que esta se faz 



171 
 

bastante presente em suas falas ao longo da entrevista, provocando questões relacionadas à 

produção de conhecimento e condições de trabalho. 

           Ao descrever sua experiência no Ensino Superior, ele nutre um sentimento de 

ambiguidade em relação à sua vivência no ambiente privado em relação ao em que se 

encontra hoje. Gerânio comenta que na instituição pública as relações são mais democráticas, 

horizontais e que se tem mais liberdade do que na particular, pois compreende que nestas “as 

pessoas são mais contidas, não têm autonomia”. Entretanto, falando da instituição pública na 

qual trabalha, ele nota que algumas pessoas estão sobrecarregadas de atividades em 

detrimento de outras, o que pensa ser um problema de políticas de gestão. Nesse sentido, 

acredita que essas questões de cunho administrativo poderiam ser pensadas no sentido de 

oportunizar alguns debates, pois o professor pesquisador deve ter espaço e tempo para 

dedicação e organização desses trabalhos, além de toda a organização necessária que exige 

estar em sala de aula. Nas palavras de Gerânio: “Eu percebi que [...] professores novos assim 

como os professores substitutos se eles não se afirmam logo, digamos assim, se eles não 

exigem condições boas de trabalho, eles são sobrecarregados de aulas.” Essa situação de 

excesso de carga horária em sala para alguns docentes, apontada por Gerânio, na sua 

percepção “provoca” certo sentimento de injustiça; pois poderiam ser melhor distribuídas (as 

cargas horárias) entre os docentes dos departamentos. Em suas próprias palavras: 

 

Essa é uma outra questão administrativa que me chamou a atenção quando vim pra cá 

porque havia feito experiência em departamentos anteriores, da filosofia da 

UNISINOS,  a percepção que eu tive que os departamentos de universidades públicas 

muito facilmente favorecem os grupinhos de interesse que se autoprotegem. Talvez 

seja esse o motivo pelo qual também a universidade pensa há muito tempo em acabar 

com os departamentos pela força histórica que eles têm. (Entrevista de Gerânio, 2017). 

  

A comparação de Gerânio é salutar para o debate, pois as universidades federais se 

organizam em departamentos que, entre outros encargos, distribuem a carga horária, mas 

como as relações são mais horizontalizadas isso acaba gerando alguns tipos de 

favorecimentos. Os cursos ficam responsáveis por receber esses docentes, designados pelos 

departamentos, para dar encaminhamento às demandas das disciplinas e demais atribuições do 

curso. Essa dicotomia era trabalhada de outra forma nas suas experiências em universidades 

particulares, porque existia uma hierarquia a ser cumprida. Inclusive muitas universidades 

particulares nem contam em suas estruturas com departamentos e os professores são alocados 

diretamente nos cursos.  
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É importante salientar que houve uma ruptura na trajetória de Gerânio em relação ao 

modus operandi de destinação das aulas na sua migração de uma instituição particular para a 

pública e, devido a isso, ele acabou se sentindo com sobrepeso de atribuições em sala de aula 

e também no tocante à parte administrativa, o que acabou de certa maneira atrasando a sua 

inserção na pesquisa. Mas isso não afetou a sua performance acadêmica como docente, tanto é 

que, na continuidade da sua fala, declara ser um “professor no sentido antológico da palavra”. 

E explica, imediatamente a seguir, como ele compreende essa definição: “então para mim a 

coisa mais importante da minha atividade profissional é estar em sala de aula, é preparar bem 

as aulas, talvez eu esteja enganado, mas a minha percepção é dar um bom retorno para os 

estudantes, e da parte deles é ter constantemente este reconhecimento.” 

 Vemos, pela narrativa, que aqui não prevalece a tese de Bordieu da “ilusão biográfica 

ou retrospectiva”, mas a narrativa é sempre uma “reconstrução a posteriori dos 

acontecimentos mais significativos que marcaram sua trajetória” (Costa, 2016, p. 76). Ou seja, 

ao se questionar se está se enganando, o entrevistado elege os fatos mais significativos e 

demarca uma trajetória de entendimento embasada numa leitura do contexto social, político e 

cultural no qual está inserido.  

E é a esse contexto de compreensão do ser docente no qual analisa as situações difíceis 

em sala de aula quanto a conteúdos e à relação pedagógica com seus alunos, que ele se reporta 

dizendo que não teve até então problemas nessa relação, salientando que, neste caso, o melhor 

seria perguntar para os próprios estudantes. Interessante que ao falar da necessidade de rever o 

seu trabalho pela ótica dos alunos, ele lembra logo do caso de uma aluna que tem criado 

problemas com todos os professores; problemas que ele considera de ordem meramente 

ideológica. A aluna argumenta que na universidade só se estudava autores de esquerda e que 

deveríamos proporcionar aos alunos a oportunidade de discutir autores de direita também e 

que, por fim, ela acha que a universidade virou um nicho do pensamento de esquerda.   

Ou seja, ao objetivar-se a si mesmo, Gerânio observa que encontrou o seu jardim da 

resiliência a partir do reconhecimento pelos alunos de seu trabalho, o qual é bem 

desenvolvido em sala de aula. Mas isso não é um local perfeito e nem refúgio de absolutos, 

sempre existe a possibilidade da discordância de alunos que eventualmente queiram pensar 

diferente do que ele defende. Por isso a narrativa, segundo Costa, “é um eu que se olha e 

analisa o que se olha como se fosse um outro” (Ibid. p. 81). Nesse sentido, Gerânio termina 

dizendo que: “Eu não lembro de problemas de relação pedagógica muito menos problemas de 

domínio de conteúdo. Eu lido com temáticas com as quais tenho familiaridade, embora eu 

esteja sempre me preparando, eu tento reescrever as coisas que já escrevi.” 
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Assim, parece-nos que essa é uma estratégia (o reescrever) de desenvolvimento da 

docência adotada por Gerânio, a qual compreendemos que apresenta significativa 

contribuição para o contexto da Educação Superior. Ao falar das suas produções, na maioria 

didáticas, a partir daquilo que é desenvolvido em sala de aula nos três níveis de ensino em que 

atua, ele assim se expressa: 

 

Não seria nada difícil qualificarmos e darmos uma feição mais acadêmica para esse 

material, também fazer aquilo que eu critiquei – o produtivismo – que seria publicar 

isso de uma maneira ou de outra, seja em uma revista especializada ou em livros, e 

isso é uma coisa que me interessa para daqui a diante. [...] nós temos que sempre estar 

a caminho (Entrevista de Gerânio, 2017). 
 

Essa percepção de Gerânio nos permite compreender que as produções que entrelaçam 

a ação docente necessitam de um sentido maior do que apenas a produção por produção, 

fazendo-se necessário elaborar propostas que contribuam para ir além da formação dos 

acadêmicos. Ou seja, que também possam proporcionar reflexões acerca de diferentes 

questões, tais como questões sociais que estão cada vez mais presentes e são necessários nas 

discussões em sala de aula para que os alunos possam seguir adiante em sua carreira 

profissional, capazes de problematizar as mais diversas situações atuais. 

Dando prosseguimento à apresentação de nossos interlocutores, expomos as 

contribuições de Tulipa Vermelha que é egressa da Universidade Federal de Santa Maria. 

Realizou sua graduação, especialização e mestrado nessa universidade, tendo realizado seu 

doutorado na PUCRS, em Porto Alegre. Formou-se em pedagogia no ano de 1996 e em 

seguida trabalhou na rede privada, em 2 universidades. Nesse período, também realizou um 

concurso para a rede pública de Educação Básica, permanecendo por vinte e dois anos. Os 

seus títulos de especialista, mestre e doutora surgiram através de suas vivências e 

inquietações. As temáticas investigativas de sua especialização e de seu mestrado se deram 

através da necessidade de construir um Projeto Político Pedagógico relacionado ao contexto 

da Educação Básica, enquanto seu doutorado surgiu do seu olhar sensível com as questões 

que eram pertinentes ao fazer pedagógico de cada professor do ensino superior na realidade 

onde vivem, pensando nas políticas públicas e na gestão pedagógica do ensino superior.   

Nesse sentido é perceptível a importância que o seu olhar tem em relação a sua 

trajetória, pois a docente entrevistada mostra que tudo o que faz e o que fez é atribuído a algo 

que a incomodava, empenhando-se para desmistificar essas inquietações, o que gerou o seu 

nome Tulipa Vermelha. Tulipas vermelhas são plantas ornamentais que podem 



174 
 

significar amor verdadeiro, e o seu nome foi escolhido porque ela nutre, durante sua fala, um 

amor sublime pela docência, percebendo esse reconhecimento em depoimentos de seus 

alunos. No decorrer de sua fala demonstra traços dessa definição quando diz que sempre 

desejava trabalhar na instituição e alcançou seu objetivo perseverando com trabalho e 

dedicação, salientando a importância para a formação de maneira coletiva, sempre focada em  

seu objetivo. 

Tulipa Vermelha relata que sua primeira experiência marcante foi durante o período 

em que atuava na educação superior em uma Instituição Privada, residindo em Santa Maria, 

tendo que tomar uma Van (meio de transporte) para viajar até a instituição onde trabalhava. 

No caminho, acabou ouvindo os alunos comentarem sobre suas aulas e os professores e foi 

nesse contexto que teve a ideia geradora da sua pesquisa de doutorado:  

 

E aí eu vinha ouvindo, eles saíam à noite comentando das aulas que eles tinham com 

os professores, e eles diziam assim: “bah, mas esse professor sabe passar o 

conhecimento.” Ou “bah, aquela professora sabe muito, mas não tem didática pra 

ensinar.” E fui ouvindo aquelas questões e fui pensando e amadurecendo as minhas 

questões como pesquisadora do ensino superior, entender o que fazia; quais as 

questões que eram pertinentes do fazer pedagógico de cada professor do ensino 

superior na realidade onde viviam, e aí surgiu minha temática de pesquisa do 

doutorado, que foi todo focado nas políticas públicas e na gestão pedagógica do ensino 

superior (Entrevista de Tulipa vermelha, 2017). 

 

Ao ingressar no seu doutorado em Porto Alegre, a primeira intenção era olhar a sala de 

aula, mas aí “caiu do cavalo”, pois entendeu que não adiantava somente olhar o cotidiano 

pedagógico se não entendesse a conjuntura da política educacional mais ampla, com as suas 

influências nas escolhas dos rumos da educação para atender as determinações do mercado. 

Essa constatação a levou a redirecionar a sua pesquisa para trabalhar com indicadores da 

qualidade da gestão pedagógica dos professores no ensino superior. E, por isso considera que 

esse período foi muito agradável, pois acumulou variadas aprendizagens, interações com 

ambientes diferentes, com pessoas diferentes e com profissionais diferentes, o que lhe 

possibilitou muita experiência e conhecimento, assim como dinheiro. Ela ressalta que foi 

muito bem remunerada nessa época, pois deixou de trabalhar no ambiente presencial para 

aliar-se ao ambiente virtual, deixando claro que o ambiente virtual é mais trabalhoso, uma vez 

que ainda não há políticas claramente direcionadas ao professor que trabalha virtualmente, o 

que acabou deixando-a doente, hipertensa e com crises de ansiedade.  
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Porque se ilude quem acha que o ambiente virtual é menos trabalhoso, é exatamente o 

contrário, é muito trabalho, eu virava noites e noites na frente do computador, e a 

gente ainda não tem políticas muito claras sobre esse professor que trabalha no ensino 

virtual e eu acabei ficando doente, fiquei hipertensa, tive crise de ansiedade. É normal 

que se acabe tendo com a sobrecarga de trabalho, mais as viagens e a família. Enfim, 

aí eu optei nessa época em 2011, eu recebi uma proposta de uma instituição daqui de 

Santa Maria, e comecei a trabalhar lá com uma carga horária de 20h e mantinha ainda 

o meu vínculo com a outra instituição (Entrevista de Tulipa vermelha, 2017). 

 

A vida que viveu nos quatro anos do doutorado a levou a isso porque transitava por 

três cidades diferentes: estudava em Porto Alegre, trabalhava em Canoas e morava em Santa 

Maria. Mas ela sentiu que era necessário diminuir o ritmo de trabalho e se concentrar numa 

única instituição, por isso fez concurso para a UFSM: “Então vai um tempo em que o físico e 

o mental começam a cansar também, e eu vim para cá pra ser feliz, e eu vou ser feliz, como eu 

sempre fui” (Entrevista de Tulipa Vermelha, 2017). Ela sentiu que seria necessário adotar 

uma atitude mais resiliente frente à vida, seus valores e à família. Por isso, a reflexão acerca 

de que é necessário gostar do que faz e saber se adaptar diante das mudanças que acontecem 

durante a vida e a carreira, levando as oportunidades, aprendizagens e as experiências que 

foram adquiridas, para que possa agregar à vida pessoal e profissional.  

Mas aos poucos deparou com a diferença entre o serviço público e o serviço privado, a 

questão da falta de dialogicidade entre os professores de determinado curso.  

 

Eu trabalhei numa cultura luterana institucional, trabalhei numa cultura franciscana 

institucional e trabalhei na escola pública, e aqui é muito diferente. Agora estou bem 

ambientada, mas ano passado eu levei um choque pois eu me sentia muito solitária, 

porque eu venho de uma cultura em que tudo era compartilhado, os cursos de 

licenciatura, os planejamentos, as práticas pedagógicas do curso eram compartilhadas, 

o planejamento interdisciplinar. Mas eu não posso comparar uma instituição com 

média de sete mil alunos com uma instituição que tem mais de trinta mil alunos, sem 

falar que aqui a universidade é toda dividida por departamentos. Então os 

departamentos não enxergam que eles ficam muito fechados entre si, e eu sinto falta 

dessa dialogicidade entre os professores do curso, por exemplo, pois eu enxergo o 

curso de pedagogia, mas infelizmente é o departamento de sei lá onde que cede o 

professor. E esses professores vêm de diversos departamentos; não temos um encontro 

pra pensar o curso, pra discutir o curso, a gente só se encontra na PED
27

, com quem é 

do semestre. Então eu senti um choque nesse sentido, mas a gente vai se realocando e 

se reorganizando conforme as possibilidades, conforme os grupos e vamos indo 

(Entrevista de Tulipa vermelha, 2017). 

 

                                                           
27

 A PED (Prática Educativa) é uma disciplina que reúne todos os professores com a mesma turma do semestre 

uma vez por semana e que compõe o núcleo de estudos integradores dos Cursos de Pedagogia Licenciatura Plena 

(diurno e noturno) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O objetivo das PEDs é estabelecer as 

relações entre os pressupostos teóricos da academia e as práticas escolares. 
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Aqui vemos o que pode promover a resiliência, pois, apesar de almejar novas 

possibilidades, entende que a realidade em que está inserida atualmente não pode ser 

comparada com a que vivenciou anteriormente, pois se trata de uma nova realidade. Essa 

capacidade de desapego de algo bom vivido no passado lhe possibilita estar aberta ao novo. 

Por isso, diferente de outros entrevistados até aqui, ela foi fazendo a leitura do contexto e 

encontrando formas de compensar as dificuldades que foram surgindo.  Ela apresenta o que 

utiliza nesses momentos de enfrentamento, foi o que lhe permitiu ter decisão nesse processo e 

o que a faz seguir com a ideia de questionar a ordem existente e se manter fortalecida. 

 

É em função da estrutura organizacional, a grande dificuldade é essa organização que 

limita tudo isso, e também o núcleo de professores, nós temos muitos professores. Por 

exemplo, eu estou há um ano na pedagogia, e até agora não tive uma reunião de todo o 

curso. Vamos marcar logo em seguida pra repensar e reestruturar o currículo do curso 

em função da nova diretriz que saiu em 2015, da resolução dois, e não tem como 

pensar no curso sem conversar com os professores. Então é mais difícil nesse sentido, 

mas o que eu fiz: eu formei um grupo de pesquisa, e nesse grupo de pesquisa eu tenho 

as minhas orientandas, tenho alunos da especialização, tenho acadêmicos e grande 

número de professores da escola básica que querem vir e discutem, então me fortaleço 

nesse grupo. Eu tenho também o grupo do mestrado profissional, se não me engano é 

um grupo de uns dezesseis professores. É um grupo coeso, bem integrado. E na 

pedagogia também, eu tento trabalhar dentro do semestre em que estou, no caso, se 

estou no noturno, então eu trabalho com os professores do meu semestre. É uma 

estrutura diferente, mas dentro dessa estrutura eu procuro desenvolver uma prática a 

qual eu acredito que deveria ser exercida dentro de uma instituição superior. Isso 

depende também da implicação de cada professor, de ocupar esses espaços, se 

desenvolver dentro desses espaços, e realmente temos esse embate, de conciliar a 

carga horária e tudo mais. Eu estou conhecendo o ambiente ainda, mas agora eu estou 

me sentindo mais em casa (Entrevista de Tulipa Vermelha, 2017). 

 

Por isso Tulipa Vermelha sente que está bem onde está, pois acredita que o trabalho 

docente vale a pena quando for um trabalho investigativo e em equipe, de modo a ser capaz 

de refletir e colaborar com os seus colegas. Ela foi capaz de “construir resiliências” apesar das 

dificuldades de interação encontradas em seu novo ambiente de trabalho. E é a partir desse 

foco que se tornou capaz de olhar para trás e não se arrepender das decisões que tomou, ao vir 

trabalhar no serviço público: 

 

Era o trabalho que eu tinha aqui, pois eu estava empregada em uma instituição bem 

reconhecida; no município também; trabalho fortalecido; eu tinha o reconhecimento 

dos meus pares, foi isso que me fortalecia. Pra mim não tinha muita diferença esse 

resultado, pois financeiramente eu deixei de ganhar pra começar uma carreira nova. Eu 

tinha um bom tempo de município também, era um salário razoável, e na instituição 

privada eu recebia quase o tanto quanto aqui. Eu optei mesmo por vir por questão de 
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qualidade de vida, para trabalhar 40h, não que eu quisesse trabalhar menos, pois eu 

jamais deixei de ter a responsabilidade que eu sempre tive desde o município, mas sim 

diminuir um pouco minha carga horária. E a família também, eles foram muito 

contundentes comigo, porque eles puxam um pouco o freio, tem que parar um pouco, 

tem que dar uma guinada na minha vida. Eu era muito ausente em casa, então a família 

pesou muito na minha decisão de estar aqui, então o que me manteve fortalecida: foi o 

reconhecimento profissional que eu tinha fora daqui e a família, que foram meus 

pilares. Agora eu posso ir ao supermercado, posso ir às reuniões de pais (Entrevista de 

Tulipa Vermelha, 2017). 

 

Esse aspecto da mudança na vida de Tulipa Vermelha é importante para compreender 

a resiliência como cultura de si. Ela fez uma opção de vida não por questões econômicas 

simplesmente, mas porque percebeu que iria ter uma mudança qualitativa de vida, pois só 

assim conseguiria ter mais tranquilidade para bem atender o lado pessoal e o profissional 

conjuntamente.  

  

6.3 Em busca de processos de formação docente de forma permanente 

 

Alecrim relata as diversas situações que contribuíram para sua formação enquanto 

professor e ser humano. Alecrim afirma que o convívio com os alunos é rico e sempre exige 

muito, tanto no preparo das aulas, no domínio dos conteúdos, quanto na disposição em 

preparar cada aula de maneira diferente, e quando os alunos são receptivos, torna-se muito 

mais fácil e agradável. Isso o estimula a pensar coletivamente e a melhorar constantemente 

sua prática pedagógica. Em relação ao seu trabalho anterior, ele declara: 

 

Aqui eu vejo os colegas se esforçarem para oferecer o melhor para os alunos nas aulas 

e na outra Instituição, eu tinha muitos colegas que davam aula “meia boca”, enfim, sei 

disso porque muitos alunos comentavam com frequência que estavam insatisfeitos 

com as suas aulas, e aqui isso não parece ocorrer, parece que há mais igualdade, não 

que todo mundo seja um grande professor, mas eu vejo mais boa vontade por parte dos 

colegas no modo geral. Na experiência anterior parecia que tinha um temor de que eu 

e outros colegas íamos concorrer a cargos e da minha parte eu não queria ser chefe e 

nem coordenador de nada, e aqui é ao contrário, eles querem que a gente assuma a 

gestão, aqui é invertido (Entrevista Alecrim, 2017). 

 

Alecrim, referindo-se ainda a uma autoavaliação docente, percebe a preocupação no 

novo ambiente de trabalho diante das atividades pedagógicas em grupo, citando os encontros 

que acontecem durante o semestre, afirmando que esses encontros possibilitam novas 

perspectivas de educação, de didática, uma vez que, ao conversarmos com os outros 
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professores, aprendemos uns com os outros.   Percebemos que esse diálogo entre professor-

professor e professor-aluno é muitíssimo enriquecedor devido à não-obrigatoriedade e ao 

respaldo institucional que essas interlocuções carregam consigo. Podemos comentar isso 

através desse trecho em que relata a iniciativa de reunir os docentes para pensar suas práticas: 

 

Na verdade, foi a coordenadora do curso de história, ela sistematizou várias conversas 

em uma única reunião, e foi bem positivo, o que era uma reunião de um ou dois 

passou a ser uma reunião coletiva. Dá mais ânimo também porque tu percebes que não 

está sozinho. Aqui vemos a satisfação em trabalhar em uma universidade onde há 

diálogos, há convívio com outros professores, o que não ocorria na outra instituição de 

ensino (Entrevista Alecrim, 2017). 

 

O atual contexto de docência em que Alecrim está inserido mostra que a resiliência é 

possível através das relações afetivas com os alunos e colegas de profissão, pois quando 

estamos inseridos em um contexto com afeto torna-se possível promover a capacidade de 

resiliência de cada sujeito, pois os fatores que possibilitam a resiliência trabalham em 

conjunto diante de todas as adversidades que poderão surgir ao longo da sua trajetória, assim 

como o seu processo de inserção positiva propiciando um futuro com perspectivas melhores. 

Alecrim diz:  

 

Aqui eu trabalho num sistema de parceria, de coletivo, nós pensamos e projetamos 

juntos, e na outra era muito individual, inclusive havendo competição desonesta. 

Competição honesta eu até posso suportar, posso dar aula melhor que você, vou 

encantar mais os alunos, todos irão querer trabalhar comigo e não com você, ok, se for 

mais competente eu posso aceitar; mas tinha alunos que queriam trabalhar comigo e 

professor fazia ameaças como cortar a bolsa, então isso é desonesto, com competição 

eu sei lidar, com desonestidade não ( Entrevista Alecrim, 2017). 

 
 

Íris Azul fala dos desafios encontrados no início da carreira, elencando como um deles 

a precarização do trabalho docente na universidade, que ela testemunha dizendo: “Acho que 

um deles é o problema da intensificação do trabalho docente. Apesar de eu ter entrado agora 

eu sinto isso, ou seja, uma intensificação que se expressa em uma carga de ensino que eu 

considero um pouco elevada para aquilo que a LDB propõe.” Como professora de estágio, 

além das aulas e dos encontros de preparação e planejamento, tem que acompanhar os alunos 

nas escolas. O curso de Educação Física tem de 25 a 30 alunos em média por semestre. Então 

conclui que possui mais de 24 horas/aulas por semana, o que considera uma carga horária 

muito alta, levando em consideração que precisa também buscar recursos para pesquisa, 

participação em bancas e colegiados, etc.; tudo isso em um contexto de sucateamento das 
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universidades e de destruição da carreira docente.  Além da precarização do trabalho docente, 

da conjuntura imposta de cortes orçamentários e de terceirização, as quais atrapalham muito, 

ela ainda apresenta outra questão: “Outro desafio é garantir o ensino, a pesquisa e a extensão 

de qualidade referenciados socialmente e socialmente útil. Isso significa formar bons 

professores, bons profissionais que atendam e desenvolvam as necessidades da maioria da 

população.’’ Nesse sentido ela questiona o papel da universidade brasileira, que tem tomado o 

rumo da mercantilização, de servir às empresas que produzem agrotóxicos, por exemplo, o 

que torna o Brasil o maior produtor e consumidor de agrotóxicos do mundo. Por isso, admite 

como extremamente necessário: “Conhecer a realidade da comunidade, identificar os desafios 

que ela possui e intervir de forma a atender e estar a serviço da maioria da população. 

Produzir conhecimento socialmente útil e desenvolver trabalho socialmente útil.”  

 Além de encarar todas essas questões como desafios, ela os usa de forma positiva 

pois, apesar do pouco tempo presente na instituição, já os nota, como as questões de pesquisa 

e formação que necessitam ser melhor discutidas. Como diz Tavares: “Ajudar as pessoas a 

descobrir as suas capacidades, aceitá-las e confirmá-las positiva e incondicionalmente é, em 

boa medida, a maneira de torná-las mais confiantes e resilientes para enfrentar a vida do dia a 

dia por mais adversa e difícil que se apresente” (2001, p 52).  

Nesse sentido, propõe um ensino que trabalhe com uma visão de totalidade, com uma 

consistente base teórica em confronto com a realidade da escola básica, uma história da 

educação que dê conta de como surgiram os projetos formativos em disputa, e uma filosofia 

da educação que acesse as correntes filosóficas e as opções de projetos de futuro. Também 

propõe superar a visão do estágio como um “caráter terminal” dos estudos, que causa a 

insegurança costumeira. Mas que os alunos possam chegar à escola num patamar superior de 

conhecimento e de ligação concreta com o seu cotidiano. E, em relação ao funcionamento da 

universidade, propõe discutir melhor a necessidade de buscar mais vagas de docentes e diz 

que já participou de várias reuniões de encaminhamento de ações nesse sentido, junto à 

PROGEP – Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, mostrando as necessidades concretas do 

departamento.  

Diante da perspectiva de que a realidade está em permanente movimento e com isto 

permeada por constantes situações que provocam retomadas de reflexões, problematizações, 

provocações, compreensões e a necessidade de buscar a autoformação por parte do educador, 

destacamos a seguinte contribuição importante de Gerânio:  
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O papel do docente passou a ser questionado então, esse professor precisa ser alguém 

que revê constantemente suas próprias convicções, temáticas para que ele possa 

interagir com os estudantes muito mais no sentido de apropriação criticamente e 

reflexivamente do que simplesmente se ver como alguém que é responsável por essa 

disponibilização do conteúdo, ou do conhecimento (Entrevista de Gerânio, 2017). 
 

 Compreendemos que essa concepção sobre o docente como alguém que precisa estar 

em constante processo de formação/autoformação e que tende a contribuir de maneira muito 

mais significativa para o processo formativo dos educandos, se deve, no seu caso, ao 

referencial teórico adotado, conforme seu relato:  

 

O referencial que eu sigo e que me oportuniza a constante releitura é a hermenêutica 

filosófica, que é aquilo que os autores chamam de hermenêutica reconstrutiva, que me 

dá convicção de que o próprio conhecimento já então consolidado de um clássico da 

tradição pode ser continuamente revisto por novas vivências, acontecimentos 

históricos, de tal sorte que retornar a um clássico faz com que tenhamos novas 

descobertas, novas interpretações, e eu embarquei nessa história (Entrevista de 

Gerânio, 2017). 

  

              Ele complementa esse pensamento dizendo que há necessidade, diante das mudanças 

da conjuntura atual, que, em suas palavras, “não têm muito a ver com a pós-modernidade”, 

mas com os processos de mudanças das sociedades impulsionados pelas inovações das 

tecnologias em todas as áreas, “de sair da estabilidade do ser de Parmênides para a eterna 

mudança do Oráculo”, ou seja, a necessidade de o indivíduo estar se reinventando a si próprio 

constantemente. E, por fim, brinca que a sua conversa está ficando “muito teórica”. 

Interessante analisar que ao dar-se conta de que a entrevista está ficando muito teórica, ao 

mesmo tempo discorre sobre a estratégia que desenvolve para se dispor ao constante ato de 

seu (re)fazer pedagógico, salientando a importância da teoria para continuar ativo e reativo 

frente aos desafios da carreira docente. E isso vai ao encontro do que Paul Ricoeur salienta, 

conforme dissemos no início deste trabalho, e que funciona como alicerce da sua teoria 

narrativa, o fato de que ela transita entre o “descrever, narrar e prescrever” (1991, p. 139). Ou 

seja, Gerânio traz à tona a necessidade de aliar à perspectiva retrospectiva, salientada até aqui, 

com o elemento da prescrição e o quanto a narrativa se equilibra entre esses dois termos na 

constituição da identidade docente, a qual “se faz essencialmente através da narrativa da 

trajetória pessoal e profissional, consubstanciada por uma reflexão crítica” (Wachs, 2010, p. 

194). 

Indagado sobre o que gostaria ainda de contar sobre o que pensa ser importante para a 

sua docência, na mesma linha da oscilação entre a descrição e a prescrição, Gerânio 
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demonstra constante preocupação com a formação dos educandos de maneira mais ampla, 

pois argumenta que:  

 

Eu acho que tem duas dimensões na profissão docente que é a dimensão do 

conhecimento, que é uma coisa muito gratificante pela exigência da atividade 

pedagógica, nós temos que continuamente nos dedicar no aprofundamento do 

conhecimento, na leitura, na pesquisa; e de outro lado o que alimenta este fato é esse 

contato com os estudantes em que a gente vê que aquilo que nós produzimos ao final 

das contas está tendo algum proveito para algumas pessoas, e isso é essencial do 

pedagógico, isso significa que aquilo que a gente faz deve poder ser importante no 

desenvolvimento de outras pessoas, e não simplesmente um conteúdo (Entrevista de 

Gerânio, 2017). 

 

 Gerânio não desloca a relação do conhecimento e da pesquisa do envolvimento com a 

sala de aula, pois compreende que o ensino e a pesquisa andam juntos e isso constitui 

propriamente o seu jardim da resiliência. Há necessidade de o professor aprofundar o 

conhecimento, fazer pesquisa, mas ao mesmo tempo torná-la acessível aos estudantes com 

quem tem contato em sala de aula, o que constitui propriamente o elemento pedagógico. Em 

resumo, no mesmo caminho reflexivo, Gerânio considera significativa a seguinte 

compreensão sobre a formação: “Penso que essa dialética entre o fazer docente é estar 

continuamente se refazendo na pesquisa para continuar podendo ser esse docente que precisa 

conhecer a formação pedagógica ou uma formação mais ampla das pessoas” (Entrevista de 

Gerânio, 2017). 

Tulipa Vermelha reconhece os problemas e as limitações que teve de enfrentar para 

retomar sua formação, mas soube se focar não nos fatores patológicos do novo ambiente, nos 

“modelos de déficits”, de que fala Ravazzola (2008, p. 104), mas nos recursos e competências 

de que dispunha no meio para transcender e reforçar as suas capacidades e das pessoas com 

quem convive. Segundo esta autora, os modelos de déficits estão no centro dos paradigmas 

médico-psiquiátrico-psicológicos e sociais, que acabam inferiorizando as pessoas ao 

estabelecer diagnósticos redutores e negativos que criam dependência e inibem a criatividade, 

não as fortalecendo para sua emancipação.  Longe dessas soluções que negam as capacidades 

de o sujeito ser protagonista, Tulipa Vermelha apostou no modelo de alteridade, no trabalho 

solidário e cooperativo. Por isso hoje ela pode dizer com tranquilidade: “Eu me sinto muito 

bem onde eu estou, pois estou orientando meus colegas, eu tenho colegas da rede da educação 

básica, tenho colegas de várias partes do RGS, e eles são muito solidários uns com os outros... 

E eu entendo que tu só melhora a qualidade da educação com a formação [...]” (Entrevista de 

Tulipa vermelha, 2017).  
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Por fim, perguntada como ela vê a paixão que sente pela profissão da docência, como 

se enxerga nesse contexto, mais especificamente na educação superior, ela declara todo o seu 

amor e carinho pela sua profissão, ao expressar que: 

 

[...] a docência está incorporada em mim, no meu nome e na minha personalidade, e eu 

não me vejo fazendo qualquer outra coisa. Eu lembro que antes de fazer o magistério 

eu queria ser engenheira. Ainda bem que eu não fiz porque a docência pra mim é a 

vivência, é uma profissão muito digna. Eu digo pros meus alunos que tenho muito 

orgulho de ser professora, e o quanto a gente faz a diferença na vida das pessoas, o 

quanto a gente é importante. Nós tínhamos alguns alunos miseráveis, que chegavam 

com fome. Quantas vezes eu tive que dar café para o aluno antes da aula, tive que dar 

banho no aluno, catar piolho. Essa é a grandiosidade de, além de oferecer o 

conhecimento, oferecer também questões básicas de vida pras pessoas (Entrevista de 

Tulipa Vermelha, 2017).  

  

 Também se refere ao contexto da Educação Superior, tanto no que concerne ás suas 

contribuições na vida dos seus estudantes como ao dos que foram seus professores, ao 

afirmar: 

 

No ensino superior, eu vejo que a gente muda as rotas na vida das pessoas, eu vejo que 

durante a minha vida de formação profissional eu tive muitas pessoas que mudaram 

rotas, e uma delas foi a minha orientadora do mestrado. Ela simplesmente mudou a 

minha vida, ela me apontou possibilidades; eu aprendi a ser uma pesquisadora. Eu 

voltei a estudar, eu era uma professora que estava na educação básica e eu tive a 

oportunidade de ir para o grupo de pesquisa dela. Então ela é uma pessoa que até hoje 

é minha amiga e sabe o quanto de reconhecimento e gratidão que eu tenho a ela. [...] 

eu fui professora de escola básica por muitos anos e nunca me senti pobrezinha, tive 

dificuldade, ganhei pouco, vim de uma época que o professor do município ganhava 

muito pouco, e nem por isso me senti coitadinha por ser professora. E é isso que eu 

vejo às vezes nas licenciaturas, que o professor é o pobre coitado; que ganha uma 

miséria; que tem dificuldades, mas a gente tem que acreditar na profissão e lutar por 

ela, tanto que criei meus três filhos, tenho meu carro, minha casa, tenho uma vida 

razoavelmente confortável. Rica eu não sou, mas eu nem quero ser, não preciso disso, 

tendo uma vida confortável, digna, educação pros meus filhos, pra mim isso não é 

conformismo, mas é onde eu consegui chegar. E também eu não fico dizendo que eu 

não consegui mais por ser professora, mas eu sou tudo que sou por ser professora. 

Lidar com gente, isso que eu gosto (Entrevista de Tulipa Vermelha, 2017).  

 

 Esse longo e bonito depoimento de Tulipa Vermelha ilustra a importância da luta e a 

capacidade de não se sentir vítima para a construção social de sua realidade. O seu 

protagonismo é evidente, bem como a sua relação com a alteridade e quanto a resiliência já 

está incorporada como uma cultura de si. Ela reconhece na sua orientadora alguém que fez a 

diferença em sua vida, que a retirou do seu si mesma e a transformou em um ser outro, com 
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capacidade para fazer pesquisa e que por isso voltou a estudar, ou seja, deu atenção à sua 

autoformação porque foi tocada pela alteridade.  Isso implica uma disponibilidade, uma 

abertura de si mesmo ao outro, mas também implica a construção da empatia pelo outro, laços 

de afeto que vão aos poucos, como magma vulcânico, se petrificando e se tornando uma 

cultura, instaurando assim uma nova ambiência em sua vida. 

 

6.4 A resiliência como cultura de si 

  

Nesta parte da nossa apresentação da investigação, consideramos significativas as 

reflexões de Alecrim, no sentido de que este relaciona em seu relato a importância de ser um 

bom professor e o quão prazeroso torna-se esse trabalho quando desenvolvido com êxito. Mas 

quando questionado sobre situações adversas, todas as experiências são associadas ao 

emprego anterior, incluindo dificuldades de relacionamento com alunos, colegas e gestores, o 

que demonstra que houve uma transformação de si, conforme relata no trecho a seguir: 

 

Teve uma outra [referindo-se à situação adversa] que foi um rapaz que me confrontou 

porque havia reprovado, e queria saber meus critérios para ser reprovado, mas eu 

argumentei perguntando por que ele não havia pedido a revisão do exame, mas ele 

veio me confrontar de uma maneira desagradável no corredor, eu precisei me conter 

um pouco, pois tive vontade de perder as estribeiras, mas não se pode fazer isso, mas 

confesso que fiquei bastante nervoso.  

E teve uma série de indisposições com os colegas na [...], houve uma vez que a 

coordenadora da pós-graduação estava com receio de que sua secretária pedisse 

demissão para procurar um outro emprego, pois estava insatisfeita com a remuneração 

e ela sugeriu que nós fizéssemos uma vaquinha todo mês para complementar o salário 

dela, e isso eu achei bastante desagradável, eu não tenho que pagar a mais para a 

secretária, eu não tinha dinheiro sobrando, eu tinha minha filha na escola, minha 

esposa fazendo faculdade na particular, mas ao mesmo tempo me senti um pouco 

melindrado, pois somente um colega não aderiu, e eu paguei um único mês, mas 

depois disse que não pagaria mais [...] (Entrevista Alecrim, 2017). 
  

Como demonstrado nessa fala, Alecrim encontrou a superação dessa adversidade no 

devido contexto e, ao ingressar em uma universidade pública, demonstra-se inserido em uma 

linha de busca coletiva de reconhecimento profissional, ao passo que se sente estimulado a 

tornar-se um docente mais qualificado para seus alunos. Nesse sentido, Alecrim afirma que o 

trabalho dele é dar aula, pesquisar muitas vezes é uma vaidade, e que ser escritor de livros é 

muito bom, mas também é preciso ser um bom professor. E sobre o que espera conquistar 
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como docente, enfatiza o seu compromisso com a ética, que é um dos fatores diferenciais 

dessa fase da resiliência, como vimos enfatizando ao longo do trabalho:  

 

É isso que a gente espera, poder entregar o canudo para eles, sabendo que formou 

profissionais em História mais bem qualificados, essa é a nossa preocupação que os 

alunos saiam com o máximo de conteúdo, compromisso ético, responsabilidade social, 

que eles saiam bem sólidos e fortes (Entrevista de Alecrim, 2017).  
 

 

Na sequência, Alecrim demonstra grande satisfação e admiração pelos colegas e pelo 

trabalho que vem desenvolvendo na UFSM.  

Sobre a sua experiência como docente, Íris Azul explica que não chegou a ser 

professora de universidade antes da entrada efetiva, mas teve experiência como professora da 

educação básica de 2005 a 2008 em escola pública do interior de Santa Catarina. Afora isso, 

realizou estágio de docência orientada na Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

informando que lá esse é um momento rico de troca de experiências do orientador com o 

estudante da pós-graduação. Por vezes ela ministrava alguma aula, mas sempre contando com 

o acompanhamento do professor. E depois da conclusão do estágio, continuou acompanhando 

disciplinas de graduação na licenciatura em Educação Física, porque essa é uma tradição da 

linha de pesquisa a que pertencia.  

        Em relação à sua perspectiva de carreira, Íris Azul comenta de uma forma coletiva, 

pensando na formação e no sentido da necessidade de formar e (auto)formar na carreira, ao 

dizer:  

 

Umas das perspectivas é a inserção na pós-graduação, formar mestres e doutores 

entendendo que se trata de uma questão de solidariedade entre gerações, seria como se 

uma geração de professores passasse o bastão para outra, pois eu só fiz a pós-

graduação porque tive professores que se credenciaram nos programas e que se 

mantiveram na pós-graduação para formar mestres e doutores. (Entrevista Íris Azul, 

2017). 

 

 Porém, essa busca da pesquisa, de pleitear vagas e editais, da vida profissional, não 

pode ocorrer fora do equilíbrio com a vida pessoal. Ela tem procurado manter esse momento 

de descanso, de estar com a família e de buscar se manter viva no sentido mais amplo da 

palavra. Confessa que quando fazia a sua formação na pós-graduação chegou a dormir às 5 

horas da manhã, porque de tarde e à noite estava cursando disciplinas e escrevendo a tese, daí 

percebeu que estava ficando doente. Resolveu então tomar algumas medidas protetoras de sua 

saúde física e psíquica, como responder a e-mails somente pela parte da manhã, voltou a fazer 
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atividade física, pois sabe que trabalhar 15 a 16 horas por dia não é saudável. Essa busca de 

resiliência está de acordo com o comentário de Fajardo, Minayo e Moreira, quando definem 

que: 

  

[...] o profissional da educação precisa ser formado – e se autoformar – para se 

preservar psicologicamente, para reagir, para ordenar seu mundo, suas necessidades, 

suas prioridades, seus desejos e ações. Esta formação, nesse contexto, traduziria sua 

resiliência – isto é, uma característica de personalidade que, ativada e desenvolvida, 

possibilita ao sujeito superar-se, superando também as pressões de seu mundo, não 

desconsiderando a abertura ao novo, à mudança, ao outro (2013, p. 221). 

 

Essas questões em que se depara dentro da universidade colocam em pauta as relações 

do professor com a sua carreira e seu comprometimento, tendo que levar em conta todas as 

atividades de docente e pesquisador, com suas condições de trabalho. É necessário refletir 

acerca dos contextos da educação no ensino superior, sendo necessário pensar para além de 

todo o conhecimento desenvolvido dentro das instituições, repensando de uma forma mais 

flexível e saudável o mundo do trabalho para que haja relações mais afetivas dentro e fora do 

ambiente no qual estão inseridos e que possam potencializar seu trabalho e sua relação como 

ser humano. 

 

Eu acho que o fantástico dos seres humanos é a constante capacidade de transformar-

se a si mesmo por intermédio do aprendizado, acredito que esse seja um fator 

distintivo do gênero humano, então acredito que em todas as experiências nós estamos 

aprendendo, nos revendo, nos resignificando, enfim tenho procurado de um semestre 

pro outro sempre avaliar o que foi desenvolvido, se o que foi submetido à experiência 

foi positivo e o que não foi positivo, avançando em relação aos conteúdos, mas 

também na minha condição como docente, seja da postura da sala de aula, no que se 

refere na relação direta com os alunos, entendo que nós temos que ir aperfeiçoando o 

trabalho (Entrevista Íris Azul, 2017). 

 

Assim, Íris Azul de forma sensível e ética retrata sua opinião a respeito da sua 

trajetória de autoformação e realizações. Termina o seu depoimento enaltecendo o papel do 

professor da escola e das universidades junto à sociedade, pois nas universidades, por 

exemplo, “nós não formamos apenas professores, formamos médicos, engenheiros, 

pesquisadores, enfim nós formamos a nova geração na perspectiva de que ela continuará com 

o desenvolvimento da sociedade e da realidade”. 

        Em um processo de pensamento positivo, apesar das adversidades encontradas por ele 

durante sua trajetória, Gerânio entrelaça um pensamento no qual está em um processo que 
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deposita expectativas na formação do profissional e docente de forma assertiva, na capacidade 

de uma formação contribuir para acrescentar à vida de seus estudantes. Mas ainda acredita 

que muitas questões culturais, indígenas e africanas devam ser pensadas como possibilidades 

de uma reformulação dos currículos das licenciaturas. Para isso, pensa que tais iniciativas 

possam abrir novas perspectivas de diálogos para haver mudanças, podendo ajudar as pessoas 

no seu desenvolvimento profissional. 

Percebe-se que compreender o outro não significa, para Gerânio, concordar com ele, 

mas muitas vezes desafiá-lo a ir além das suas crenças e apostar nas suas potencialidades de 

crescimento. Por isso a compreensão da sua identidade docente passa por uma ação 

hermenêutica, na qual o conteúdo dito precisa ser interpretado à luz de referenciais mais 

amplos. A compreensão da narrativa precisa de interpretação para desocultar o sentido que 

subjaz ao aparente e superficial. Numa cultura que se satisfaz cada vez mais com a 

informação da superfície, o confronto protagonizado pela teoria e pela tradição clássica, do 

qual advém a ética, é um elemento que oportuniza ao docente compreender melhor a si 

mesmo e à sua docência. 

O relato de Tulipa Vermelha permeia a todo momento o princípio de resiliência, pois a 

docente narra que sempre desejava trabalhar na instituição e departamento em que trabalha 

hoje, mas que se não tivesse vindo pra cá não seria menos feliz, pois onde estava ela era feliz, 

mesmo com todas as complicações que surgiram durante esse período. Nesse sentido, Tulipa 

depõe:  

 

Foi um lugar em que eu trabalhei que até hoje eu entro em lágrimas de pensar que tive 

que romper; é um espaço maravilhoso de trabalho, uma cultura institucional muito do 

coletivo, do agregar o conhecimento, o planejamento compartilhado, de ações 

compartilhadas, de parcerias com os colegas pra trabalhar, então foi um momento da 

minha vida profissional que eu tive muitas oportunidades como gestora do curso de 

pedagogia, como professora, como orientadora de estágio, professora de políticas, 

enfim, fiquei lá até 2016 (Entrevista de Tulipa vermelha, 2017). 

 

Permeada por significações resilientes, a entrevistada apresenta as suas crenças no 

diálogo, trazendo a felicidade como foco da sua vida e acreditando no trabalho coletivo.  Em 

função das crenças nos seus potenciais e do trabalho que realiza, encontrou a seguinte 

repercussão entre seus alunos:  

 

Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu comecei a trabalhar com Letras – Espanhol, 

com políticas públicas da educação básica, peguei uma turma que tinha mais ou menos 

uns 30 alunos, e algo que eles me disseram foi: ‘professora, é a primeira vez que uma 
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professora entra aqui e fala as coisas boas de ser professor, que até agora todo mundo 

diz que não é bom ser professor’. E eu fico me questionando, a gente tem um entrave 

sim, tem um entrave, muitas dificuldades, mas veja bem, olha a responsabilidade 

social que a gente tem sobre a sociedade como educadores, veja o quanto nós podemos 

mudar a realidade de uma criança, de um jovem, o quanto nós interferimos na família. 

Se cada professor tivesse consciência dessa responsabilidade, eu acho que teríamos 

uma educação mais qualificada, talvez, profissionais mais preparados (Entrevista de 

Tulipa vermelha, 2017). 

 

A constituição de si passa por um processo de identificação positiva ou negativa com 

os outros, neste caso, foi a positividade do depoimento de seus alunos fez Tulipa Vermelha 

reafirmar os princípios que acredita ser importantes para a docência. Não é possível conseguir 

resultados positivos na docência se não se acredita na importância da figura do professor para 

a sociedade. A identidade profissional se constitui a partir dessas crenças positivas, por isso o 

testemunho é importante para que se tornem bons professores. A identidade não é fixa, mas é 

sempre um atributo relacional, o que contribui para a auto-eficácia, a motivação e o 

compromisso com a formação e a autoformação. Claro que há um déficit muito grande de 

reconhecimento social do professor, pois as condições de trabalho não são as ideais, mas 

encontrar o protagonismo de que fala Tulipa Vermelha pode ser o grande diferencial na 

carreira docente. 

Mas ela demonstra que saiu de uma condição de enfermidade psicológica ocasionada 

pelo estresse, como aparece no início da entrevista, para ativar potenciais capazes de 

desenvolver-se e alcançar níveis aceitáveis de saúde e bem estar. A narrativa coerente de 

Tulipa Vermelha mostra como significados dignificadores são capazes de produzir 

fortalecimento. E que é possível enfrentar situações de crise construindo relações empáticas e 

de alteridade, criando cumplicidade e pertencimento.  

 

6.5 A eticidade e a sensibilidade como base dos processos formativos 

 

O atual contexto da sociedade é marcado por incertezas e constantes mudanças, 

provocando desestabilidade permanente dos envolvidos no processo formativo. A 

universidade é um espaço de formação, de investigação e pensamento crítico, mas precisa 

evoluir para além do conhecimento acadêmico e trabalhar também valores como os do cultivo 

da sensibilidade e da ética. É necessário, assim, contribuir com a formação de valores que 

indicam a importância da cultura, intentando avançar para o nível da construção das pessoas 
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envolvidas no processo formativo universitário. Diante desse contexto, Hernandez e Betancor 

apresentam uma possibilidade para as universidades: a resiliência; e para que essa seja 

desenvolvida, as organizações necessitam ser “una entidad colectiva y flexible” (2012, p. 

118). Coletiva por estar constituída por um contingente de pessoas; e flexível porque necessita 

estar aberta às necessidades de superação dos momentos de crises/adversidades, visando à 

possibilidade da criação de universidades resilientes. Para tanto, as autoras destacam algumas 

ideias que podem contribuir para a constituição desses ambientes, quais sejam: o otimismo, a 

exigência; e os pilares da resiliência (fatores pessoais, relacionais e comunitários), visando a 

“el oficio de construir personas” (Ibid., p. 120). 

 Destacam algumas características dos alunos que chegam à universidade, tais como: 

são jovens que vivem em um universo do ainda não, pois ainda não são adultos, possuem 

experiências limitadas, suas opiniões não são consistentes. No entanto, exige-se participação 

social, maturidade, que saibam orientar suas vidas, entre tantas outras coisas. A cada ano, 

chegam às universidades jovens sedentos por novos saberes, com desejo de vivenciar maior 

liberdade, cheios de ilusões e desafios, colocando os já experimentados adultos, muitas vezes, 

em situações extremamente desafiadoras. Por isso, um dos propósitos da universidade tem a 

ver “con la formación de profisionales capaces de desarrollar investigaciones innovadoras” 

(Ibid., p. 121). E, diante desse objetivo, para muitos estudantes, a “manera de hacer ciência 

más cercana a la experiência y cuidadosa con el fenómeno que estudia es lo que há permitido 

hacer emergir los procesos resilientes presentes en las personas y las comunidades, desde una 

visión preciativa, colaborativa y reflexiva” (Id. ibid.).  

Os investigadores necessitam preparar-se para saber lidar com o inesperado, com as 

incertezas, com as diferentes verdades, despertando ainda mais sua curiosidade pelo processo 

investigativo que está sendo desenvolvido. Ou, ainda, de acordo com as autoras, “el enfoque 

de la resiliencia nos invita a entender el mundo y a los seres vivos como sistemas abiertos, 

dinámicos, irregulares e impredecibles, por lo que solo pueden ser entendidos desde la 

interdisciplinariedad y la cooperación” (Ibid., p. 122). As instituições e as pessoas que assim 

procedem já têm incorporada a resiliência como cultura de si. Com isso não terão resolvidos 

todos os seus problemas, pelo contrário, o diferencial está na forma como eles os encaram 

subjetivamente nesse contexto por vezes adverso. 

Nesse sentido, podemos exemplificar a importância da função mediadora do professor 

pelos caminhos da eticidade e da sensibilidade com depoimentos extraídos dos relatos de 

Gerânio e de Alecrim, que servem de certo modo para ilustrar o significado da resiliência 

como cultura de si. Nesses depoimentos eles trazem um aspecto caro à sua atividade e 
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identidade de docente, que é a questão da ética formativa e da sensibilidade. E isso é posto na 

linha de que há necessidade de sempre estar em formação, em busca de conhecimento, 

trazendo sua preocupação com a formação no sentido da eticidade profissional e docente.  

Gerânio reflete que em outros cursos, como Administração, Direito, etc. há disciplinas 

voltadas à discussão da ética e da profissão, mas não vê isso presente nas licenciaturas. Ilustra 

essa preocupação em uma conversa sobre crianças com estudantes de uma licenciatura, na 

qual Gerâneo diz que percebeu que elas argumentavam que, para ser professor, bastava gostar 

de crianças. Diante desse relato de esvaziamento da docência, Gerânio conta que se 

posicionou francamente contra: “eu disse que pedófilo também gosta de criança. Existe uma 

maneira de gostar de criança e isso não é suficiente, tem que ter uma reflexão sobre isso, isso 

também é formativo... É isso.” Essas questões não pertencem ao conteúdo programático das 

disciplinas, mas fariam toda a diferença acerca da formação e seria necessário discuti-las no 

ambiente escolar e do ensino superior.  

Alecrim relata um caso que ocorreu na instituição em que trabalhava anteriormente: 

 

Na sala de aula eu tive uma situação um pouco delicada, pois nós tínhamos uma aluna 

que sofria de Esquizofrenia [...]. Eu levei bastante tempo até saber como trabalhar com 

ela na sala de aula, às vezes ela desabava em falar, algumas coisas eram interessantes, 

mas outras completamente descabidas para se dizer na sala de aula, ela interrompia 

muito, não sabia a hora de falar ou não. Eu sabia que ela tinha uma doença e tinha que 

ter um certo respeito em relação a isso, mas eu tinha um compromisso com a turma 

toda [...], outro desafio foi acolher ela com um certo pé de igualdade em relação aos 

outros alunos, então ao mesmo tempo que eu tive que lidar com um pouco mais de 

sensibilidade também precisei administrá-la junto com a turma para que ela não 

ficasse isolada, essa foi uma das situações mais delicadas (Entrevista Alecrim, 2017). 

 

Nesse sentido, os valores emergentes dos relatos dos entrevistados confluem nessa 

mesma direção, na medida em que são respectivamente: realização profissional; amorosidade; 

eticidade; protagonismo. Tais valores são importantes para relacionar com o que falávamos no 

início deste capítulo, mais especificamente a cena em que a lagarta azul tinha se referido ao 

cogumelo como sendo a planta que, caso Alice comesse, um lado a diminuiria de tamanho e, 

se fosse o outro, ela aumentaria. Podemos pensar aqui metaforicamente no quanto é 

importante, para sair da inércia ou do comodismo, acionar as forças da subjetividade.  É na 

subjetividade tocada pela ideia de alteridade que poderemos atentar melhor para aquilo que 

Sousa chama a atenção como característica de sujeitos resilientes, isto é, para fatores de 

ordem pessoal, como “o temperamento” que diz respeito à eticidade, ou ainda para o cuidado 

devido com o protagonismo de levantar a cabeça acima dos eventuais fracassos do cotidiano e 
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“manter expectativas elevadas com relação ao futuro” (2009, p. 84). Desse modo faremos jus 

à passagem, na educação, da cultura de professor como “guarda-costas de culturas selvagens”, 

ou seja, como alguém que domina, controla e demarca um campo de conhecimento, para 

alguém que trabalha com as “culturas-jardins”, de que falava Baumann. Nas culturas-jardins é 

preciso acionar o cuidado de si e do outro, o que implica amorosidade e realização 

profissional. Se não tivermos essas noções bem claras, poderemos ser tolhidos pela avalanche 

do contexto desfavorável do nosso entorno, que enfatiza somente as agruras e dificuldades da 

crise econômica, política, social e moral pela qual o Brasil e o mundo de hoje estão passando.  
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CONCLUSÕES 

 

Ao final do seu admirável livro Alice no país das maravilhas, Lewis Carroll oferece 

um capítulo inteiro para o depoimento de sua principal personagem. Conosco não será 

diferente, vez que, após ouvirmos atentamente e interpretarmos as falas expostas nas 

narrativas docentes, é hora de fazermos uma espécie de balanço final e dar o nosso 

testemunho a respeito dos três eixos interpretativos – ambiência (institucional; docente; 

[trans]formativa); resiliência docente e processos de formação docente – que formam os 

vetores de interpretação das entrevistas em nossa pesquisa para compreender a resiliência de 

professores. 

Segundo a teoria das narrativas de Paulo Ricoeur, com base na descrição, narração e 

prescrição, fizemos até aqui a descrição de nosso problema de pesquisa, métodos e técnicas de 

pesquisa e o estado da arte do tema da resiliência. O problema que a proposta investigativa 

busca compreender, é de que maneira se dá o desenvolvimento do processo de resiliência 

docente e da ambiência [trans]formativa no âmbito da educação superior, mapeando o que 

contribui para o desenvolvimento desses processos. Em seguida, interpretamos as narrativas 

dos 15 docentes de cursos de licenciaturas da UFSM e elencamos certa organização, baseada 

na ética do pertencimento, concomitante ao estado em que se encontra o tema da resiliência 

nos diferentes estágios de evolução da discussão. Por fim, pretendemos neste momento fazer 

certo apanhado do debate estabelecido até aqui e propor algumas considerações extraídas do 

contato com as narrativas. É disso que surge a prescrição como a força moral que nos abre à 

ideia da alteridade, pois implica um aprendizado com a dor ou o sofrimento existencial do 

outro. E, além disso, implica a devolução do sentido ao mundo da vida, o que não ocorria na 

fenomenologia de Husserl a partir da crítica de Ricoeur, conforme vimos anteriormente. 

As instituições de ensino superior têm como desafio primordial a educação dos 

estudantes de modo que se sintam comprometidos com sua formação e também assumam uma 

atitude flexível e possível de constantes mudanças, permitindo que sejam capazes de transitar 

pelas incertezas. Nesse sentido, algumas características das instituições educativas resilientes 

são: a participação significativa de seus integrantes por meio da aprendizagem cooperativa, 

sendo que esta contribui para que os estudantes sejam capazes de ser autores de seu próprio 

processo de aprendizagem; desenvolvimento da colaboração ao invés da competitividade; a 

tolerância diante da diversidade e a cooperação grupal (Hernández & Betancor, 2012, pp. 

123-124). Nesse contexto, o professor assume a função de mediador entre os alunos e o 
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conhecimento, auxiliando-os a pensar de forma crítica e participativa; sendo necessário o 

desenvolvimento de um contexto de aprendizagem seguro (Ibid., p. 124). Nesta proposta, os 

alunos devem se envolver efetivamente, opinando, inovando, respeitando os limites e/ou 

regras estabelecidos, a fim de que os objetivos propostos sejam alcançados.  

Podemos dizer que os grandes destaques da educação superior resiliente são: a 

cooperação; a solidariedade; a valorização do trabalho conjunto; a conexão afetiva entre 

professores e alunos; e o êxito acadêmico, respeitando o ritmo de cada participante. Por isso, 

ainda nas palavras de Hernández & Betancor “El desafío del docente universitario está en 

promover un aprendizaje cooperativo, en el que las capacidades no sean un motivo de división 

sino de orgullo, porque todas las personas han descubierto de qué son capaces o en qué 

destacan” (Ibid., p. 129). Nesse sentido, dois aspectos nem sempre são lembrados e/ou 

considerados no contexto acadêmico, mas são de suma importância para o desenvolvimento 

pessoal/profissional, quais sejam: o afeto e o apoio. Cada vez mais as pesquisas vêm 

apontando como são importantes e necessárias iniciativas de acolhimento e acompanhamento, 

tanto de estudantes como de professores, no âmbito universitário, sendo que isso potencializa 

os desempenhos acadêmicos, pessoais e relacionais, ou seja: “Superar, enfrentar, romper, 

desenvolver e sobressair são todos termos associados à resiliência” (Benedicto e Faria, 2014, 

p. 99). 

A resiliência vem sendo defendida como algo dinâmico, como bem explica Grotberg 

(2005) quando diz que “as situações de adversidade não são estáticas, mudam e requerem 

mudanças nas condutas resilientes” (p. 17). Ao sustentar a noção dinâmica de resiliência, a 

autora define a interação de fatores resilientes advindos de três níveis: suporte social (eu 

tenho), habilidades (eu posso) e força interna (eu sou e eu estou). Esses fatores interagem e 

estabelecem uma relação dinâmica, no percurso vital e profissional. A resiliência é uma 

categoria cujo espectro epistêmico-metodológico é imprescindível na contemporaneidade para 

o desenvolvimento profissional docente, uma vez que pode contribuir para maior 

compreensão acerca do processo de construção do conhecimento de si, do outro e do mundo, 

muitas vezes desafiado pelas adversidades com as quais os professores se deparam ao longo 

de sua carreira. Nesse sentido, Alarcão (2001) avalia que: 

 

As relações interpessoais deverão ser reflexivas, flexíveis, resilientes por natureza, 

pelo que a resiliência deverá ser considerada não apenas como um dos pontos de 

convergência do desenvolvimento pessoal e social das pessoas, mas também como um 

fator de equilíbrio interior e exterior dos sujeitos (p. 59). 
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Entendemos resiliência docente como um processo coletivo de ultrapassar as 

adversidades, as dificuldades e os desafios encontrados no percurso da docência, através do 

processo [auto]formativo e/ou espiral [auto] formativa. Portanto, a capacidade de reflexão, 

flexibilidade e resiliência são inerentes à constituição de uma ambiência docente 

[trans]formativa. Dessa forma, consideramos que esses aspectos podem contribuir para o 

desenvolvimento de uma sociedade que valorize a autenticidade, a cordialidade, a tolerância, 

a solidariedade, e também, em que as relações pessoais e interpessoais assumam sentido e 

relevância nas manifestações da ação humana.  

Considerando que cada época tem a sua própria maneira de investigar e interrogar a 

realidade, o presente trabalho intencionou compreender quais os aspectos inter-relacionais que 

dificultam/possibilitam ambiências favoráveis às mediações socioculturais de atitudes 

resilientes dos professores na Educação Superior, com vistas ao incremento da sua autonomia. 

Para isso, buscou apoio metodológico na fenomenologia-hermenêutica, a partir da 

interpretação de quinze entrevistas sob a perspectiva da teoria das narrativas, de Paul Ricoeur, 

principalmente, na obra O si mesmo como um outro.  Além disso, contou com o aporte de 

autores como, entre outros, Jardim & Pereira (2006); Beltrán; Igea e Agustí (2003); Anaut 

(2005); Herrán (2014; 2017); Grotberg, (2005); e Freire (2004). Caso estabelecidos outros 

horizontes interpretativos, talvez o resultado teria sido diferente. Porém, no atual 

direcionamento dado à investigação, uma das conclusões do estudo diz respeito ao fato de que 

uma docência resiliente se constrói no sentido do autoconhecimento pela alteridade. Não foi 

por outro motivo que, como vimos no horizonte da historicidade, Édipo chega ao jardim da 

espiritualização apoiado no ombro de sua filha Antígona. Agostinho, na primeira cena no 

jardim de Milão, está com a parceria de seu melhor amigo Alípio, e, na segunda cena, dialoga 

com sua mãe Mônica. Epicuro notabilizou-se por admitir em seu jardim, além dos amigos e 

discípulos, também as mulheres e os escravos, que não tinham voz e vez na vida pública 

ateniense. E, no caso de nossa pesquisa, estamos sendo guiados pela mão de Alice ao jardim 

da resiliência.  

Uma das lições que Alice aprendeu em contato com o seu jardim, no país das 

maravilhas, ocorre quando a lagarta azul lhe fala que um lado do cogumelo a faz crescer e 

outro diminuir. Se transportarmos esse sentido para o campo da resiliência docente no Ensino 

Superior, poderíamos dizer que, a partir da interpretação das entrevistas, essa temática veio à 

luz, ela de fato emergiu como um parâmetro importante para o entendimento da própria 

questão. Percebemos que o autoconhecimento guiado pela hermenêutica da alteridade é o lado 

do “eu maior” que faz os docentes evoluir, enquanto o fechamento do si mesmo, na 
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coincidência entre consciência e consciência de si, como era presumido na filosofia de 

Descartes, significa ser levado para o outro lado, o lado do “eu menor” que os faz retrair. É 

necessário considerar que o tornar-se grande ou pequeno pode ser associado também ao 

caráter e à humildade, o que faz crer que esses aspectos devem ser entendidos dialeticamente, 

isso é, dependem das situações, pois não se pode trabalhar com a sua invariância no tempo.  

E aqui poderíamos arriscar uma resposta à pergunta: considerando que a ideia de 

resiliência advém da Física, o que seria a “elasticidade” nos docentes? Ora, cada indivíduo 

tem suas características pessoais e ao considerá-las poderá sair fortalecido das adversidades à 

sua maneira. Se evolucionamos no percurso do rol das entrevistas, percebemos que há uma 

expansão ou enriquecimento da consciência no sentido do autoesclarecimento, da importância 

da atenção ao toque da alteridade e da sua vivência ou transformação em cultura de si. E isso 

vai ao encontro do que Fontaines e Urdanteta definem como significado do termo resiliência: 

“entendido como la capacidad humana universal para enfrentar las adversidades de la vida, 

superarlas o incluso ser transformado por ellas.” (2009, p. 164).  

Nas entrevistas nos deparamos também com a percepção sobre professores 

decepcionados: decepcionados, quiçá porque não foram reconhecidos devidamente, ou bem 

conscientemente, por não saberem se valorizar? No caso do não reconhecimento a esses 

professores, poderia considerar-se uma forma de mau trato acadêmico ou de injustiça 

acadêmica? O problema enunciado aqui pode chegar ao ponto de que, como observam Poletti 

e Dobbs: “Muitas pessoas sobrevivem às dificuldades, crises, mas o fazem de uma maneira 

negativa, entrando na delinquência, comportando-se como feras contra os outros humanos” 

(2011, p. 72). Esses dilemas são evidentes quanto mais o entrevistado deixa à mostra a 

concepção de resiliência afinada com o seu sentido mais inicial, o de que ela é um atributo 

pessoal que se fecha em si mesmo e não algo dinâmico que pode ser promovido/educado.  

Mas entendemos que o fato de terem concordado em participar da entrevista é sem 

dúvida um passo importante nesse processo de evolução pelo autoconhecimento. E esperamos 

que esta pesquisa possa de alguma maneira ajudá-los no processo de melhoria e de 

autocompreensão pessoal/profissional. Como sugere Cyrulnik,: “A tendência a relatar para 

nós mesmos o que nos aconteceu constitui um fator de resiliência com a condição de dar 

sentido ao que aconteceu e remanejá-lo afetivamente” (2006; p. 17). Dar sentido, nesse caso, 

está em relação à capacidade de autotransformar-se, de proteger a sua integridade e sair 

engrandecido da experiência, de aprender com o sofrimento e, enfim, de sair fortalecido da 

tempestade dando assim respostas inovadoras à crise.  
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Poderíamos pensar aqui na importância da preocupação de que as universidades e as 

demais instituições superiores de ensino possam incorporar um Programa de Formação 

Continuada Docente, em que a ambiência [trans]formativa seja compreendida como eixo da 

resiliência pedagógica. Esse programa poderia ser complementado com a reflexão sobre a 

resiliência presente nas estruturas curriculares dos seus diversos cursos de ensino médio, 

graduação e pós-graduação, em unidades que ofereçam apoio pedagógico permanente a esses 

docentes, no aprimoramento da metodologia de avaliação institucional, oferecendo 

acompanhamento aos casos que não conseguem transcender os índices. E que este 

cotejamento não fique restrito apenas à constatação dos déficits na performance de 

professores, alunos e técnicos-administrativos, como a evasão dos estudantes dos cursos de 

graduação, que no caso da UFSM é muito alto.  

Elaborando uma breve síntese de um Programa de Formação Continuada Docente a 

partir dos diversos momentos suscitados nas entrevistas, podemos sugerir que tal iniciativa 

pode ocorrer de acordo com a forma da espiral [auto]formativa, semelhante ao jardim 

ilustrado na imagem a seguir. 

 

                            

                     Figura 16 – Modelo de jardim em forma de espiral 
                         Fonte: Figura disponível em: https://br.pinterest.com/pin/550776229419048061/ 

Encontrada em 05/01/2018.  

 

Detalhando melhor esse modelo, no primeiro conjunto de nossas entrevistas Açucena, 

Gardênia e Anêmona pontificaram a realidade mais próxima do chão, pois ainda desconhecem 

o Jardim da Resiliência Pedagógica porque estão apegadas a crenças de um passado exitoso, 
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vivido antes de ingressar na universidade pública. Elas não desenvolveram raízes para se 

adensar na nova ambiência. Em função de viver esse sofrimento, de não conseguir se 

inserirem de forma proativa no novo contexto, suas sugestões formam a base ou a raiz de um 

Programa de Formação Continuada Docente, juntamente com o húmus ou a terra fértil de 

nosso jardim da resiliência universitária. Salientam assim a necessidade, respectivamente, de: 

formação pedagógica adensada, relações interpessoais maduras e o compromisso com a 

profissão. 

No segundo conjunto, Gazânia, Dália Amarela, Cactos e Bonina estão em processo de 

aproximação ao jardim da resiliência, pois fazem parte de um grupo de transição. Como estão 

posicionadas de frente para a política acadêmica, interna e externa à universidade, que hoje 

está ocasionando vários retrocessos em relação às conquistas para inclusão de estudantes no 

ensino universitário nos últimos tempos, elas têm dificuldade de visualizar um futuro melhor 

para suas disciplinas e os sonhos que idealizam para a sua ambiência universitária. Isso faz 

com que permaneçam presas a uma visão meramente internalista do jardim, perdendo de vista 

o contexto mais amplo da vida, principalmente fora dos muros da universidade, o que 

fragiliza, por um lado, as suas identidades pessoais e profissionais. Mas por outro lado, essa 

situação lhes permite idealizar valores muito importantes para o atual momento, formando o 

caule das plantas ornamentais de nosso jardim, como a luta acadêmico-política; as 

experimentações didático-pedagógicas; o reconhecimento; e a afetividade, que são fatores 

convergentes à constelação de conceitos da resiliência pedagógica. 

O terceiro conjunto, representado por Amarílis, Gérbera, Girassol e Copo-de-leite 

conhece o seu jardim de maneira mais completa, pois consegue aliar uma visão interna e 

externa ao mesmo tempo. Eles possuem um olhar da alteridade mais consolidado, sendo 

capazes de enxergar a si próprios e a suas ações do ponto de vista do outro. Os valores 

emergentes das entrevistas brotam dessa vivência, na medida em que ilustram, 

respectivamente, as folhas das plantas: educação humanizadora e a alteridade; dignidade e a 

identidade docente; identidade docente e bom humor; e desapego ao passado. 

O último extrato de nosso jardim, representado por Alecrim, Íris Azul, Gerânio e 

Tulipa Vermelha está afinado ao momento mais contemporâneo da resiliência, que implica o 

desenvolvimento de uma cultura de si, afinada aos valores da eticidade e da sensibilidade. 

Neste contexto, “El enfoque de la resiliencia nos invita a entender el mundo y a los seres 

vivos como sistemas abiertos, dinámicos, irregulares e impredecibles, por lo que solo pueden 

ser entendidos desde la interdisciplinariedad y la cooperación” (Hernández & Betancor, 2012, 

p. 122). Ou seja, há uma admissão de que as relações se dão posicionadas em um ambiente de 
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abertura ao outro, o que implica sair da disciplinarização e compreender a importância da 

interdisciplinaridade e o papel cooperativo e solidário, bem como a formação ética. Nesse 

sentido, tais valores se somam aos emergentes dos relatos dos entrevistados registrados como 

as flores, que são respectivamente: realização profissional; amorosidade; eticidade; 

protagonismo. 

Os quatro conjuntos ou canteiros formam uma espécie de espiral [auto] formativa e 

evolutiva, semelhante a que estamos propondo desde o nosso mestrado e que pode ser 

apreciada também na figura a seguir, que a ilustra vista de cima.  

 

 

    Figura 17 - Espiral auto[trans]formativa. Elaborada pela autora. 

 

Como vimos na epígrafe deste trabalho, na citação extraída do livro O Pequeno 

Príncipe, de Saint-Exupéry, bastaria aos homens procurar numa única rosa o que não 

encontram em cinco mil outras. Essa mensagem pode servir aos propósitos desta pesquisa, já 

que fizemos a interpretação das entrevistas até então, porém agora concentramos este 

processo em uma só planta ornamental doravante denominada de “Roseira”. Ela irá 

possibilitar a fusão de horizontes da investigação, no sentido hermenêutico, dando a forma de 

espiral auto[trans]formativa ao nosso Programa de Formação Continuada Docente.  Visa, 

deste modo, aprofundar o aspecto sociocultural da resiliência, no sentido de incorporar a 

historicidade como constitutiva da sua compreensão, a partir de uma proposta conceitual 

educação 

humanizadora 

e alteridade 

https://www.pensador.com/autor/antoine_de_saint_exupery/
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valorativa.  A Roseira é uma das flores mais antigas e belas do planeta, podendo ter mais de 

cem variedades, entre elas as trepadeiras. A espiral vai se servir dessa característica da 

Roseira para juntar em si os valores conceituais emergentes de todas as outras plantas 

ornamentais, conforme ilustra a imagem abaixo. 

 

 

                             Figura 18 – A Roseira. Elaborada pela autora. 

 

Quanto aos valores conceituais emergentes das plantas ornamentais do Jardim da 

Resiliência, podemos expressar uma breve síntese do Programa de Formação Continuada 

segundo a comparação a seguir. 
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Programa de Formação Continuada Docente:  

 

- A Roseira - 

Flores 
autorrealização 

pessoal/profissional 
amorosidade eticidade protagonismo 

Folhas 

educação 

humanizadora e 

alteridade 

dignidade e identidade 

docente 

identidade docente e 

bom humor 

desapego a crenças do 

passado 

Caules 
luta académico- 

política 

experimentações 

didático-pedagógicas 
reconhecimento afetividade 

Raízes 
formação pedagógica 

adensada 
relações interpessoais maduras compromisso com a profissão 

Quadro 3 - Articulação dos valores emergentes das narrativas. Elaborado pela autora. 

 

 

Explicando melhor, sabemos que as raízes fazem o papel de fixação das plantas no 

solo, sendo responsáveis também por extrair da terra a seiva bruta (água e sais minerais).
28

 No 

enfoque da Pedagogia Radical e Inclusiva, como dissemos na introdução deste trabalho, 

Herrán atribui à Pedagogia e à Didática a busca desse horizonte de orientação, pois seria 

justamente a parte não visível da planta, ou seja, as raízes, a que mais importa pelas 

qualidades apresentadas acima. Entendemos que a formação pedagógica adensada, relações 

interpessoais maduras e o compromisso com a profissão são valores que estão na origem ou 

na raiz da ambiência resiliente nas universidades. São atributos importantes tanto para a 

instituição como para os seus atores, porque envolvem, de maneira decisiva, a questão da 

alteridade. Sintetizando melhor, diríamos que o que está em jogo nas raízes da Roseira são a 

formação, relações e compromisso, isto é, os três pilares ou alicerces de sustentação de 

qualquer projeto educativo consistente, os quais podem se desdobrar em temáticas abordadas 

no início de nosso Programa de Formação Continuada Docente. 

Embora exista uma diversidade muito grande de caules, no geral eles fazem a ligação 

ou comunicação entre a raiz e as flores da planta.  Como estamos trabalhando com a ideia de 

compor a Roseira, vamos admitir que a variedade mais importante neste caso é o caule aéreo, 

o que não fica submerso, apesar de que nos jardins existem também caules subterrâneos e 

aquáticos. O caule exerce a função de condução dos alimentos extraídos pelas raízes e 

também oferece sustentação para a planta se manter em pé.  Do mesmo modo entendemos que 

                                                           
28

 As informações sobre as características das plantas de jardins contidas nessa parte do trabalho foram retiradas 

do site: https://www.coladaweb.com/biologia/botanica.  
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a luta acadêmico-política pode se identificar com o suporte oferecido pelo caule, devido à 

ameaça constante dos governos que tornam a educação sinônimo de “política de cortes” dos 

investimentos seguidamente. As experimentações didático-pedagógicas fariam o papel da 

comunicação oferecida pelos vasos centrais e periféricos que dão vida ao universo da Roseira. 

Já o reconhecimento e a afetividade representam, respectivamente, a seiva bruta (água e sais 

minerais) que irriga a planta de forma constante. Dessa forma, esses valores conceituais 

dariam sustentação a um Programa de Formação Continuada Docente, cujo vetor principal 

seria a resiliência. 

As folhas da Roseira têm a função de sombreamento e, ao mesmo tempo, exercem a 

função vital da produção de energia que nutre a planta através da respiração. As folhas fazem 

a fotossíntese, liberando oxigênio para o ar e captando gás carbônico. Da mesma forma, uma 

educação humanizadora é vital para a existência da universidade, juntamente com a alteridade 

e a identidade docente. Assim como as folhas buscam a luz do sol para se fortalecer com a 

fotossíntese, é preciso que o/a docente desenvolva o desapego das crenças do passado para 

abrir-se às novas experiências que lhe permitem estar disponível ao novo. Esse conjunto de 

valores produz o sombreamento que possibilita manter os outros valores vivos da Roseira (do 

caule e das raízes), estando assim protegida do excesso de luminosidade que poderia acabar 

secando o solo do jardim. Para os propósitos de nosso Programa, esses valores conceituais 

formam a estrutura (química) que permite à resiliência oportunizar a transformação 

pedagógica na atividade docente. 

Por último, embora a flor da Roseira seja a parte mais conhecida e admirada porque 

produz a beleza e o seu perfume, na verdade ela é o seu órgão reprodutor. Algumas flores têm 

somente o órgão masculino e outras apenas o feminino, enquanto outras ainda possuem 

ambos, por isso são consideradas hermafroditas. Além disso, as flores possuem ovário, cálice, 

corola e o estilete que perfazem, juntamente com o gineceu e o androceu, as diversas partes 

do seu conjunto. Do mesmo modo entendemos que a realização profissional, a amorosidade, a 

eticidade e o protagonismo são as diversas partes responsáveis pela beleza, a fragrância, mas 

também os valores conceituais que contribuem decisivamente para o bom êxito de nosso 

Programa de Formação. Eles oferecem a garantia de continuidade da vida acadêmica e dão 

sentido, entusiasmo e alegria ao dia a dia da universidade. 

Entre uma etapa e outra da metáfora do jardim há uma evolução no sentido da 

compreensão da resiliência, em que o indivíduo se abre à inserção da alteridade em suas 

vivências, por isso a preocupação de se construir e reconstruir cotidianamente. Nessa 

reconstrução há um longo processo muitas vezes ameaçado pelos fatores que põem em risco a 
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qualidade do seu viver, mas nem por isso ele deixa de encontrar recursos que o auxiliem a ir 

adiante. Buscar a metamorfose desse potencial humano enfrentando os desafios, desde a 

perspectiva da resiliência, é ainda uma meta a cumprir no Ensino Superior. É preciso câmbios 

inovadores, práticas ousadas e um trabalho intencional de planejamento para dar respostas à 

crise a partir de uma visão reflexiva e criativa.  

Interpretamos assim as considerações extraídas das entrevistas-narrativas por analogia 

à metáfora do jardim da resiliência. A solidariedade ética, o protagonismo e a dignidade, por 

exemplo, são atributos não apenas de pessoas, mas também, de organizações resilientes e, 

nesse aspecto, entendemos que há muito o que evoluir no Ensino Superior, como se pode 

observar pelas  histórias narradas pelos entrevistados. Em tom dramático, Tavares 

complementa esse raciocínio do seguinte modo: “Este é o grito que aqui gostaríamos de 

deixar a dizer alto e bom som num apelo permanente que o desenvolvimento de capacidade de 

resiliência nos sistemas de formação não deverá, de forma alguma, ser descurado e muito 

menos silenciado” (2001, p. 52).  

Retomando o problema da tese, ou seja, de que forma estão sendo criadas estruturas de 

apoio pedagógico para a promoção da resiliência dos professores no Ensino Superior de uma 

instituição pública brasileira, concluímos que no momento o trabalho de resiliência ocorre 

mais por iniciativa individual na UFSM, como vimos nas falas de nossos entrevistados. Eles 

estão tendo uma performance satisfatória, pois dos quinze entrevistados oito estão situados em 

fases avançadas de compreensão e atuação no campo da resiliência, em função de estarem 

mais disponíveis a modificar suas práticas, ou simplesmente agir levando em consideração a 

ideia de alteridade. Outros sete ainda estão carecendo de maiores desenvolvimentos nesse 

sentido, mas se encontram no caminho do Jardim da Resiliência. Porém, caso isso se torne 

parte da intencionalidade de uma política coletiva e institucional – a educação humanizadora, 

de que fala Gérbera -, cremos que a universidade irá “florescer” de maneira mais harmônica. 

Por isso, compreender a resiliência é maravilhar-se diante dos enormes desafios que se 

apresentam, para que ela se torne cultura de uma instituição universitária que não só ensina, 

mas que também aprende.  
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CONCLUSIONES 

 

Al final de su admirable libro Alicia en el país de las maravillas, Lewis Carroll ofrece 

un capítulo entero para el testimonio de su principal personaje. Con nosotros no será 

diferente, una vez que, después de escuchar atentamente e interpretar las palabras expuestas 

en las narrativas docentes, es hora de hacer una especie de balance final y dar nuestro 

testimonio acerca de los tres ejes interpretativos — ambiente (institucional, docente, 

[trans]formativo); resiliencia docente y procesos de formación docente — que forman los 

vectores de interpretación de las entrevistas en nuestra investigación para comprender la 

resiliencia de profesores. 

Según la teoría de las narrativas de Paulo Ricoeur, con base en la descripción, 

narración y prescripción, hicimos hasta aquí la descripción de nuestro problema de 

investigación, métodos y técnicas de investigación y el estado del arte del tema de la 

resiliencia. 

El problema que la propuesta investigativa buscaba comprender, es de qué manera 

sucede el desarrollo del proceso de resiliencia docente y del ambiente [trans]formativo en el 

ámbito de la educación superior, mapeando lo que contribuye al desarrollo de esos procesos. 

En seguida, interpretamos las narrativas de los 15 docentes de cursos de licenciaturas de la 

UFSM y enumeramos cierta organización, basada en la ética de la pertenencia, concomitante 

al estado en que se encuentra el tema de la resiliencia en las diferentes etapas de evolución de 

la discusión. Por último, pretendemos en este momento hacer cierto recelo del debate 

establecido hasta aquí y proponer algunas consideraciones extraídas del contacto con las 

narrativas. Es de eso que surge la prescripción como la fuerza moral que nos abre a la idea de 

la alteridad, pues implica un aprendizaje con el dolor o el sufrimiento existencial del otro. Y, 

además, implica la devolución del sentido al mundo de la vida, lo que no ocurría en la 

fenomenología de Husserl, a partir de la crítica de Ricoeur, como vimos anteriormente. 

Las instituciones de enseñanza superior tienen como desafío primordial la educación 

de los estudiantes de modo que se sientan comprometidos con su formación y también 

asuman una actitud flexible y posible de constantes cambios, permitiendo que sean capaces de 

transitar por las incertidumbres. En este sentido, algunas características de las instituciones 

educativas resilientes son: la participación significativa de sus integrantes, por medio del 
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aprendizaje cooperativo, siendo que ésta contribuye para que los estudiantes sean capaces de 

ser autores de su propio proceso de aprendizaje; desarrollando la colaboración en lugar de la 

competitividad; la tolerancia ante la diversidad y la cooperación grupal (Hernández & 

Betancor, 2012, págs. 123-124). En este contexto, el profesor asume la función de mediador 

entre los alumnos y el conocimiento, auxiliándolos a pensar de forma crítica y participativa; 

es necesario el desarrollo de un contexto de aprendizaje seguro (Ibíd., p. 124). En esta 

propuesta, los alumnos deben involucrarse efectivamente, opinando, innovando, respetando 

los límites y / o reglas establecidas, a fin de que los objetivos propuestos sean alcanzados. 

Podemos decir que los grandes destaques de la educación superior resiliente son: la 

cooperación; la solidaridad; la valorización del trabajo conjunto; la conexión afectiva entre 

profesores y alumnos; y el éxito académico, respetando el ritmo de cada participante. Por eso, 

aún en las palabras de Hernández & Betancor, "el desafío del docente universitario está en 

promover un trabajo cooperativo, en el que las capacidades no sean un motivo de división 

sino de orgullo, porque todas las personas han descubierto de qué son capaces o en qué 

destacan" (Ibíd., p 129). En este sentido, dos aspectos ni siempre son recordados y/o 

considerados en el contexto académico, pero son de suma importancia para el desarrollo 

personal/profesional, que sean: el afecto y el apoyo. Cada vez más las encuestas vienen 

apuntando como son importantes y necesarias iniciativas de acogida y acompañamiento, tanto 

de estudiantes, como de profesores, en el ámbito universitario, siendo que eso potencia los 

desempeños académicos, personales y relacionales, o sea: "superar, enfrentar, romper, 

desarrollar y sobresalir son todos términos asociados a la resiliencia" (Benedicto y Faria, 

2014, p. 99). 

La resiliencia viene siendo defendida como algo dinámico, como bien explica 

Grotberg (2005) cuando dice que "las situaciones de adversidad no son estáticas, cambian y 

requieren cambios en las conductas resilientes" (p. 17). Al sostener la noción dinámica de 

resiliencia, la autora define la interacción de factores resilientes provenientes de tres niveles: 

soporte social (yo tengo), habilidades (yo puedo) y fuerza interna (yo soy y yo estoy). Estos 

factores interactúan y establecen una relación dinámica, en el itinerario vital y profesional. La 

resiliencia es una categoría cuyo espectro epistémico-metodológico es imprescindible en la 

contemporaneidad para el desarrollo profesional docente, ya que puede contribuir a una 

mayor comprensión acerca del proceso de construcción del conocimiento de sí, del otro y del 

mundo, muchas veces desafiado por las adversidades con que los profesores se enfrentan a lo 

largo de su carrera. En ese sentido, Alarcão (2001) evalúa que: 
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Las relaciones interpersonales deberán ser reflexivas, flexibles, resilientes por 

naturaleza, por lo que la resiliencia deberá considerarse no sólo como uno de los 

puntos de convergencia del desarrollo personal y social de las personas, sino también 

como un factor de equilibrio interior y exterior de los sujetos (p. 59). (traducción de la 

autora) 

 

Entendemos resiliencia docente como un proceso colectivo de superar las 

adversidades, las dificultades y los desafíos encontrados en el recorrido de la docencia, a 

través del proceso [auto]formativo y/o espiral [auto]formativa. Por lo tanto, la capacidad de 

reflexión, flexibilidad y resiliencia son inherentes a la constitución de un ambiente docente 

[trans]formativo. De esta forma, consideramos que estos aspectos pueden contribuir al 

desarrollo de una sociedad que valorice la autenticidad, la cordialidad, la tolerancia, la 

solidaridad, y también, en que las relaciones personales e interpersonales tengan sentido y 

relevancia en las manifestaciones de la acción humana. 

Considerando que cada época tiene su propia manera de investigar e interrogar la 

realidad, el presente trabajo ha intentado comprender cuáles son los aspectos interrelaciónales 

que dificultan/posibilitan ambientes favorables a las mediaciones socioculturales de actitudes 

resilientes de los profesores en la Educación Superior, con vistas al incremento de su 

autonomía. Para esto, se buscó apoyo metodológico en la fenomenología-hermenéutica, a 

partir de la interpretación de quince entrevistas bajo la perspectiva de la teoría de las 

narrativas, de Paul Ricoeur, principalmente, en la obra Si mismo como otro. Además, contó 

con el aporte de autores como, entre otros, Jardim & Pereira (2006); Beltrán; Igea y Agustí 

(2003); Anaut (2005); Herrán (2014; 2017); Grotberg, (2005); y Freire (2004). Si se 

establecieron otros horizontes interpretativos, tal vez el resultado hubiera sido distinto. Sin 

embargo, en el actual direccionamiento dado a la investigación, una de las conclusiones del 

estudio se refiere al hecho de que una docencia resiliente se construye en el sentido del 

autoconocimiento por la alteridad. No fue por otro motivo que, como vimos en el horizonte de 

la historicidad, Edipo llega al jardín de la espiritualización apoyado en el hombro de su hija 

Antígona. Agustín, en la primera escena, en el jardín de Milán, está con la alianza de su mejor 

amigo Alipio y, en la segunda escena, dialoga con su madre Mónica. Epicuro se tornó notable 

por admitir en su jardín, además de los amigos y discípulos, también las mujeres y los 

esclavos, que no tenían voz y vez en la vida pública ateniense. Y, en el caso de nuestra 

investigación, estamos siendo guiados por la mano de Alice al jardín de la resiliencia. 

Una de las lecciones que Alice aprendió en contacto con su jardín, en el país de las 

maravillas, ocurre cuando la oruga azul le dice que un lado del champiñón la hace crecer y 



205 
 

otro disminuir. Si trasladamos ese sentido al campo de la resiliencia docente en la Enseñanza 

Superior, podríamos decir que, a partir de la interpretación de las entrevistas, este tema vino a 

la luz, de hecho emergió como un parámetro importante para el entendimiento de la propia 

cuestión. Se percibe que el autoconocimiento guiado por la hermenéutica de la alteridad es el 

lado del "yo mayor" que hace que los docentes evolucionen, mientras que el cierre del sí 

mismo, en la coincidencia entre conciencia y conciencia de sí, como era presumido en la 

filosofía de Descartes, significa ser llevado para el otro lado, el lado del "yo menor" que los 

hace retraer. Es necesario considerar que el cambiarse en grande o pequeño puede ser 

asociado también al carácter y a la humildad, lo que hace creer que esos aspectos deben ser 

entendidos dialécticamente, eso es, dependen de las situaciones, pues no se puede trabajar con 

su invariancia en el tiempo . 

Y aquí podríamos arriesgar una respuesta a la pregunta: considerando que la idea de 

resiliencia proviene de la Física, ¿qué sería la elasticidad en los docentes? Ahora bien, cada 

individuo tiene sus características personales y al considerarlas podrá salir fortalecido de las 

adversidades a su manera. Si evolucionamos en el recorrido del rol de las entrevistas, 

percibimos que hay una expansión o enriquecimiento de la conciencia en el sentido del auto 

esclarecimiento, de la importancia de la atención al toque de la alteridad y de su vivencia o 

transformación en cultura de sí. Y eso va al encuentro de lo que Fontaines y Urdanteta definen 

como significado del término resiliencia: "entendido como la capacidad humana universal 

para enfrentar las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas." 

(2009, p. 164). 

En las entrevistas nos encontramos con la percepción sobre profesores decepcionados: 

¿decepcionados, quizá porque no fueron reconocidos debidamente, o bien conscientemente, 

por no saber valorarse? En el caso del no reconocimiento a esos profesores, ¿podría 

considerarse una forma de maltrato académico o de injusticia académica? El problema 

enunciado aquí puede llegar al punto de que, como observan Poletti y Dobbs: "muchas 

personas sobreviven a las dificultades, crisis, pero lo hacen de una manera negativa, entrando 

en la delincuencia, comportándose como fieras contra los otros humanos" (2011, p. 72). Estos 

dilemas son evidentes cuanto más el entrevistado deja a la vista la concepción de resiliencia 

afinada con su sentido más inicial, el de que ella es un atributo personal que se cierra en sí 

mismo y no algo dinámico que puede ser promovido/educado. 

Pero entendemos que el hecho de haber acordado participar en la entrevista es, sin 

duda, un paso importante en ese proceso de evolución por el autoconocimiento. Y esperamos 

que esta investigación pueda, de alguna manera, ayudarles en el proceso de mejora y de auto 
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comprensión personal/profesional. Como sugiere Cyrulnik: "la tendencia a relatar para 

nosotros mismos lo que nos sucedió constituye un factor de resiliencia con la condición de dar 

sentido a lo que sucedió y rehacerlo afectivamente" (2006, p. 17). Dar sentido, en ese caso, 

está en relación a la capacidad de auto transformarse, de proteger su integridad y salir 

engrandecido de la experiencia, de aprender con el sufrimiento y, en fin, de salir fortalecido 

de la tempestad dando, así, respuestas innovadoras a la crisis. 

Podríamos pensar aquí en la importancia de la preocupación de que las universidades 

y las demás instituciones superiores de enseñanza puedan incorporar un Programa de 

Formación Continuada Docente, en que el ambiente [trans]formativo sea comprendida como 

eje de la resiliencia pedagógica. Este programa podría complementarse con la reflexión sobre 

la resiliencia presente en las estructuras curriculares de sus diversos cursos de enseñanza 

media, graduación y posgrado, en unidades que ofrezcan apoyo pedagógico permanente a 

esos docentes, en el perfeccionamiento de la metodología de evaluación institucional, 

ofreciendo seguimiento a los casos que no logran trascender los índices. Y que este cotejo no 

quede restringido sólo a la constatación del déficit en la performance de profesores, alumnos y 

técnicos-administrativos, como la evasión de los estudiantes de los cursos de graduación, que 

en el caso de la UFSM es muy alto. 

 Elaborando una breve síntesis de un Programa de Formación Continuada Docente a 

partir de los diversos momentos suscitados en las entrevistas, podemos sugerir que tal 

iniciativa puede ocurrir de acuerdo con la forma de la espiral [auto]formativa, semejante al 

jardín ilustrado en la siguiente imagen. 

                            

                     Figura 16 – Modelo de jardín en forma de espiral 
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                          Fuente: Figura disponible en: https://br.pinterest.com/pin/550776229419048061/  
Encontrada en 05/01/2018.  

 

Detallando mejor este modelo, en el primer conjunto de nuestras entrevistas Açucena, 

Gardena y Anémona pontificaron la realidad más cercana al suelo, pues aún desconocen el 

Jardín de la Resiliencia Pedagógica porque están apegadas a creencias de un pasado exitoso, 

vivido antes de ingresar a la universidad pública. Ellas no desarrollaron raíces para adentrarse 

en el nuevo ambiente. En función de vivir ese sufrimiento, de no conseguir insertarse de 

forma proactiva en el nuevo contexto, sus sugerencias forman la base o la raíz de un Programa 

de Formación Continuada Docente, junto con el humus o la tierra fértil de nuestro jardín de la 

resiliencia universitaria. Destacan la necesidad, respectivamente, de: formación pedagógica 

adensada, relaciones interpersonales maduras y el compromiso con la profesión. 

En el segundo conjunto, Gazania, Dalia Amarilla, Cactos y Bonina están en proceso de 

acercamiento al jardín de la resiliencia, pues forman parte de un grupo de transición. Como 

están colocadas frente a la política académica, interna y externa a la universidad, que hoy está 

ocasionando varios retrocesos en relación a los logros para la inclusión de estudiantes en la 

enseñanza universitaria en los últimos tiempos, tienen dificultades para visualizar un futuro 

mejor para sus disciplinas y los sueños que idealizan para su ambiente universitario. Esto hace 

que permanezcan presas a una visión meramente interna del jardín, perdiendo de vista el 

contexto más amplio de la vida, principalmente fuera de los muros de la universidad, lo que 

debilita, por un lado, sus identidades personales y profesionales. Pero por otro lado, esa 

situación les permite idealizar valores muy importantes para el momento actual, formando el 

núcleo de las plantas ornamentales de nuestro jardín, como la lucha académico-política; las 

experimentaciones didáctico-pedagógicas; el reconocimiento; y la afectividad, que son 

factores convergentes a la constelación de conceptos de la resiliencia pedagógica. 

El tercer conjunto, representado por Amarílis, Gérbera, Girassol y Copo-de-leite, 

conoce su jardín de manera más completa, pues logra aliar una visión interna y externa al 

mismo tiempo. Ellos poseen una mirada de la alteridad más consolidada, siendo capaces de 

ver a sí mismos y a sus acciones desde el punto de vista del otro. Los valores emergentes de 

las entrevistas brotan de esa vivencia, en la medida en que ilustran, respectivamente, las hojas 

de las plantas: educación humanizadora y la alteridad; dignidad y la identidad docente; 

identidad docente y buen humor; y desapego al pasado. 

El último extracto de nuestro jardín, representado por Alecrim, Iris Azul, Gerâneo y 

Tulipa Vermelha está afinado al momento más contemporáneo de la resiliencia, que implica 

el desarrollo de una cultura de sí, afinada a los valores de la eticidad y de la sensibilidad. En 
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este contexto, "el enfoque de la resiliencia nos invita a entender el mundo ya los seres vivos 

como sistemas abiertos, dinámicos, irregulares e impredecibles, por lo que solo pueden ser 

entendidos desde la interdisciplinariedad y la cooperación" (Hernández & Betancor, 2012, p. 

122). Es decir, hay una admisión de que las relaciones se dan posicionadas en un ambiente de 

apertura al otro, lo que implica salir de la disciplinarización y comprender la importancia de la 

interdisciplinaridad y el papel cooperativo y solidario, así como la formación ética. En ese 

sentido, tales valores se suman a los emergentes de los relatos de los entrevistados registrados 

como las flores, que son respectivamente: realización profesional; amorosidad; eticidad; 

protagonismo. 

Los cuatro conjuntos o canteros forman una especie de espiral [auto]formativa y 

evolutiva, similar a la que estamos proponiendo desde nuestro máster y que puede apreciarse 

también en la figura siguiente, que la ilustra desde arriba. 

 

    Figura 17 - Espiral auto[trans]formativa. Elaborada por la autora. 

 

Como hemos visto en el epígrafe de este trabajo, en la cita extraída del libro El 

Principito, de Saint-Exupéry, bastaría a los hombres buscar en una sola rosa lo que no 

encuentran en cinco mil otras. Este mensaje puede servir a los propósitos de esta 

investigación, ya que hicimos la interpretación de las entrevistas hasta entonces, pero ahora 

concentramos este proceso en una sola planta ornamental, adelante denominada "Rosal". Ella 

irá posibilitar la fusión de horizontes de la investigación, en el sentido hermenéutico, dando la 

educación 

humanizadora 

y alteridad 
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forma de espiral auto [trans]formativa a nuestro Programa de Formación Continuada Docente. 

De este modo se pretende profundizar el aspecto sociocultural de la resiliencia, en el sentido 

de incorporar la historicidad como constitutiva de su comprensión, a partir de una propuesta 

conceptual valorativa. El rosal es una de las flores más antiguas y bellas del planeta, pudiendo 

tener más de cien variedades, entre ellas las trepadoras. La espiral se va a servir de esa 

característica del rosal para juntar en sí los valores conceptuales emergentes de todas las otras 

plantas ornamentales, como ilustra la imagen abajo. 

 

 

                             Figura 18 – El Rosal. Elaborada por la autora. 

 

En cuanto a los valores conceptuales emergentes de las plantas ornamentales del 

Jardín de la Resiliencia, podemos expresar una breve síntesis del Programa de Formación 

Continuada según la comparación a seguir. 
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Programa de Formación Continuada Docente:  
  

- El Rosal - 

Flores 
auto realización 

personal/profesional 
amorosidad Eticidad Protagonismo 

Hojas 

educación 

humanizadora y 

alteridad 

dignidad y identidad 

docente 

identidad docente y 

buen humor 

desapego a creencias 

del pasado 

Tallos 
lucha académico- 

política 

experimentaciones 

didáctico-pedagógicas 
reconocimiento afectividad 

Raíces 
formación pedagógica 

adensada 

relaciones interpersonales 

maduras 
compromiso con la profesión 

Cuadro 3 – Articulaciones de los valores emergentes de las narrativas. Elaborado por la 

autora. 

 

Explicando mejor, sabemos que las raíces hacen el papel de fijación de las plantas en 

el suelo, siendo responsables también por extraer de la tierra la savia bruta (agua y sales 

minerales).
29

 En el enfoque de la Pedagogía Radical e Inclusiva, como dijimos en la 

introducción de este trabajo, Herrán atribuye a la Pedagogía y a la Didáctica la búsqueda de 

ese horizonte de orientación, pues sería justamente la parte no visible de la planta, o sea, las 

raíces, la que más importa por las cualidades presentadas arriba. Entendemos que la 

formación pedagógica adensada, relaciones interpersonales maduras y el compromiso con la 

profesión son valores que están en el origen o en la raíz del ambiente resiliente en las 

universidades. Son atributos importantes tanto para la institución como para sus actores, 

porque involucran, de manera decisiva, la cuestión de la alteridad. Sintetizando mejor, 

diríamos que lo que está en juego en las raíces del Rosal son la formación, relaciones y 

compromiso, es decir, los tres pilares o cimientos de sustentación de cualquier proyecto 

educativo consistente, los cuales pueden desdoblarse en temáticas abordadas al inicio de 

nuestro Programa de Formación Continuada Docente. 

Aunque existe una diversidad muy grande de tallos, en general ellos hacen la conexión 

o comunicación entre la raíz y las flores de la planta. Como estamos trabajando con la idea de 

componer el Rosal, vamos a admitir que la variedad más importante en este caso es el tallo 

aéreo, lo que no queda sumergido, a pesar de que en los jardines existan también tallos 

subterráneos y acuáticos. El tallo ejerce la función de conducción de los alimentos extraídos 

                                                           
29

 Las informaciones sobre las características de las plantas de jardín contenidas en esa parte del trabajo fueron 

sacadas del sitio: https://www.coladaweb.com/biologia/botanica.  
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por las raíces y también ofrece sustentación para que la planta se mantenga en pie. De la 

misma manera entendemos que la lucha académico-política puede identificarse con el soporte 

ofrecido por el tallo, debido a la amenaza constante de los gobiernos que hacen la educación 

sinónimo de "política de recortes" de las inversiones, seguidamente. Las experimentaciones 

didáctico-pedagógicas harían el papel de la comunicación ofrecida por los vasos centrales y 

periféricos que dan vida al universo del Rosal. El reconocimiento y la afectividad representan, 

respectivamente, la savia bruta (agua y sales minerales) que irriga la planta de forma 

constante. De esta forma, esos valores conceptuales darían sustentación a un Programa de 

Formación Continuada Docente, cuyo vector principal sería la resiliencia. 

Las hojas del Rosal tienen la función de sombrear y, al mismo tiempo, ejercen la 

función vital de la producción de energía que nutre la planta a través de la respiración. Las 

hojas hacen la fotosíntesis, liberando oxígeno para el aire y captando el gas carbónico. De la 

misma forma, una educación humanizadora es vital para la existencia de la universidad, junto 

con la alteridad y la identidad docente. Así como las hojas buscan la luz del sol para 

fortalecerse con la fotosíntesis, es necesario que el/la docente desarrolle el desapego de las 

creencias del pasado para abrirse a las nuevas experiencias que le permiten estar disponible al 

nuevo. Este conjunto de valores produce el sombreado que permite mantener los otros valores 

vivos del Rosal (del tallo y de las raíces), estando así protegida del exceso de luminosidad que 

podría terminar secando el suelo del jardín. Para los propósitos de nuestro Programa, esos 

valores conceptuales forman la estructura (química) que permite a la resiliencia dar la 

oportunidad de transformación pedagógica en la actividad docente. 

Por último, aunque la flor del Rosal es la parte más conocida y admirada porque 

produce la belleza y su perfume, en realidad ella es su órgano reproductor. Algunas flores 

tienen solamente el órgano masculino y otras sólo el femenino, mientras que otras poseen 

ambos, por lo que son consideradas hermafroditas. Además, las flores poseen ovario, cáliz, 

corola y el estilete que, junto con el gineceo y el androceo forman las diversas partes de su 

conjunto. De la misma manera entendemos que la realización profesional, la amorosidad, la 

eticidad y el protagonismo son las diversas partes responsables de la belleza, la fragancia, 

pero también los valores conceptuales que contribuyen decisivamente al buen éxito de nuestro 

Programa de Formación. Ellos ofrecen la garantía de continuidad de la vida académica y dan 

sentido, entusiasmo y alegría al día a día de la universidad. 

Entre una etapa y otra de la metáfora del jardín hay una evolución en el sentido de la 

comprensión de la resiliencia, en que el individuo se abre a la inserción de la alteridad en sus 

vivencias, por eso la preocupación de construirse y reconstruir cotidianamente. En esta 
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reconstrucción hay un largo proceso, muchas veces amenazado por los factores que ponen en 

riesgo la calidad de su vida, pero no por ello deja de encontrar recursos que le ayuden a seguir 

adelante. Buscar la metamorfosis de ese potencial humano enfrentando los desafíos, desde la 

perspectiva de la resiliencia, es aún una meta a cumplir en la Enseñanza Superior. Se 

necesitan cambios innovadores, prácticas audaces y un trabajo intencional de planificación 

para dar respuestas a la crisis a partir de una visión reflexiva y creativa. 

Interpretamos así las consideraciones extraídas de las entrevistas-narrativas por 

analogía a la metáfora del jardín de la resiliencia. La solidaridad ética, el protagonismo y la 

dignidad, por ejemplo, son atributos no sólo de personas, sino también de organizaciones 

resilientes y, en ese aspecto, entendemos que hay mucho que evolucionar en la Enseñanza 

Superior, como se puede observar por las historias narradas por los relatos los encuestados. 

En tono dramático, Tavares complementa este razonamiento de la siguiente manera: "este es 

el grito que aquí quisiéramos dejar de decir alto y con buen sonido, en un llamamiento 

permanente, que el desarrollo de capacidad de resiliencia en los sistemas de formación no 

debe, en modo alguno, ser descuidado y mucho menos silenciado” (2001, p. 52). 

Reiterando el problema de la tesis, es decir, de qué modo se están creando estructuras 

de apoyo pedagógico para la promoción de la resiliencia de los profesores en la Enseñanza 

Superior de una institución pública brasileña, concluimos que, en el momento, el trabajo de 

resiliencia ocurre más por iniciativa individual en la UFSM, como hemos visto en las 

conversaciones de nuestros entrevistados. Ellos están teniendo una performance satisfactoria, 

pues, de los quince entrevistados, ocho están ubicados en fases avanzadas de comprensión y 

actuación en el campo de la resiliencia, en función de estar más disponibles a cambiar sus 

prácticas, o, simplemente, actuar teniendo en cuenta la idea de alteridad. Otros siete todavía 

carecen de mayores desarrollos en ese sentido, pero se encuentran en el camino del Jardín de 

la Resiliencia. Sin embargo, si esto se convierte en parte de la intencionalidad de una política 

colectiva e institucional — la educación humanizadora, de la que habla Gérbera —, creemos 

que la universidad "florecerá" de manera más armónica. Por eso, comprender la resiliencia es 

maravillarse ante los enormes desafíos que se presentan, para que ella se convierta en cultura 

de una institución universitaria que no sólo enseña, sino que también aprende. 
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Apêndice A – Questionário Exploratório 

 

RESILIÊNCIA DOCENTE E AMBIÊNCIA 

[TRANS]FORMATIVA NOS PROCESSOS DE 

AUTOFORMAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 

 
*Obrigatório 

 

CONVITE À PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA SOBRE 

RESILIÊNCIA DOCENTE 

Estimado/a Professor/a: 

Estamos encaminhando este questionário exploratório, por meio eletrônico, como parte inicial 

de nossa pesquisa desenvolvida pela Universidad Autónoma de Madrid (UAM), na 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), orientada, respectivamente, pelos professores 

Agustín de la Herrán Gascón (UAM) e Adriana Moreira da Rocha Veiga (UFSM). A pesquisa 

dará suporte à Tese de Doutorado, intitulada: “Resiliência docente e Ambiência 

[trans]formativa nos processos de autoformação docente na Educação Superior”. 

 

O tema dessa pesquisa versa sobre a resiliência no contexto educativo superior, sendo esta 

entendida como a capacidade que o sujeito tem de sofrer a tensão provocada pelas 

adversidades e de enfrentá-la, ou seja, desenvolver formas de lidar com ela, através do 

processo de reelaboração de si mesmo. Desejamos investigar quais as condições objetivas, 

subjetivas e intersubjetivas que influenciam positivamente a configuração de processos 

resilientes, tendo como horizonte a autoformação dos professores na Educação Superior e o 

processo contínuo de retomada das aprendizagens. 

 

O estudo propõe investigar a inter-relação desses processos em profundidade, procurando 

compreendê-los a partir da perspectiva dos sujeitos implicados, como vivenciam e sentem 

esses problemas e como os enfrentam em entornos muitas vezes desfavoráveis. 

 

O cenário da nossa pesquisa abrange os professores formadores dos cursos de licenciatura da 

UFSM. Por isso, estamos enviando este convite a você, buscando algumas informações 

preliminares que auxiliarão no desenvolvimento do projeto. 



220 
 

Você poderá colaborar mediante os seguintes procedimentos: 

1.Após a leitura, assinalar a opção “li e estou de acordo”, se decidir participar desta etapa da 

pesquisa. 

2.Responder o Formulário Eletrônico a seguir, com seis (06) questões específicas. 

3.Para algumas questões que oferecem as alternativas, clique na resposta desejada.  

 

Para as questões que exigem descrição, clique no quadro correspondente ao tópico descritivo. 

O formulário respondido será salvo pelo sistema. 

A sua participação será muito importante para nós, mas o/a deixamos livre para parar de 

responder o formulário a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ou coação. Você não será 

identificado/a. Os resultados da pesquisa serão publicizados e ainda assim a sua identidade 

será preservada. Não há riscos pessoais envolvidos na participação. Você não terá nenhum 

gasto, nem obterá nenhum ganho financeiro por participar da pesquisa. 

Qualquer dúvida a respeito você poderá entrar em contato com os pesquisadores pelo e-mail 

neivadoutorado@gmail.com ou pelo telefone (55) 98160-0641. 

Atenciosamente, 

Agustín de la Herrán Gascón – Orientador UAM 

Adriana Moreira da Rocha Veiga – Co-Orientadora UFSM 

Neiva Viera Trevisan – Doutoranda 

 

QUESTIONÁRIO EXPLORATÓRIO 

1. CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO * 

       Li, entendi e estou de acordo. 

       Li, entendi e não estou de acordo. 

 

2.  Ano que iniciou a docência na UFSM: * 

______________________________________________________ 

3. Foi sua primeira experiência docente na Educação Superior? * 

      Sim  

      Não 

4. Caso já tenha tido outra experiência na Educação Superior anteriormente ao 

ingresso na UFSM, especifique em que instituição e por quanto tempo. *  

____________________________________________________ 

5.  Considerando o contexto da docência no qual você está inserido(a), é possível 
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identificar pelo menos um evento significativo de adversidade no seu âmbito 

pessoal/profissional e as estratégias de enfrentamento desenvolvidas? * 

      Sim 

      Não 

6. Você poderia relatar essa experiência por meio de entrevista individual? * 

      Sim 

      Não 

7. Escreva seu nome, telefone e e-mail para que possamos identificar quem deseja continuar 

contribuindo com essa pesquisa. 

________________________________________________________ 
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Anexo B: Cuestionario sobre implicaciones éticas 

 

Indicar si la propuesta del plan de investigación contempla alguno/s de los siguientes 

aspectos:  

A: Investigación con seres humanos o uso de datos personales.....................................  SI  NO   

B: Utilización de muestras biológicas humanas o información genética………………………  SI  NO   

C: Experimentación animal.................................................................................................. SI  NO   

D: Utilización de agentes biológicos de riesgo para la salud humana, animal o para las plantas SI  NO   

E: Uso de organismos modificados genéticamente (OMGs)...........................………………  SI  NO   

En caso de haber contestado afirmativamente a uno o más ítems, y después de que el 

Plan de Investigación haya sido evaluado por la Comisión Académica del Programa de 

Doctorado, el doctorando debe enviar copia de este anexo (junto con la documentación 

requerida) al Comité de Ética de la Investigación (CEI) de la UAM a la dirección de 

correo electrónico:  

comite.eticainvestigacion@uam.es  

Si el trabajo se hace dentro de un Proyecto de Investigación más amplio que cuenta con la 

aprobación del Comité de Ética de la Investigación (CEI), especificar: 

 Título del proyecto: 

 Investigador Principal:  

 Fecha de aprobación por el CEI-UAM
30

: 
 

Si el trabajo de investigación no se enmarca en un Proyecto ya aprobado, se ha de enviar, 

junto al presente Anexo, el Plan de Investigación, que debe incluir las actividades a realizar, y 

especificar la metodología y el material –en su caso- que se va a utilizar.  

Aparte del Plan de Investigación con sus anexos, se adjuntará la siguiente documentación: 

 En el supuesto A, si la investigación es prospectiva, se deberá aportar el documento 

de consentimiento informado que se utilizará, donde conste la información detallada 

                                                           
30

 O, en su caso, el CEI de otra Institución colaboradora con el Programa de Doctorado, que tendrá que 
especificarse y adjuntarse. 

MD.5014568
Resaltado
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que recibirá el participante en el estudio. Si la investigación es retrospectiva se deberá 

establecer un compromiso de confidencialidad sobre los posibles datos 

identificativos de los participantes. En cualquier caso, se detallará si los datos o el 

material obtenido serán anonimizados o codificados y cómo se custodiarán. También 

deberá indicarse el modo de reclutamiento de los participantes. Si se trata de 

experimentación clínica se debe adjuntar el informe del Comité de Ética del Centro en 

el que se llevará a cabo la experimentación, señalando la extensión de esta 

autorización (usos restringidos al proyecto, o para otros usos relacionados). 

 En el supuesto B si la investigación es prospectiva, se deberá aportar el documento de 

consentimiento informado a utilizar donde conste la información detallada que 

recibirá el participante en el estudio. Si la investigación es retrospectiva deberá 

presentarse la autorización del uso de las muestras, que deberán tratarse de forma 

anónima, a menos que se justifique adecuadamente la necesidad del tratamiento de 

forma no anónima, en cuyo caso se necesitará consentimiento informado y 

documento de confidencialidad. 

 En el supuesto C se deberá adjuntar el Informe del Órgano Encargado del Bienestar 

de los Animales (OEBA) y, en su caso, del Órgano Habilitado. 

 En el supuesto D se debe adjuntar el informe del Comité de Bioseguridad o del 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Centro en el que se llevará a cabo la 

experimentación. Asimismo, se deberán enumerar los agentes biológicos a utilizar y 

describir las medidas de contención del laboratorio donde se van a realizar los 

trabajos. 

 En el supuesto E se debe adjuntar el informe del Comité de Bioseguridad o del 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Centro en el que se llevará a cabo la 

experimentación. Se debe declarar la categoría de riesgo de los OMGs empleados y su 

procedencia, así como los organismos receptores y donantes empleados y los vectores 

utilizados. 

Datos necesarios para la tramitación por el CEI: 

 Título de la Tesis:  Resiliência docente e Ambiência [trans]formativa nos processos de 

autoformação docente na Educação Superior 

 Doctoranda: NEIVA VIERA TREVISAN 

 Teléfono del doctorando: 55 55 981600641 

 Correo electrónico del doctorando: neivavtrevisan@gmail.com 
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 / neiva.viera@estudiante.uam.es  

 Programa de Doctorado en: Educación 

 Director: Agustín de la Herrán Gascón 

 Tutor (si el Director es externo): Agustín de la Herrán Gascón 

            

 

Firma Doctorando:                          Vº Bº Director                               Vº Bº Tutor 

       (y del Codirector en su caso)                     (en su caso) 

 

 

Fecha:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD.5014568
Resaltado

MD.5014568
Resaltado

MD.5014568
Resaltado
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Anexo C - Carta de Consentimiento Informado Investigación con Profesores 

 

Título:  

Resiliência docente e Ambiência [trans]formativa nos processos de autoformação docente na  

Universidade Federal de Santa Maria/Brasil  

Doutoranda: Neiva Viera Trevisan  

I. Objectivo:  

Compreender a relação entre resiliência docente e ambiência [trans]formativa por intermédio 

das [inter]influências entre condições objetivas, subjetivas e intersubjetivas, tendo como 

horizonte as narrativas de professores sobre o processo contínuo de autoformação e retomada 

de aprendizagens docentes na Universidade Federal de Santa Maria//Brasil. 

II. Procedimientos:  

Os participantes da investigação serão professores da Universidade Federal de Santa Maria, 

dos Cursos de Licenciatura. E, por ser de característica voluntária a contribuição dos docentes 

com esta pesquisa, não temos como precisar o número exato dos mesmos. 

A participação consiste em entrevistas narrativas autobiográficas e em profundidade, 

individuais, realizadas pelo investigador, agendadas previamente de acordo com a 

disponibilidade de cada participante. O registro destas narrativas será realizado por meio de 

gravação, que serão transcritas posteriormente e enviadas aos entrevistados para que possam 

realizar as alterações que julgarem necessárias.  

III. Participación voluntaria:  

A decisão de participar da investigação é voluntária e não constitui qualquer risco para sua 

integridade pessoal. O participante mantém o direito de recusar a opção de participar se o 

considerar necessário. 

IV. Confidencialidad:  

O registro e o relatório dos dados gerados na pesquisa serão anônimos, a fim de manter a 

privacidade de cada participante. Todos os dados ou detalhes pessoais são modificados e 

somente o pesquisador responsável tem acesso à informação direta e pessoal dos 

participantes. Os dados obtidos são para fins da investigação. 

V. Contactos:  
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Se você tiver alguma dúvida sobre sua participação, entre em contato com: 

neivavtrevisan@gmail.com, ou pelo telefone (55) 981600641. Se você está disposto a 

autorizar sua participação, assine este documento ou responda esta mensagem ao mesmo 

endereço. 

 

Nombre: _____________________________ Firma: _________________________  

Fecha:_______________________________  
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