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RESUMO  

Este trabalho se propõe a partilha de processos iniciais da pesquisa intitulada "Interdisciplinaridade & 

Psicopedagogia: estratégias para aprender, ensinar e acreditar na autoria de pensamento", iniciada pelo autor 

em 2010, no curso de Doutorado em Educação (Currículo) pelo Programa de Pós-graduação Educação 

(Currículo), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e sob a orientação da Professora Dra. Ivani 

Catarina Abrantes Fazenda. A partir da elaboração de estudos objetivados à aproximação dos conceitos de 

Interdisciplinaridade, Auto(eco)formação, Histórias de Vida e de Autoria de Pensamento, busca-se elaborar 

proposições reflexivas  sobre a formação de professores num mundo em crise, compreendendo que tal crise 

se constitui como uma oportunidade de ressignificação de sentidos. De que modos a Interdisciplinaridade 

pode contribuir para auto(eco)formação? De que maneiras pesquisas sobre Histórias de Vida de professores, 

em diferentes campos de atuação, modalidades de ensino e práticas docentes pode favorecer o 

desenvolvimento da autonomia e da autoria de pensamento destes profissionais?  O que se busca aqui é 

validar o sujeito autor, formado como profissional que pesquisa sua própria prática educativa. Se a autoria de 

pensamento ''é o processo e o ato de produção de sentidos e de reconhecimento de si mesmo como 

protagonista ou participante de tal produção'' (FERNÁNDEZ, 2001, p 90.), produzir sentidos e reconhecer a si 

mesmo neste movimento é o desafio que se propõe neste texto, numa construção metodológica que pode 

favorecer a construção/reconstrução de subjetividades e auxiliar novas tessituras de Histórias de Vida, 

validando as singularidades da linguagem e legitimando movimentos de autoria que possam respeitar o 

tempo e o espaço de cada um, numa perspectiva interdisciplinar e psicopedagógica. 

 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Auto(eco)formação, Formação de Professores, Autoria de 

Pensamento. 

I - APROXIMAÇÃO DOS CONCEITOS DE INTERDISCIPLINARIDADE, 

AUTO(ECO)FORMAÇÃO, HISTÓRIAS DE VIDA E DE AUTORIA DE 

PENSAMENTO: INICIANDO UMA POSSÍVEL ARQUEOLOGIA DE SABERES. 

Aproximar os conceitos de Interdisciplinaridade, Auto(eco)formação, Histórias de Vida e 

de Autoria de Pensamento é iniciar uma possível arqueologia de saberes, buscando conhecer 

referenciais teóricos que possam dar conta da tarefa proposta.  A dinâmica desta tessitura é rever 
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caminhos, vislumbrar possibilidades de voltar o olhar para o que antes se fez: é perceber o que faz 

sentido existencial envolver-se com tal temática. 

Ao longo da minha trajetória de formação fiz movimentos diversos no esforço do exercício 

da autoria de pensamento. Assim, ao longo da pesquisa, será preciso contar com o apoio da 

memória em si mesma, para partilhar o percurso do vivido posicionando-me como um pesquisador 

envolvido na iniciativa de criar links (elos, ligações) entre conceitos, funções e construções.       

A Interdisciplinaridade sempre produziu efeitos significativos em mim desde minha 

graduação, na década de 80. Assim, uma pergunta surge: De que modos a Interdisciplinaridade 

pode contribuir para auto(eco)formação? Uma possível resposta que posso vislumbrar, reside no 

desenvolvimento da atitude interdisciplinar que é uma atitude 

 

 “(...) diante de alternativas para conhecer mais e melhor; atitude de espera ante os atos 

consumados, atitude de reciprocidade que impele à troca, que impele ao diálogo – ao diálogo com 

pares idênticos, com pares anônimos ou consigo mesmo – atitude de humildade diante da limitação 

do próprio saber, atitude de perplexidade ante a possibilidade de desvendar novos saberes, atitude 

de desafio – desafio perante o novo, desafio em redimensionar o velho – atitude de envolvimento e 

comprometimento com os projetos e com as pessoas neles envolvidas, atitude, pois, de 

compromisso em construir sempre da melhor forma possível, atitude de responsabilidade, mas, 

sobretudo, de alegria, de revelação, de encontro, enfim, de vida.” 
2
  

 

Com o exercício do magistério em diferentes níveis de ensino, vínculos entre teoria e 

práticas interdisciplinares foram objetos de sistematizações constantes, permeando diferentes 

estágios de minha professoralidade
3
. Segui, e ainda sigo, ampliando visões sobre minha inserção na 

produção de conhecimentos em Educação e Psicopedagogia, propondo-me a atitude responsável 

para com o meu trabalho, sem perder a alegria contida na oportunidade do encontro, da pesquisa, e 

do diálogo. Tais vínculos foram aproximando-me de modos e estilos próprios de ser um 

pesquisador-professor e um professor-pesquisador que se vê como um sujeito desejoso de novas 

aprendizagens. Um professor-pesquisador interdisciplinar que produz e compartilha os significados 

e sentidos de suas vivências educativas.  

Tenho, ao longo de minha trajetória, construído uma obra aberta a revisões permanentes, 

sustentada pelo encontro com os outros, no viver de minha própria história de vida, em movimentos 

de ação, reação e reflexão para ter consciência de mim mesmo, de minhas interações. Em Bakhtin 

encontro uma perspectiva de compreensão deste processo:  

 

“Só me torno consciente de mim, só me torno eu mesmo, me revelando para outrem, através de 

outrem e com a ajuda de outrem. Os atos mais importantes, constitutivos da consciência de si se 

determinam por uma relação com outra consciência (a um tu). A ruptura, o isolamento, o 

fechamento em si é a razão fundamental da perda de si (...). O ser mesmo do homem é uma 

comunicação profunda. Ser significa comunicar. Ser significa ser para outrem e através dele, para 

                                                
2 FAZENDA, Ivani C. A. Interdisciplinaridade: História, Teoria e Pesquisa. Campinas, Editora Papirus, 2008. 

3 STANO, Rita. Ser professor no tempo do envelhecimento: professoralidade em cena. Editora EDUC, PUC, São Paulo, 

2005. 
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si. O homem não possui território interior soberano, ele está inteiramente e sempre numa fronteira; 

olhando para si, ele olha nos olhos de outrem ou através dos olhos de outrem. Eu não posso 

prescindir de outrem, não posso tornar-me eu mesmo sem outrem; eu devo me encontrar em 

outrem, encontrando outrem em mim (no reflexo, na percepção mútua)”. 
4
 

 

Neste sentido, sigo em busca dos outros, tornando-me um sujeito que se encontra consigo 

mesmo ao vivenciar tal movimento no mundo, numa dialógica onde sejamos, eu e o outro, reflexos 

percebidos na mútua compreensão de diferenças e igualdades, diversidade e unidade. É a 

possibilidade do encontro que dá sentido a busca ou é a busca que constrói possibilidades de outros 

encontros?  

“Se o que dá sentido a busca é a possibilidade de encontro e entendendo a educação como um 

espaço que permite o encontro, na convivência entre diferentes pessoas essas questões precisam 

permear esse espaço para que discutidas coletivamente, possam de fato contribuir no alargamento 

do que somos e do que sabemos, diminuindo nossa ignorância a respeito daquilo que 

desconhecemos e nos enriquecendo nesse encontro com os outros, outros que também somos nós.”
5  

Se a Educação é espaço que permite o encontro com os outros, que também somos nós, 

esta dinâmica relacional nos aproxima do aprender e do ensinar em rede
6
 e nos aproxima da 

auto(eco)formação. Em pesquisas recentes, ainda não encontrei autores que se propõe a grafar, 

deste modo, esta perspectiva metodológica para estudarmos as Histórias de Vida de Professores.  

Por opção, inicialmente pensei em seguir com esta grafia, mas na continuidade dos estudos 

e pesquisas, deparei com três outras possibilidades: seguir fazendo uso do vocábulo autoformação 

em si mesmo, o que é comum na produção dos últimos vinte anos de pesquisas sobre a temática, 

destacando os processos de eco e heteroformação, que permeiam as discussões atuais; seguir com o 

termo auto(eco)formação, inicialmente assim grifado para fazer parte do título deste trabalho, e 

compreendido como possibilidade de ampliação conceitual; ou grafar o vocábulo como 

auto(eco)heteroformação, criando novos alinhavos conceituais, construindo outras possibilidades 

de interpretações. 

Dilema que pode parecer banal, mas que em si, remete potencialidades epistemológicas 

diversas, numa espiral retroativa e recursiva que pode levar à ampliação de entendimentos do que 

aqui proponho pensar. Se o encontro com pessoas nos remete a compreender o exposto, o encontro 

com produções de outros sujeitos envolvidos com temas similares aos de nossas pesquisas suaviza a 

procura por referenciais teóricos, sempre pontos de partida às nossas próprias construções. Galvani 

(2002), ao ser encontrado neste mover-se, me alerta que não é:  

                                                

4 Citado por CUNHA, Dóris de Arruda C. Dialogismo em Bakhtin e LIakubinskii. Página 6. Disponível em: 

<http://www.ufpe.br/pgletras/Investigacoes/Volumes/Vol.18.N.2_2005>Acesso em: 26 jan. 2009.  

5 LEITÃO, Cleide Figueiredo.  Buscando caminhos nos processos de formação/autoformação. Revista Brasileira de 

Educação, Set. /Out. /Nov. /Dez 2004, p. 27.   

6 BEAUCLAIR, João. O que aprende quem ensina?Navegando em redes, revendo trajetórias. Trabalho apresentado no 

I Congresso Internacional Diálogos sobre diálogos, promovido pelo GRUPALFA (Grupo de Pesquisas Alfabetização 

dos Alunos das Classes Populares), UFF, na Faculdade de Educação da UFF, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, RJ, 2005. ISBN 85-86392-14-6. Cd-rom.  

http://www.ufpe.br/pgletras/Investigacoes/Volumes/Vol.18.N.2_2005
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 “(...) possível pensar a autoformação sem articular o acoplamento interativo pessoa/meio ambiente 

e a tomada de consciência reflexiva... Sem essa articulação, só existiriam acoplamentos reflexos e 

condicionantes sem nenhuma possibilidade de autonomização do sujeito. A autoformação se 

declina então em três processos de retroação: retroação de si sobre si (subjetivação), retroação 

sobre o meio ambiente social (socialização) e retroação sobre o meio ambiente físico 

(ecologização).” 
7
 

Assim, opto por avançar nesta tessitura fazendo uso o termo autoformação, concebido 

como um processo não-isolado, contextualizado, componente de nossas formações num movimento 

tripolar, fomentado por três pólos principais: si (autoformação), os outros (heteroformação), as 

coisas (ecoformação), conforme proposição do autor acima citado. 

Com tal escolha, acredito ser interessante lançar novos olhares sobre implicações dela 

decorrente. Visualizar a proposição de Galvani me auxilia neste momento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: 
8
 

 

Numa livre interpretação, podemos interagir com o esquema referencial acima percebendo 

nossa formação como um latente processo de interações, repleto de morfogêneses e metamorfoses 

entre nós e os meios físicos e sociais. De acordo com o autor, o processo de formação: 

“(...) conduzido pelo pólo hétero inclui a educação, as influências sociais herdadas da família, do 

meio social e da cultura, das ações de formação inicial e contínua, etc. Essa hetero-formação é 

definida e hierarquizada de maneira heterônima pelo meio ambiente cultural.” 
9
  

Assim, somos desafiados ao acessar heranças advindas desta condução, pois o que em nós 

está possui uma origem repleta de simbolismos e elementos, nem sempre compreendidos em 

acervos de nossas vivências, no baú de nossas memórias. Advém de que ponto de nossas histórias 

nossos modos de agir, de sentipensar
10

, de fazer, de dialogar? De onde se originam nossas maneiras 

                                                

7GALVANI, Pascal. A autoformação, uma perspectiva transpessoal, transdisciplinar e transcultural. In: 

SOMMERMANN, Américo et ali (orgs.). Educação e transdisciplinaridade II, São Paulo, Triom/UNESCO, 2002, p. 97 

e 98. 

8 Conforme elaborado por GALVANI, Pascal. Idem, p. 96. 

9 Idem, ibidem. 

10 Sentipensar refere-se ao "processo mediante o qual colocamos para trabalhar conjuntamente o pensamento e o 

sentimento (...), é a fusão de duas formas de interpretação da realidade, a partir da reflexão do impacto emocional, até 

convergir num mesmo ato de conhecimento a ação de sentir e pensar". In: TORRE, Saturnino de La. Sentipensar: 

estratégias para un aprendizage creativo. Mimeo., 2001. 
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de interagir com a Informação, com o Conhecimento, com a Sabedoria? Que modalidades de 

aprendizagem sustentam nossas interações com o aprender? De que maneiras são nutridas nossas 

ensinagens e aprendências
11

 na prática docente cotidiana? Que valores herdamos e que se 

justificam em nossas escolhas estéticas e éticas? Com tal herança, de que modo articulamos o nosso 

ser e estar no mundo? 

  

III – Mover-se para construir novas paisagens: a Escuta, o Diálogo e a Amorosidade 

num mundo em crise.  

As questões presentes no parágrafo anterior são pontos vitais a serem colocados em debate, 

no meu seguir adiante com a pesquisa "Interdisciplinaridade & Psicopedagogia: estratégias para 

aprender, ensinar e acreditar na autoria de pensamento", onde o objetivo principal é refletir sobre 

nossas formações, no desenvolvimento de outro tipo de escuta, que seja uma: 

“(...) escuta sensível como forma de pensar o mundo reconhece na autoformação (conhecimento 

construído pelo sujeito a partir do seu contexto) e na construção das paisagens sonoras, duas 

estratégias cognitivas fundamentais. Compreendemos assim a autoformação como a construção, 

pelo sujeito, de suas próprias paisagens.”
12

  

No mover-se para construir nossas próprias paisagens, situa-se o pólo de formação 

conduzido pela ecoformação, composta pelas diferentes influências “físicas, climáticas, e das 

interações físico-corporais que dão forma à pessoa”, onde se insere “também uma dimensão 

simbólica” 
13

. Ainda de acordo com o autor, toda a diversidade presente no meio ambiente físico 

influencia não só as culturas humanas, mas também nossos imaginários pessoais, organizadores de 

sentidos às próprias experiências vividas, substanciais aos processos de construção das nossas 

subjetividades. A autoformação, neste modo de pensá-la, pode ser representada por esses dois 

processos, heteroformação e ecoformação: 

“Os processos S.1 e S.2 simbolizam as tomadas de consciência e as retroações da pessoa sobre as 

influências físicas e sociais recebidas. Essas assimilações formadoras correspondem ao conceito de 

acoplamentos estruturais de Varela (1989). O processo S.3 simboliza a tomada de consciência do 

sujeito sobre seu próprio funcionamento, que Varela chama de fechamento operacional. Essas três 

dinâmicas de autoformação são processos de tomada de consciência e de retroação da autos sobre 

                                                
11  “Explicando os termos aqui utilizados, entendo como aprendência a tomada de consciência de nossas possibilidades 

aprendentes criando processos de significação e constituindo o evoluir permanente de nossas subjetividades; já o 

termo ensinagem aqui é utilizado no sentido de que ensinar e aprender são processos resultantes da interação dialética 

entre aquele/a que ensina e aquele/a que aprende, ou seja, ensino e aprendizagem são os diferentes lados de uma 

mesma moeda, onde o ser cognoscente é ser também desejante, em movimento de autoria de pensamento.” Nota 

presente em BEAUCLAIR, João. Para Entender Psicopedagogia: perspectivas atuais, desafios futuros. Rio de Janeiro: 

WAK Editora, 2006, (terceira edição, 2009), página 53. 

12 MARTON, Silmara Lídia. Escuta sensível e auto–formação. Revista FAMECOS - mídia, cultura e tecnologia. 
Número 20, dezembro 2008. PUCRS, Porto Alegre, p.57. 

13 GALVANI, Pascal. A autoformação, uma perspectiva transpessoal, transdisciplinar e transcultural. In: 

SOMMERMANN, Américo et ali (orgs.). Educação e transdisciplinaridade II, São Paulo, Triom/UNESCO, 2002, p. 96 

e 97. 
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si mesma e sobre suas interações com o meio ambiente físico e social. Essas retroações e tomadas 

de consciência são indissociáveis das interações que as fizeram nascer.
14

 

Venho acreditando que a autoformação pode ser percebida, ainda, como fonte e alimento 

de si mesmo e de suas interdependências, pois se constituí como uma tomada de consciência do 

sujeito por si mesmo, num processo de retroação sobre as influências heteroformativas e 

ecoformativas. Desta forma, a autoformação supera os processos educativos que só se ocupam com 

o transmitir e o adquirir comportamentos, conhecimentos, pois pode integrá-los em algo de maior 

consubstanciação, originado em elementos geradores de novos modos de se fazer movimentos 

nossos, individuais e coletivos, de reflexão e auto-reflexão, propondo-nos a interagir com os outros, 

ampliando diálogos numa perspectiva mais aberta. Aberturas como nos pontua Bohm (2005), que 

contextualiza esta afirmativa ao me ensinar que num grupo de diálogo 

“(...) você poderia dizer que todos são diferentes.“Eu estou aqui, você está ai, eu sei isso, eu sei 

aquilo.” Mas também pode dizer que há uma participação, o que significa que todos compartilham 

tudo o que acontece e talvez dêem sua contribuição. Mesmo que você não dê uma contribuição 

visível, de alguma forma participa. Todos os pensamentos, sentimentos, pontos de vista e opiniões 

vêm a nós e crescem em nosso interior, mesmo quando achamos que resistimos a eles.” 
15

  

Tal proposição de diálogo associa-se ao pensamento de Galvani (2002), que aborda sobre 

os movimentos de tomada de consciência e de tomada de poder da pessoa sobre sua formação, 

fundamento primeiro para definirmos conceitualmente a autoformação, que surge como a 

consciência original do ser que interage com o meio ambiente, caracterizada pelo imbricamento da 

reflexividade e por sua interação com o meio ambiente. 
16

   

Concordo com o autor no que se refere à impossibilidade de se pensar a autoformação 

distanciada da articulação entre os movimentos de tomada de consciência e o acoplamento 

interativo entre os sujeitos e o meio. Se o meu desejo é elaborar uma possível e inicial arqueologia 

de saberes que possam aproximar os conceitos Autoformação, Interdisciplinaridade, Histórias de 

Vida e de Autoria de Pensamento, no intuito de dar cores, texturas, sons e formas a pesquisa que 

estou me propondo realizar, é essencial ir além dos condicionamentos que impossibilitam a 

autonomia dos sujeitos: a ausência de consciência e a falta de interação com o meio, com os outros. 

A autonomia dos sujeitos se faz e refaz nos processos de fechamento operacional e de 

acoplamento estrutural, dialéticos e dialógicos, que acredito poder permitir movimentações 

propícias à subjetivação: retroação de si sobre si; socialização: retroação sobre o meio ambiente 

social; e ecologização: retroação sobre o meio ambiente físico (Galvani: 1997,2002). 

Segue o autor propondo uma concepção antropológica da formação, pois é vital aliar a 

interação com os elementos formadores do meio ambiente físico e social, com os movimentos 

subjetivos de tomada de consciência e retroação. O esquema abaixo amplia compreensões desta 

concepção:  

 

                                                
14 Idem. 

15   BOHM, David. Diálogos: comunicação e redes de convivência. São Paulo, Palas Athena, 2005.  

16 GALVANI, Pascal. Quête de sens et formation. Anthropologie du blason et de l’autoformation. L’Harmattan, Paris, 

1997. 
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Fonte: 
17

 

 

O desafio emergente, assim, reside na pluralidade de potencialidades de compreensão dos 

diferentes níveis de reflexão consciente, que constitui importante tarefa em processos vivenciais, 

pois o círculo reflexivo “não designa apenas o indivíduo ou o eu psicológico, mas também a pessoa, 

concebida como lugar de relação, e o sujeito consciente” 
18

. 

Esta pessoa, concebida como lugar de relação, apresenta sua subjetividade original que se 

mescla desde o seu nascimento nas relações com os outros, sendo sua autoformação iniciada nas 

oposições que perpassam pelo caminho de construção de sua própria vida. Somos sujeitos que 

constituímos modos próprios de ser e estar no mundo: aqui habita uma grande riqueza, pois em 

cada um de nós se constrói um mundo único, onde cada elemento material e imaterial possui 

relevância que nos caracteriza como seres de unicidades e de singularidades. 
19

 

Referendando este pensar, a autoformação ilumina outras construções de ideias e, no 

momento presente, ganho outras projeções, ampliando possibilidades de perceber o tecer no 

“complexus” da Teia da Vida, elucidando dinâmicas que nos afetam enquanto sujeitos amorosos, 

afetivos, utópicos, engajados, militantes e humanistas (Morin, 2010). 

Com isso, emerge um tema essencial para trabalharmos neste mundo em crise: as 

dimensões da amorosidade humana, capazes de serem trabalhadas como estratégias de intervenção 

psicossocioeducativa sensibilizadoras ao olhar para sentipensar que nem tudo está perdido, mas que 

existem inúmeras possibilidades de recriarmos outros cotidianos
20

. Cotidianos relacionais mais 

criativos, lúdicos, interativos e saudáveis, onde possamos rever percursos de nossas existências, em 

movimentos de proposições reflexivas, tarefa que venho amadurecendo, pesquisando e 

compreendendo com o próprio conceito de aprendizagem ao longo da vida (Beauclair, 2007d, 

2010c), 

                                                

17 Novamente conforme elaborado por GALVANI, Pascal. A autoformação, uma perspectiva transpessoal, 

transdisciplinar e transcultural. In: SOMMERMANN, Américo et ali (orgs.). Educação e transdisciplinaridade II, São 

Paulo, Triom/UNESCO, 2002, p. 98. 

18 Idem, p. 98 e 99 

19 Em etapas seguintes da pesquisa, com os sujeitos que dela farão parte, construiremos um acervo de possíveis 

elementos materiais e imateriais, elaborando um possível relicário, um baú de memórias onde tais elementos possam 

ser lembrados, ressignificados e selecionados.   

20BEAUCLAIR, João. Pedagogia da Amorosidade como Estratégia Interdisciplinar de Intervenção 

Psicossocioeducativa na Educação para a Paz. Tese de Doutoramento em Intervenção Psicossocioeducativa pela 

Faculdade de Educação da Universidade de Vigo, Campus de Ourense, Galícia, Espanha, sob orientação do Professor 

Dr. Xose Cid Fernandez, em fase de conclusão.    
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Max Pagés, ao perguntar a si mesmo, nos questiona: 

“O que recebi dos outros, daqueles que me estão próximos e também dos participantes nos meus 

seminários, dos livros que li, e sobre os quais reflecti? Tenho alguma coisa a dar-lhes em troca? O 

que é que se aprende e, especialmente, como é que se aprende vivendo, o que é que se pode ensinar 

e como, como comunicar com os outros? Como transformar em conhecimento uma vida não 

acabada, conduzida na incerteza e nas contradições, como todas as vidas? 
21

  

Com isso, encontro desejos de novos exercícios de aproximações que, adiante, podem 

possuir alguma valia para evidenciar necessidades de criarmos novas formas de trabalhar com este 

tipo de temas, configurado em outras lógicas para se fazer pesquisa, exercer autoria e produzir 

conhecimentos nutridores de outros modos de aprender, ensinar, acreditar e desejar fazer o novo. 

Os objetivos e os caminhos se constroem no transitar, não na inércia e na pura repetição, Max Pagés 

propõe um pensamento dialético, cuja relevância aqui destaco na proximidade e afinidade com 

alguns dos meus pensares atuais. Afirma o autor: 

 

“Poderei relevar as características de um modo de vida e de pensamentos dialéticos? A primeira é a 

eliminação de quadros de referência absolutos para a vida e o pensamento, que os estruturam “a 

priori” e dispensam o esforço de pensar e de conduzir próprias vidas. A segunda é a elaboração de 

respostas situadas, de envolvimento ou de implicação”. 
22

 

 

Fazendo uso deste argumento, aproximo Max Pagés e Pascal Galvani, pois o primeiro nos 

desafia ao pensar dialético para conduzir nossas movimentações de vida e o segundo autor refere 

ao desafio de compreendermos a pluralidade dos níveis de consciência reflexiva em nossas 

formações. Alerta Galvani que não é só o individuo que está em jogo, mas sim toda a sistemática de 

nos percebermos, com inteireza, como pessoas contextualizadas em lugares de relações, como 

sujeitos conscientes da pluralidade de níveis de consciência e da essencial atualização de nossas 

originalidades subjetivas. Segundo o autor, “o prefixo auto remete não apenas ao eu psicológico, 

mas a uma pluralidade de níveis que podem ser enunciados conforme os diferentes regimes do 

trajeto antropológico”. 
23

  

Assim, a autoformação é complexo processo onde nos opomos aos determinismos e 

criamos encorajamentos à autoformação. Tenho apostado que tal trajeto pode levar a autoformação 

para existências mais cooperativas, nutrindo o desenvolvimento de ações cooperativas entre todos, 

nas dimensões da subjetivação (como retroação de si sobre si) e na socialização, como retroação 

sobre o meio ambiente social. O trajeto desafia criarmos possibilidades e potencialidades de 

intervenção para uma nova ecologia humana, que nos aproxime uns dos outros e resgate dimensões 

de melhor cuidar de Gaia, nossa Casa Comum. 

Alerta Galvani que, neste sentido, a 

 

                                                

21 PAGÈS, Max. O trabalho amoroso: elogio da incerteza. Coleção Veja Universidade, Ed. Veja, Lisboa, s/d, p. 30. 
Grafia da obra original portuguesa mantida. 

22 Idem, p.34. 

23 GALVANI, Pascal. Quête de sens et formation. Anthropologie du blason et de l’autoformation. L’Harmattan, Paris, 

1997. 
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“(...) autoformação deve ser apreendida a partir dos níveis biológicos, psicológicos, socio-

antropológicos (Morin, 1986), que são níveis de resistência correspondentes a leis diferentes, 

embora estando ligados por um fluxo de informação transpessoal que obriga a postular uma zona de 

não-resistência absoluta (Nicolescu, 1996). 
24

 

Ampliando estas ideias, o autor elabora três momentos vitais a interação formadora entre o 

sujeito e o meio ambiente: o nível prático do gesto, o nível simbólico do imaginário, e o nível 

epistêmico do conceito que correspondem às representações de manifestação do sentido: a imagem 

(o sentido como percepção), o gesto (o sentido como orientação), e o conceito (o sentido como 

significação)
25

. Para seguirmos ao nosso próximo item, acredito valer a pena interagir com sua 

própria proposição visual para compreender este processo: 

 

 

 

 
Fonte: 

26
 

 

Antes de pensar reflexivamente sobre a formação de professores num mundo em crise, 

como oportunidades de ressignificação de sentidos
27

, cabe destacar que esses são estudos iniciais de 

minha autoria nesta pesquisa, mas fico seduzido a ideia de ampliar, na vinculação entre 

Interdisciplinaridade, Histórias de Vida, Psicopedagogia e Autoria de Pensamento, as interações 

entre imagens, gestos e conceitos aqui comentados, que se postulam como um encontro entre a 

minha prática formadora no último decênio, principalmente com a MOP Metodologia de Oficinas 

                                                

24 GALVANI, Pascal. A autoformação, uma perspectiva transpessoal, transdisciplinar e transcultural. In: 

SOMMERMANN, Américo et alli (orgs.). Educação e transdisciplinaridade II, São Paulo, Triom/UNESCO, 2002, p. 

102. 

25 Idem, p.103. 

26 Novamente conforme elaborado por GALVANI, Pascal. A autoformação, uma perspectiva transpessoal, 

transdisciplinar e transcultural. In: SOMMERMANN, Américo et alli (orgs.). Educação e transdisciplinaridade II, São 
Paulo, Triom/UNESCO, 2002, p. 103. 

27BEAUCLAIR, João. A questão dos sentidos: modos de pensar (e movimentar) o aprenderensinar nas organizações do 

século XXI. Constr. psicopedag. [online]. dez. 2007, vol.15, no.12 [acesso 01 Março 2008], p.38-54. Disponível em 

http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-69542007001100004&lng=pt&nrm=iso  

http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-69542007001100004&lng=pt&nrm=iso
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Psicossocioeducativas
28

, sustentada, entre outras estratégias didáticas, na Construção dos Diários 

de Bordo como Registros de Aprendências
 29

.  

 

III – Como provisória conclusão: proposições reflexivas sobre a formação de 

professores num mundo em crise.  

É importante oportunizar construções de sentidos a partir da autoria de pensamento. Nesta 

breve tessitura, um ideário que perpassa por dimensões utópicas sobre a própria formação de 

professores hoje é vital. Em Paulo Freire, encontramos potenciais para tal, que nos diz que em 

contextos de crises existem oportunidades de ressignificação, pois existir 

 

“(...) ultrapassa viver porque é mais do que estar no mundo. É estar nele e com ele. E essa 

capacidade ou possibilidade de ligação comunicativa do existente com o mundo objetivo, contida 

na própria etimologia da palavra, que incorpora ao existir o sentido de criticidade que não há no 

simples viver. Transcender, discernir, dialogar (comunicar e participar) são exclusividades do 

existir. O existir é individual, contudo só se realiza em relação com outros existires.” 
30

  

 

Entretanto, concordamos que o processo de educativo permanece necessitado de existir em 

plenitude, de reconstruções vitais e oriundas das complexas mudanças presentificadas no mundo. 

Observamos avanços difusos em todos os sentidos: múltiplas dimensões nos campos da tecnologia, 

da economia global, das políticas culturais e das mudanças geradas pelo próprio capitalismo 

oneraram o planeta e nossa própria sobrevivência torna-se ameaçada. Sevcenko (2001) nos mostra 

que as: 

 

 “(...) mudanças históricas ou tecnológicas não são fatalidades, mas, uma vez desencadeadas, 

estabelecem novos patamares e configurações de fatos, grupos, processos e circunstâncias, 

exigindo que o pensamento se reformule em adequação aos novos termos para poder interagir com 

eficácia no novo contexto.” 
31

  

 

É tarefa cotidiana buscar tal eficácia e outras fontes de percepção da realidade, que agem 

para que tal situação se reverta. A complexidade mundial se mostra em crise e a crença na 

superação deste tempo histórico urge ser resgatada. Ações proativas e gestadas em outros tipos de 

percepção do real são alternativas no campo das discussões grupais e dialógicas, criando 

movimentos de empoderamento, sempre geradores de novas consciências. 

Na perspectiva crítica, superar o modelo de vida existente é engajar-se em contextos de 

junção entre sujeitos que saiam do isolamento e se aproximem dos outros, optando por aberturas de 

pensamento, evitando o não julgamento dos pressupostos que todos nós carregamos. 

                                                

28 BEAUCLAIR, João. Dinâmica de grupos: MOP Metodologia de Oficinas Psicossocioeducativas. Editora WAK, Rio 

de Janeiro, 2009. 

29 BEAUCLAIR, João.  Aprendizagem significativa e construção de Diários de Bordo: configurando registros na práxis 

de formação em Psicopedagogia. Publicado na Revista Científica da FAI, Santa Rita de Sapucaí, MG, Volume 5 – 
2005. ISSN 1679-6632 

30 FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 26 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001, p.48-49.  

31 SEVCENKO. Nicolau. A corrida para o século XXI. No loop da montanha-russa. São Paulo: Companhia das Letras, 

2001, p. 25. 
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Com Autoria de Pensamento o que nos impele, hoje, é fazermos uma clara opção de vida 

pela aprendizagem, pois aprendemos o tempo todo, a todo tempo. 

Qual o principal desafio então, que se configura? Apoiado em percepções advindas de 

estudos, pesquisas e interações acredito que é o desafio de constituirmos revisões de práticas de 

pesquisas e de ressignificações dos próprios cotidianos escolares, que insistem, muitas vezes, em se 

manterem na obscuridade, inundados pela cegueira posta num pessimismo exagerado e, 

infelizmente, num sentimento de desistência do próprio compromisso educativo.  

Um resgate de relações mais amorosas e ocupadas com o humano do humano, como nos 

alerta Morin (2010), pode criar novos modos de se fazer Educação. Sem dúvida, isso perpassa por 

políticas públicas mais adequadas e pela ação de se investir em compromissos com atualizações 

curriculares sérias e, obviamente, valorização efetiva de professores e modificações nos processos 

de formação.  

Especificamente neste aspecto, essencial é construir metodologias novas, onde a 

dialogicidade se presentifique na consciência do importante papel social que hoje tal formação 

representa, o que nos exige repensar a profissionalidade e a professoralidade docente, independente 

das diferentes modalidades de ensino: avançamos quando nos posicionamos como aprendentes do 

ser e estar atuando como mediadores compromissados com aprendizagens mais significativas. 

Ser professor hoje nos remete ao enfrentamento de optar por continuar sendo professores, 

num mundo em profundas mudanças, com as quais devemos interagir para alcançar maior grau de 

compreensão de nossas próprias existências, na interação com os outros, com o mundo e consigo 

mesmo. É saber-se ser sujeito aprendente de suas próprias práticas, envolvido e engajado em 

processos de mudanças dos modos de vivenciar o mundo e suas vicissitudes.  É estar em 

movimento de revisão de sentidos, significados e práticas, repensando criticamente o currículo 

escolar que se pratica e as diferentes demandas que se vinculam aos processos de nossas 

intervenções psicossocioeducativas.  

Ser professor hoje é saber-se situar, apesar de todos estes dilemas, num movimento de 

busca de compreensão amorosa de mundo, partilhando potencialidades de construção de novos 

jeitos de aprender e ensinar. Além disso, ser professor hoje é favorecer ensinagens e aprendências 

que reverberem em cada sujeito que conosco se envolve em interações focadas na mediação da 

construção, apropriação e validação de saberes, fomentando a autoria de pensamento como aprendi 

com Alicia Fernández ao me dizer que tal autoria “(...) é o processo e o ato de produção de sentidos 

e de reconhecimento de si mesmo como protagonista ou participante de tal produção'„. 
32

  

Ser professor é compreender que somos agentes sociais na dinâmica do aprender e do 

ensinar em múltiplos espaços e tempos de aprendizagens, não tão somente nos tempos e espaços 

das instituições de ensino. Isso envolve a necessária compreensão da definição dos quatro pilares 

para a Educação do Século XXI: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, 

aprender a ser. 
33

 

                                                
32 FERNÁNDEZ, Alicia. O Saber em Jogo: a Psicopedagogia propiciando autorias de pensamento. Artmed Editora, 

Porto Alegre, 2001, p 90. 

33 DELORS, Jacques. Educação, um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez, 2000. 
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Em 2004 propus um quinto e necessário pilar: aprender a amar
34

, discutido em diferentes 

e diversas oportunidades de formação, conferências, palestras e publicações, ainda presente em 

meus temas de estudos e pesquisas atuais. Dois outros pilares ainda podem ser acrescentados, 

totalizando, assim, sete pilares para a Educação do Século XXI:  

“O relatório da UNESCO “Comission internationale sur l‟éducation pour le vingt et unième siècle” 

enfatiza firmemente quatro pilares para um novo tipo de educação: aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a viver em conjunto, aprender a ser. Sugerimos acrescentar: aprender a antecipar – 

uma vez que não podemos mais nos permitir aprender pela destruição - e aprender a participar 

através do envolvimento – uma vez que soluções para os problemas não podem ser encontradas em 

“torres de marfim do aprender” sem envolver a massa crítica da sociedade”.
35

  

Assim, Histórias de Vida na formação de professores é trabalho de humanização vital para 

que surjam novos campos de sentido à própria prática da docência, em todos os níveis de ensino, 

num prisma conceitual que abarque discussões sobre os pilares citados. Faz necessário, para tanto, 

exercitarmos potencialidades propositivas, conhecendo o estado da arte sobre as pesquisas com tais 

temas e vinculá-lo à formação de professores, numa perspectiva processual contínua, ampliando 

pesquisas e, com isso, encorajando-nos aos desafios postos às nossas práticas e cotidianidades.  

Concluo esta tessitura criando aberturas de mente e coração para o encontro com outras 

possibilidades de interlocução. Todas as ideias aqui tecidas e entretecidas fazem parte do meu atual 

ciclo de estudos e pesquisas, portanto, é uma tessitura incompleta, repleta de lacunas e aberturas, 

como a própria vida, que segue seu fluxo no mistério metafórico que nos remete ouvir águas de um 

rio em movimento.  

Disponibilizando-me ao intercâmbio e a troca de saberes e “ignorâncias”, deixo um 

convite para pensarmos conexões e interconexões, retomando uma admirável e lúcida escrita de 

Baktin: 

“O texto só vive em contato com outro texto (contexto). Somente em seu ponto de contato é que 

surge a luz que aclara para trás e para frente, fazendo que o texto participe de um diálogo. 

Salientamos que se trata do contato dialógico entre os textos (entre os enunciados), e não do 

contato mecânico 'opositivo' (...) Por trás desse contato, há o contato de pessoas e não de coisas”.
36

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ALVES, Nilda. Trajetórias e redes na formação de professores. Rio de Janeiro: DP&A, 1998. 

 _______ .Decifrando o pergaminho: o cotidiano das escolas nas lógicas das redes cotidianas. In: ALVES, N. OLIVEIRA, 
I. B. de (orgs.). Pesquisa no/do cotidiano das escolas: sobre redes de saberes. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 

BARBIER, René. A Pesquisa-ação. Brasília: Plano Editora, 2002.  

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

                                                

34 Aprender a amar é o quinto pilar, proposto em: BEAUCLAIR, João. Psicopedagogia: trabalhando competências, 

criando habilidades. Editora WAK, Rio de Janeiro, 2004. Terceira edição 2008. 

35 Conferência Internacional de Transdisciplinaridade: Joint Problem Solving among Science, Technology and Society 

em Zurique, 2000. Uma visão mais ampla de Transdisciplinaridade. In: SOMMERMAN, Américo et alli (orgs). 

Educação e Transdisciplinaridade II. São Paulo, Triom, 2002, p. 201. 

36 BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 404-5. 



  

III Congresso Internacional Cotidiano – diálogos sobre diálogos [agosto 2010] 13 

BEAUCLAIR, João. Quem aprende ensina, quem ensina aprende: contribuições reflexivas a partir da Psicopedagogia. 
Revista Direcional Educador, São Paulo, ano 6, edição 61, fevereiro de 2010, páginas 12-16. ISSN 1982-
2898,2010a.   

 _______  e ALVES, Maria Dolores Fortes. Construindo estratégias integradoras e inclusivas: a força e suavidade da 
diversidade. Comunicação aceita para Apresentação no II Seminário Web Currículo: integração de novas 
tecnologias na prática pedagógica e no currículo. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP, 
2010b.  

 _______ . Por uma Poética da Existência: a Amorosidade como elemento essencial na Aprendizagem ao Longo da Vida. 
II Congresso Internacional de Gerontologia. Escola Superior de Educação João de Deus, Lisboa, Portugal, 
2010c. 

 _______ .Dinâmica de grupos: MOP Metodologia de Oficinas Psicossocioeducativas. Editora WAK, Rio de Janeiro, 2009.  

 _______ .Do fracasso escolar ao sucesso na aprendizagem: proposições psicopedagógicas. Editora WAK, Rio de 
Janeiro, 2008a. 

 _______ .Ensinar é acreditar. Coleção Ensinantes do presente volume I. Editora WAK, Rio de Janeiro, 2008b.  

 _______ .Aprendizagem ao longo da vida: abertura e movimento de recusa ao fechamento. Revista Científica da FAI, 
Santa Rita do Sapucaí, MG, ISSN 1518-8551, v.8, n.1, p. 43-50, 2008c. 

 _______ .Incluir, um verbo/ação necessário à inclusão: pressupostos psicopedagógicos. Pulso Editorial, São José dos 
Campos, São Paulo, 2007a.   

 _______ .Educação & Psicopedagogia: aprender e ensinar nos movimentos de autoria. Pulso Editorial, São José dos 
Campos, São Paulo, 2007b. 

 _______  e SILVA, Ana da. Encontros e trajetórias: autoria de pensamento, percursos de aprendizagens significativas e 
criatividade. Comunicação apresentada no II Congresso Iberoamericano de Pedagogia Social/ XXI Seminário 
Interuniversitário de Pedagogia Social. 17,18 e 19 de Setembro 2007. Allariz (Ourense) y Chaves (Trás-os-
Montes). Sociedade Iberoamericana de Pedagogia Social. Universidade de Vigo, Espanha, 2007c. 

 _______ .Aprendizagem ao longo da vida, Inteligência e Gestão de pessoas nos espaços institucionais: pressupostos 
básicos a partir da Psicopedagogia. I Congresso Internacional de Gerontologia. Escola Superior de Educação 
João de Deus, Lisboa, Portugal, novembro, Cd-Rom. ISBN: 978-972-8061-69-2, 2007d.  

 _______ .A questão dos sentidos: modos de pensar (e movimentar) o aprenderensinar nas organizações do século XXI. 
Construção Psicopedagógica. [online]. dez. 2007, vol.15, no.12 [acesso 01 Março 2008], p.38-54. Disponível  
http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-69542007001100004&lng=pt&nrm=iso 
2007e. 

 _______ .Para entender Psicopedagogia: perspectivas atuais, desafios futuros. Editora WAK, Rio de Janeiro, 2006. 
Terceira edição 2009.  

 _______ .Mansidão, afabilidade e doçura nas relações humanas: o resgate necessário a partir das instituições. 
Publicado no site Psicologia.pt. http://www.psicologia.com.pt/artigos/ver_artigo.php?codigo=a0251&area=d1,  
2005a. 

 _______ .Aprendizagem significativa e construção de Diários de Bordo: configurando registros na práxis de formação 
em Psicopedagogia. Publicado na Revista Científica da FAI, Santa Rita de Sapucaí, MG, Volume 5 –ISSN 1679-
6632, 2005b. 

 _______ .O que aprende quem ensina? Navegando em redes, revendo trajetórias. Trabalho apresentado no I 
Congresso Internacional Diálogos sobre diálogos. 8 a 11 de agosto, promovido pelo GRUPALFA(Grupo de 
Pesquisas Alfabetização dos Alunos das Classes Populares), UFF, na Faculdade de Educação da UFF, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, ISBN 85-86392-14-6. CD-ROM. Anais do Congresso. 2005c. 

 _______ .Psicopedagogia: trabalhando competências, criando habilidades. Editora WAK, Rio de Janeiro, 2004a. 
Terceira edição 2008.  

 _______ .Olhar, ver, tecer: a busca permanente da teoria no campo psicopedagógico. In: AMARAL, Silvia (Coord.) 
Psicopedagogia: contribuições para a educação pós-moderna. Editora Vozes, Petrópolis, 2004b. 

 _______ .Neuropsicologia e Biociências: aprendendo Ecologia Humana com um novo olhar – sobre si mesmo e os 
outros – a partir da autopoiese. IN: CAPOVILLA, Fernando César e RIBEIRO DO VALLE, Luiza Helena. Temas 
Multidisciplinares de Neuropsicologia e Aprendizagem. Tecmedd, Ribeirão Preto, 2004c. 

 _______ .O fio, a rede e o /a equilibrista: a busca da teoria no campo psicopedagógico. Conferência pronunciada no 
VII Congresso Internacional de Psicopedagogia da ABPP Associação Brasileira de Psicopedagogia de São 
Paulo. Disponível em DVD. 2003. 

http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-69542007001100004&lng=pt&nrm=iso
http://www.psicologia.com.pt/artigos/ver_artigo.php?codigo=a0251&area=d1


  

III Congresso Internacional Cotidiano – diálogos sobre diálogos [agosto 2010] 14 

 _______ .Um pé na escola outro no mundo: ideias de Paulo Freire para um cotidiano escolar m Direitos Humanos. 
Anais do I Seminário de Educação: Paulo Freire na contemporaneidade. Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, Faculdade de Formação de Professores. Julho de 2001. ISBN 85-88707-01-2. 2001a. 

BOHM, David. Diálogos: comunicação e redes de convivência. São Paulo, Palas Athena, 2005. 

BUBER, Martin. Do diálogo e do dialógico. Editora Perspectiva, São Paulo, 1982. 

CUNHA, Dóris de Arruda C. Dialogismo em Bakhtin e LIakubinskii. Disponível em: http://www.ufpe.br/pgletras/Invest. 
18.N.2_2005  Acesso em: 26 jan. 2010.  

DELORS, Jacques. Educação, um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez, 2000. 

FAZENDA, Ivani C.A Integração como proposta de uma nova ordem na Educação. In: Linguagens, espaços e tempos no 
ensinar e no aprender. Rio de Janeiro, DP&A Editora, 2000. 

 _______ .Interdisciplinaridade: História, Teoria e Pesquisa. Campinas, Editora Papirus, 2008. 

 _______ . Interdisciplinaridade: qual o sentido? São Paulo, Editora Paulus, 2003. 

 _______  (org) Dicionário em Construção: Interdisciplinaridade. São Paulo, Editora Cortez, 2001. 

FERNÁNDEZ, Alicia. O Sabe em Jogo: a Psicopedagogia propiciando autorias de pensamento. Artmed Editora, Porto 
Alegre, 2001. 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 26 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001. 

FOUREZ, G. Fondements épistemologiques pour L´interdisciplinarité. In: Lenoir, Rey, Fazenda: Les fondements de 
L´interdisciplinarité dans la formation à L´enseignement. Canadá, Éditions du CRP/UNESCO, 2001. 

GALVANI, Pascal. A autoformação, uma perspectiva transpessoal, transdisciplinar e transcultural. In: SOMMERMANN, 
Américo et ali(orgs.). Educação e transdisciplinaridade II, São Paulo, Triom/UNESCO, 2002. 

 _______ .Quête de sens et formation. Anthropologie du blason et de l’autoformation. L’Harmattan, Paris, 1997. 

GUSDORF, George. Professores para quê? Para uma pedagogia da Pedagogia. São Paulo, Martins Fontes, 1987. 

IZQUIERDO, Iván. O apaixonante estudo da memória. In: Revista do Incor, São Paulo: 1999.  

LEITÃO, Cleide Figueiredo. Buscando caminhos nos processos de formação/autoformação. Revista Brasileira de 
Educação, Set /Out /Nov /Dez 2004. 

MARTON, Silmara Lídia. Escuta sensível e auto–formação. Revista FAMECOS - mídia, cultura e tecnologia. Número 20, 
dezembro 2008. PUCRS, Porto Alegre, 2008.  

MATURANA, Humberto. A árvore do conhecimento: as bases biológicas do entendimento humano. São Paulo: Psy, 1995. 

MORAES, Maria Cândida e TORRE, S. la.  Sentipensar: Fundamentos e Estratégias para Reencantar a Educação.  Vozes, 
2004. 

MORIN, E. inteligência da complexidade. 3. ed. São Paulo: Peirópolis, 2000. 

_____.O método: V - A humanidade da humanidade: A identidade e humanas, 2002;  

_____.O método: VI Ética, Porto Alegre: Sulina, 2004.  

_____. Introdução ao pensamento complexo. Lisboa: Instituto Piaget, 1997. 

_____. Os sete saberes necessários para a educação do futuro. São Paulo: Cortez, 1996. 

NICOLESCU, B. O Manifesto da Transdisciplinaridade. São Paulo: Triom, 1999. 

NÓVOA, Antônio (org.). Os professores e a sua formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1995. 

_____. (org.). Vidas de professores. Porto: Porto Editora, 1992. 

PAGÈS, Max. A vida afetiva dos grupos: esboço de uma teoria da relação humana. Editora Vozes/EDUSP, Petrópolis e 
São Paulo, 1976. 

 _______ . O trabalho amoroso: elogio da incerteza. Col. Veja Universidade, Ed. Veja, Lisboa, s/d. 

PINEAU, Gaston. As histórias de vida em formação: gênese de uma corrente de pesquisa-ação-formação existencial.  
Educação e Pesquisa, São Paulo, v.32, n.2, p. 329-343, maio/ago. 2006.  

 _______ .Autoformação no decurso da Vida. Disponível em: 
<http://www.cetrans.com.br/genericod660.html?iPageId=134> Acesso em 19/06/2010 

 _______ . Les Histoires de Vie, Paris, PUF, 2002. 

http://www.ufpe.br/pgletras/Invest.%2018.N.2_2005
http://www.ufpe.br/pgletras/Invest.%2018.N.2_2005


  

III Congresso Internacional Cotidiano – diálogos sobre diálogos [agosto 2010] 15 

 _______ .Temporalidades em formação. São Paulo: Triom, 2004. 

RICOUER, Paul. Percursos do reconhecimento. Editora Loyola, São Paulo, 2006. 

 _______ . O si-mesmo como um outro. Campinas: Papirus, 1990. 

RODRIGUES, Maria Lúcia. Caminhos da Transdisciplinaridade: fugindo às injunções lineares. In: Revista Serviço Social e 
Sociedade, n. 64, Editora Cortez, novembro de 2000.   

 _______ et ali(org.) O uno e o múltiplo nas relações entre as áreas do saber. EDUC/ Cortez, São Paulo, 1995. 

SEVCENKO. Nicolau. A corrida para o século XXI. No loop da montanha-russa. São Paulo: Companhia das Letras, 2001 

SOMMERMAN, Américo et ali (orgs). Educação e Transdisciplinaridade II.São Paulo, Triom, 2002. 

TORRE, Saturnino de la.  Transdisciplinaridad y Ecoformacion- uma nueva mirada sobre la Educacion, Spain, Editorial 
Universitas, 2007. 

 _______  Sentipensar: estratégias para un aprendizage creativo. (mimeo), 2001. 

 


