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RESUMO

Os padrões de qualidade na educação requeridos hoje pelas instituições não se
resumem à incorporação de novas tecnologias, melhorias de prédios e aquisição de
recursos materiais. Uma educação de qualidade requer, principalmente, uma
constante reflexão por parte do professor em relação à sua práxis e às
características que o constituem como pessoa e como profissional de educação. O
professor encontra-se desorientado, sem referências do seu papel na sociedade,
carecendo de iniciativas para enfrentar as novas exigências do mundo: singular /
plural, único / múltiplo, convergente / divergente. Dentro desse novo paradigma
produtivo exige-se um profissional competente, flexível, criativo, crítico, conhecedor
das novas tecnologias, que saiba conviver e trabalhar em equipe, que possua
autonomia de pensamento, sociável, que saiba compreender processos, incorpore
novas idéias, que tenha habilidade de gestão, auto-estima etc. São duas as
dimensões que envolvem a construção da identidade do professor: pessoal e
profissional. Uma corresponde aos aspectos objetivos: a dimensão profissional do
SER e a outra corresponde aos aspectos subjetivos: a dimensão pessoal do SER,
importando verdadeiramente compreender o inter e intrajogo dessas dimensões,
sem dicotomizá-las. Este trabalho busca, portanto, refletir sobre a necessidade de
compreender a complexidade da teia relacional que se estabelece na prática da
ação docente, como elemento positivamente construtor de um trabalho, que não
apenas seja reprodutor de condições, situações e informações distantes e sem
significado, mas sim uma práxis, que possa conter em si o desejo de expressar toda
a sua possibilidade de “ser” e “vir a ser”, através de uma proposta de auto, eco e coformação.
Palavras chave: Síndrome de Burnout. Ressignificação da identidade profissional.
Autoformação. Ecoformação. Coformação.

ABSTRACT

The standards of quality in education required in today’s institutions, are not limited
to incorporation of new techonoligies, improvement of buildings ans acquisitions of
material resources. A quality education requires, above all, a constant reflection of
the theacher about his práxis and the characteritics that constitutes him as a person
and professional education. The teacher find himself disorientedm without references
of his role in the society, lacking in iniciatives to face the new requirements of the
world: singular/ plura, single/ multiple, convergent/ divergent. In this new productive
paradigm, is required a competent professional, flexible, creative, critical, aware of
new technologies, that knows how to live and work in teams,that have autonomy of
thought, sociable, that can understand processes, incorporates new ideas, that has
management ability of the teacher: personal and professional. One corresponds to
the objective aspects: the professional dimension of the HUMAN BEING and the
other corresponds to the subjective aspects: the personal dimension of the HUMAN
BEING, truly mattering to understand the inter and intrajogo os these dimension,
without dichotomize them. This paper looks for, therefore, to reflect about teh
necessity of undertanding the complexity of the relational web that is established in
the practice of teaching activities, as a positive elemente constructor of a job, taht is
not only reproducer of conditions, situations and distants and meaningless
information, but a práxis that may contain in itself the desire of express all his
possibility of “being” and “come to be” through a proposal of auto, eco and cotraining.
Keywords: Burnout Syndrome. Redefinition of professional identity. Auto, eco and
co-training.
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INTRODUÇÃO

E AGORA PROFESSOR, PROFESSOR PARA ONDE?

Não basta entendermos a aprendizagem somente a partir de
quem aprende. Importa entendê-la, igualmente, na atuação
daquele com quem se aprende, ambos, o discente e o docente,
não relacionados em abstrato e no vazio, mas situados em
lugares sociais específicos, como é a escola, sendo que a
aprendizagem social precede às aprendizagens individuais em
que se concretiza.
Mário Osório Marques.

Segundo Fonseca (2003), a formação do ser humano não é tarefa
exclusiva da escola, nem do processo de ensino. Entretanto, as mudanças sociais,
políticas e econômicas ocorridas ao longo do século XX passaram a exigir da escola
uma participação cada vez mais efetiva na educação das novas gerações.
Nesse

contexto

social

de

mudanças,

outros

fatores

devem

ser

considerados na construção do processo educativo-pedagógico. O professor vive em
uma posição estratégica e ambígua na sociedade: vive, exercita a luta pela
profissionalização e a permanente ameaça de proletarização e desvalorização
social.
A herança deixada pela modernidade tem trazido à tona muitas questões
acerca do conhecimento epistemológico das ciências humanas. O arcabouço de
conhecimentos teóricos que durante muito tempo sustentaram as teorias da
existência humana, a lógica cartesiana e o mito da racionalidade científica foram
superados como únicos sustentáculos do conhecimento.
A necessidade de melhor compreender a dimensão subjetiva-simbólicaimaginária do cotidiano levam os cientistas a direcionarem seus estudos objetivando
entender a complexidade e a multiplicidade de sentidos por consideram um novo
entendimento do homem e da sociedade. Essas abordagens que remetem a esse
campo do saber vêm oferecendo aos pensadores sociais uma alternativa para os
processos que regulam a vida em sociedade (TEVES; EIZIRIK, 1994).
Nesse quadro geral de transformações, novos problemas desafiam o
processo educacional, exigindo que a escola redimensione suas funções e assuma
o compromisso com seu tempo, como agente de formação de cidadãos. Isso requer
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de nós um esforço de revisão dos pressupostos teórico-metodológicos que
nortearam as práticas da tradicional escola básica. Sobretudo, exige de nós um
trabalho paciente de compreensão e construção de novos referenciais para que a
escola seja, de fato, um espaço de inclusão e não de exclusão social e cultural
(FONSECA, 2003, p. 100).
Neste sentido, muitos papéis são assumidos pela escola, no final do século
XX: Como lugar social: forma indivíduos, reproduz saberes, produz uma cultura
que penetra, participa, interfere e transforma a cultura da sociedade, produz
conhecimentos e valores;
·

Como instituição social: interage com diferentes grupos, sujeitos e

instituições, transforma-se junto com a sociedade, contribuindo para essa
transformação, faz mediação entre sociedade, educação, Estado, cultura e
cidadania, articula as necessidades individuais às demandas da sociedade
contemporânea, prepara para o trabalho produtivo, vida social e política,
transmitindo, preservando e recriando a cultura.
Para Fonseca (2003), a construção de novas propostas pedagógicas para
o ensino deve fundamentar-se na concepção de escola como instituição social. É o
lugar onde se educa para a vida, onde se formam as novas gerações para o
exercício pleno da cidadania. Por isso, fundamentalmente, é um lugar de produção e
socialização de saberes.
Nesse contexto, evidencia-se a necessidade de repensar práticas
pedagógicas dos professores em diferentes espaços educativos. A abordagem das
formas de relação entre conhecimento e metodologia que fundamentam a idéia da
inter e da transdisciplinaridade.
A escola — como espaço de reconstrução de saberes — objetiva o
desenvolvimento e a aprendizagem dos educandos. Na verdade, trata-se de projetos
educativos no sentido amplo do termo, pois a educação escolar visa fornecer ao
indivíduo

possibilidades

de

desenvolvimento

cultural

por

meio

da

aquisição/reconstrução de conhecimentos formais e de instrumentos para apreender
esses conhecimentos.
A escola — como espaço pedagógico — visa possibilitar ao indivíduo o
desenvolvimento de seu potencial humano por meio da oferta instrumental de ação
no meio social. Não se trata da aquisição cumulativa de informações, mas de
formação de atitudes diante do conhecimento formal que possibilite ao educando
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transformar-se por meio de sua participação na ação coletiva de ensino e
aprendizagem.
Segundo Fonseca (2003), ensinar é estabelecer relações interativas que
possibilitem

ao

educando

elaborar

representações

pessoais

sobre

os

conhecimentos, objetos de ensino e da aprendizagem. Ensino e aprendizagem
fazem parte de um processo de construção compartilhada de diversos significados,
orientado para a progressiva autonomia do aluno. Dessa maneira, professor e aluno
atuam de maneira ativa em relação aos diferentes saberes.
Nesse sentido, a construção de conhecimentos nos espaços escolares é
uma ação coletiva, isto é, interação entre sujeito e conhecimento, mediada pelo
professor.
O professor, diante desse quadro de incertezas e mutabilidades
constantes, exerce um papel imprescindível e insubstituível para a construção e
socialização dos saberes docentes que são intrínsecos à construção do
conhecimento.
Castoriadis, ao considerar a questão da subjetividade, afirma que:

[...] o sujeito apresenta-se como essa estranha totalidade que
não é um e é a o mesmo tempo, composição paradoxal de um
corpo biológico, de um ser social (indivíduo socialmente
definido), de uma “pessoa” mais ou menos consciente, enfim,
de uma psique inconsciente (de uma realidade psíquica e de
um
aparelho
psíquico),
tudo
extremamente
heterogêneo,porém, definitivamente indissociável. Tal se
apresenta a nós o fenômeno humano. (CASTORIADIS, 1992,
p. 205).

Segungo Castoriadis (1992), a subjetividade não é somente a força de
expressão que brota do sujeito, mas sim algo muito mais complexo. Sob sua ótica, a
subjetividade é a possibilidade do homem, compreendido como “sujeito”, se tornar
capaz de questionar a si mesmo e ao mundo.
Dentro dessa visão, entendemos que a Formação do Professor não deve
passar apenas por sua competência técnica, mas também constituir-se como um
espaço de reflexão da sua profissionalidade, dos aspectos que envolvem a
expressão da sua subjetividade no contexto escolar e bem como por sua
competência no sentido de distinguir os conhecimentos necessários ao homem na
sociedade atual.
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Esses são os requisitos necessários ao educador que permitem explorar
nas suas ações, seus limites e possibilidades, de forma que sua prática cotidiana
seja responsável e incorpore uma compreensão das tendências sócio-educacionais
da sociedade contemporânea.
Para entender, reconhecer, observar, direcionar a prática, enfim, ensinar,
não é suficiente conhecer os conteúdos, é imprescindível ter claro o conceito de
educação, saber o que é educar e aonde se quer chegar ensinando como se
configura o ser humano na sociedade atual.
Uma Formação para a função docente que compreenda e abarque essas
questões exige do profissional uma postura aprendente, que inclua uma reflexão
constante sobre sua prática, estendendo o debate a seus pares, às famílias, à
instituição e à comunidade, na busca do que se encontra oculto no cotidiano de seu
trabalho.
Como formadora de professores, nos últimos quinze anos, passamos a
conviver com docentes que manifestavam nitidamente sua insatisfação para com a
profissão, exigindo serem ouvidos e acolhidos nas dores que refletiam. Essas dores
apresentam-se devido às questões sociais contemporâneas, que serão discutidas ao
longo desse trabalho e constituíram-se em questões que nos mobilizaram e
moveram na tentativa de buscar soluções ou saídas tendo em vista o bem-estar
perdido na profissão docente. Uma dessas questões tornou-se parte do título deste
trabalho que foi complementado pelo que se constituiu, após muitas leituras, como
uma possibilidade de estabelecer novos horizontes para a condição do professor
contemporâneo. Partimos então para a investigação: E AGORA PROFESSOR,
PROFESSOR PARA ONDE? AUTO, ECO E COFORMAÇÃO: CAMINHOS PARA
RESSIGNIFICAÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE.
Dessa forma o objetivo desta pesquisa é analisar em que medida um
trabalho de pesquisa-formação baseado na auto, eco e coformação, influencia a
prática profissional de professores do ensino fundamental, visando melhor
compreender, através da fala e da escuta num grupo de trabalho, como estes
podem ressignificar sua ação tronando-a mais prazerosa e feliz.
O trabalho que ora apresentamos está dividido em cinco seções e uma
conclusão abrangendo os seguintes conteúdos:
Na seção 1 fazemos um passeio pela sociedade contemporânea e as
questões que influenciam diretamente a escola, seus conceitos, ideologias e valores.
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Apresentamos as implicações sociais do tema e o mal-estar docente e como os
professores lidam com ele no cotidiano escolar. Nesta seção ainda evidenciamos as
questões que norteiam o trabalho, elucidamos a justificativa e elencamos os
objetivos.
Na seção 2, apresentamos a construção metodológica, para tanto
ilustramos com um caso (o marco zero) que retrata a situação funcional de uma
professora com a qual convivemos e que nos mobilizou, fazendo despertar o
interesse pelo tema. Trazemos ainda as concepções da etnopesquisa-formação
linha que subsidiou a condução metodológica da pesquisa. Nesta seção traçamos
ainda a trajetória e os procedimentos de condução da pesquisa que envolve a
apresentação do grupo de investigação, os locais onde trabalham e nossas
impressões e expectativas ao ir a campo pesquisar.
A seção 3 traz como foco a constituição do Ser Professor, por que alguém
se torna professor; falamos de desejo; do outro como constituição de nós mesmos;
da subjetividade, aquilo que é meu, mas tem muito do outro; da necessidade do
fortalecimento da identidade profissional; da relação professor-aluno, a transferência
e, por fim, discutimos os conceitos de profissionalismo e profissionalidade.
Na seção 4, trazemos as leituras sobre os autores que se dedicam a
pensar sobre as satisfações/insatisfações do professor contemporâneo; sobre a
necessidade de uma formação continuada que atenda aos anseios deste professor e
como a auto, eco e coformação podem contribuir para o bem estar docente.
A quinto seção trata da análise dos dados da pesquisa; o processo de
investigação; a formação do grupo; a metodologia de tratamento dos dados; a
aplicação da metodologia escolhida para a pesquisa; a análise das categorias e
finalizando com o fechamento da ação grupal e as devolutivas.
Concluímos com nossas impressões sobre o trabalho realizado, porém
tendo a consciência de que essas conclusões não esgotam a pesquisa e que novos
desafios se apresentam a cada instante bem como são vastas as possibilidades de
solução para o problema apresentado, contribuímos com apenas uma.
As referências trazem os caminhos de leitura que percorremos durante o
período de inquietação com o tema.
Nos apêndices encontram-se os materiais que subsidiaram e serviram de
estímulo para a realização da pesquisa.
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A necessidade de uma prática reflexiva por parte do profissional docente é
o ponto de partida da ação investigativa desta pesquisa. Desejamos saber em que
medida professores implicados com a qualidade da sua ação, podem transformar o
contexto em que atuam num espaço de convivência, de pesquisa, de trabalho com
resultados positivos enfim num espaço de satisfação, bem-estar e prazer a partir de
uma prática ressignificada.
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1 CONTEXTUALIZANDO UMA ÉPOCA – JUNTAR OS CAQUINHOS

1.1 A CONTEMPORANEIDADE – VISÃO PANORÂMICA

Pra começar, quem vai colar
os tais caquinhos do velho mundo...
Pra começar - Marina Lima.

O desencanto que se instala na sociedade atual é permeado pela crise de
conceitos fundantes do pensamento moderno: legitimidade, universalidade, verdade,
razão etc. A estética, a ética e a ciência são axiomas questionados nas esferas
cultural, literária, filosófica e artística, promovendo um intenso debate: estamos
vivenciando uma crise cultural? Crise da modernidade? Os construtos da pósmodernidade caracterizam a cultura contemporânea?
Segundo Rouanet (1987, p. 229), “a razão iluminadora, própria da
modernidade responsável pela forma como se estruturou o ensino no mundo
ocidental, já não oferece os paradigmas adequados para a construção de um projeto
educativo que atenda às necessidades do momento histórico”. A razão iluminista
acabou por converter-se em razão instrumental, pragmática e utilitária, levando a
sociedade a buscar outros referenciais que expliquem as mudanças pelas quais
passa a humanidade e, particularmente, os educadores.
Para Berbam (1986), a modernidade é o conjunto de antagonismos
paradoxais que envolvem as relações humanas. Relações essas transversalizadas
pelas dimensões de tempo, espaço, percepção de si e do outro, dos caminhos
possíveis e dos ameaçadores. A complexidade de tais relações expressa-se de
modo tão denso que se desmaterializa diante do impacto das mudanças, produzindo
incertezas, na medida em que se rendem ao poder da tecnologia que tudo
transforma: as artes, a música, as pessoas, as relações, enfim, a vida.
Habermas (1992, p.118), prefere ver a modernidade como um “projeto
inacabado”, sugerindo que deveríamos então aprender com os descaminhos
inerentes ao período. Período esse entendido como perda de horizontes, sensação
de caos, incerteza e relatividade.
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Esse panorama reflete as mudanças, transformações e conflitos do mundo
contemporâneo, como: globalização, terceirização e competitividade, no qual o
professor necessita definir um novo perfil. Percebemos, nesse contexto, uma crise
na prática profissional de professores, permeada por sentimentos confusos e por um
mal estar docente que se refletem na saúde física e psíquica do professor.
Segundo Fonseca (2003), quando questionados sobre o sentido das
instituições de ensino e sua função social, os docentes encontram-se sem iniciativa,
isolados pela força e sucessão dos acontecimentos que tornam obsoletos os
conteúdos e as práticas utilizadas. Até agora as instituições de ensino e o próprio
professor prosseguem seguindo modelos conservadores, de submissão, tradicionais
e tecnicistas, sem profundas reflexões sobre o fazer pedagógico, sobre sua prática e
seus sentimentos.

1.2 O TEMA E SUAS IMPLICAÇÕES SOCIAIS

Falar de uma escola para o novo milênio é, sobretudo, analisar o projeto de
educação que estamos desenhando e indagar em que tipo de cultura o estamos
inserindo. Para isso, faz-se necessário levar em consideração que o atual modelo de
cultura, filho do Iluminismo e da Ilustração, corresponde, no passado, a um dado
projeto civilizatório, ou melhor, à crença de que as ciências, as artes e as liberdades
políticas libertariam o homem da ignorância, da pobreza, da incultura, do
despotismo, produzindo homens felizes, principalmente graças à ação da Escola,
como bem ilustra Morin (2000).
Ao analisarmos as práticas dos professores com os quais convivemos,
percebemos que estes encontram-se desorientados, sem referências e sem clareza
do seu papel na sociedade, carecendo de iniciativas para enfrentar as novas
exigências do mundo: singular / plural, único / múltiplo, convergente / divergente.
Os padrões de qualidade na educação requeridos, hoje, pelas instituições,
não se resumem à incorporação de novas tecnologias, melhorias de prédios e
aquisição

de

recursos

materiais.

Uma

educação

de

qualidade

requer,

principalmente, uma constante e intermitente reflexão por parte do professor em
relação à sua práxis e às características que o constituem como pessoa e como
profissional de educação.
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O conhecimento é descentralizado, não existe uma única verdade diante
da qual o professor possa postar-se, monopolizar e sentir-se o dono do saber, mas
várias verdades que estão constantemente sendo questionadas e modificadas, e
numa nova visão revelam os saberes a serem construídos juntos, entre professor e
aluno, em qualquer nível de ensino.
Tradicionalmente a educação se baseava na quantidade de conhecimentos
acumulados na memória. Atualmente, faz-se necessário ter competência para
selecioná-los, integrá-los, e mobilizá-los para um melhor uso e satisfação pessoal e
profissional.
Essas dimensões, pessoal e profissional são as dimensões formadoras e
caracterizadoras da condição de SER PROFESSOR. Uma corresponde aos
aspectos objetivos: a dimensão profissional de SER e a outra corresponde aos
aspectos

subjetivos:

a

dimensão

pessoal

de

SER

(condição

humana

masculino/feminino), importando verdadeiramente compreender o inter e intrajogo
dessas dimensões vividas pelo professor, sem dicotomizá-las.
Buscar compreender essas dimensões, de como se constitui ser professor
é buscar as significações atribuídas aos desejos, crenças, valores, saberes, fatos,
práticas, com as quais o docente constrói seu fazer pedagógico.
A relação de interpenetração do pessoal e do profissional constitui parte do
eu, não podendo ser separada ou alijada da prática. A subjetividade docente é
constituída com essas marcas, “que são transversalizadas pelo desejo imanente a
todo o ser humano de orientar a sua vida por construtores de um devir prazeroso
ético/estético/político” (COLLA, 1999, p. 189).
O professor, ser humano, pessoa, que trabalhamos nessa pesquisa traduz
em

si

uma

síntese

singular,

individualizada

e

dinâmica

da

sociedade

contemporânea, traduz seus conflitos e prazeres revelando as necessidades
educacionais vigentes.
Diante disso cabe uma questão – o que é ser professor hoje? Nóvoa (1995,
p. 16, grifos do autor) ao debruçar-se em seus estudos sobre as características
pessoais e o percurso de vida profissional de cada professor, refere-se à questão
colocando a existência de três “A” que sustentam o processo identificador dos
professores: A de Adesão. É condição indispensável para ser professor a adesão a
projetos que trabalhem na revelação de valores investindo nas potencialidades:
habilidades e competências dos alunos. A de Ação. O planejamento, as estratégias,
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a boa escolha dos caminhos, dizem diretamente das linhas ideológicas do foro
profissional e do foro pessoal do professor. Desvendam a sua maneira de ser,
revelam o seu modo de atuação, a sua forma, sua postura pedagógica, a condução
da sala de aula. Por fim, A de Autoconsciência. As decisões pedagógicas devem
ser fruto de uma análise decisória do processo de reflexão que o professor deve ter
sobre sua própria ação, sobre sua prática. É uma dimensão importante e decisiva na
profissão docente, na medida em que a mudança e a inovação pedagógica estão
intimamente relacionadas a este pensamento reflexivo.
Nóvoa (1995) acrescenta ainda que a identidade não é friamente adquirida,
não é uma propriedade, mas um lugar, um locus construtivo de lutas e de conflitos
caracterizados por um processo ricamente dinâmico, onde cada um se sente, se vê
e se diz professor.
Baseadas ainda na questão acima várias discussões são realizadas nas
escolas e nas instituições superiores, começando a revelar uma intensa
preocupação dos cursos de formação de professores com a crise dos paradigmas
educacionais que envolvem diretamente o professor como pessoa e como
profissional e as características positivas e negativas que afetam a prática docente,
especificamente o processo ensino-aprendizagem.
Porém, outras questões se adicionam às da estruturação do trabalho
docente. Nóvoa (2002) adverte sobre as desastrosas tensões e desorientações
provocadas nos indivíduos quando estes se vêem obrigados a uma mudança
excessiva em um período de tempo demasiadamente curto. Para o autor, o
professor está sendo tirado de um meio cultural conhecido, em que se desenvolveu
até então sua existência, e está sendo colocado em um meio completamente distinto
do seu, sem esperança de voltar à antiga paisagem social de que se lembra.
Talvez a mais significativa modificação ocorrida no papel do professor
esteja relacionada ao que o autor anteriormente citado denomina de “avanço
contínuo do saber”. Não se trata somente da necessidade de atualização contínua,
mas sim da renúncia a conteúdos e a um saber que vinha sendo de seu domínio
durante anos. Os professores devem incorporar conteúdos que nem sequer eram
mencionados quando começaram a exercer esta profissão. Um exemplo claro disso
foi a inserção no Brasil como um todo, e na Bahia em particular, da tendência
pedagógica construtivista nas escolas da rede oficial de ensino dos anos de 1990
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para cá, sem que os professores tomassem pé, até hoje, dos referenciais analíticos
desta teoria.
O professor que resiste a essas mudanças, que ainda pretende manter o
papel de modelo social, o de transmissor exclusivo de conhecimento e o de
hierarquia possuidora de poder tem maiores possibilidades de ser questionado e de
desenvolver sentimentos de mal-estar.
O clima de mal-estar docente, ocasionado por essas situações que se
instalam nas instituições escolares, geram reações das mais diversas, desde uma
profunda insatisfação e sensação de desorientação juntamente com o despreparo
para tal situação, até a manifestação de sentimentos negativos, como a alienação e
a desmotivação para o trabalho que se manifestam na prática pedagógica de
inúmeras formas. Esse mal-estar poderá levar o professor a uma “fase de
desencanto” e também pode se manifestar através de patologias, fase em que o
professor pode chegar à desistência da profissão.
Justamente a partir do contato com professores em situação de
insatisfação com o trabalho durante curso de formação continuada por nós
conduzido, no qual lhes era favorecido de um espaço de fala « escuta, nos
questionamos: de que tipo de formação continuada necessitam os profissionais de
educação, hoje? Onde está a causa dessa desestrutura profissional? Em que
medida o implicar-se na ação leva o professor a reorganizar sua identidade
profissional? A escuta sensível e as possibilidades da fala suscitam uma
ressignificação da identidade profissional?
Com este estudo pretendemos, então, investigar: em que medida um
trabalho de pesquisa-formação, baseado na auto, eco e coformação profissional,
podem influenciar a prática profissional docente? Os professores, sujeitos desta
pesquisa, demonstram satisfação/insatisfação face à prática profissional docente?
Vivem situações de estresse ocupacional? De que ordem? Os dirigentes das
instituições, nas quais estes docentes atuam, demonstram comprometimento com o
trabalho pedagógico desenvolvido pelos docentes? Estas são as questões que
nortearão nossa investigação.
Hoje, mais do que nunca, se faz necessário um espaço onde o professor
possa exercitar a articulação entre ação e reflexão, proximidade e distanciamento,
abandonando o

sentimentalismo

ingênuo,

a

indiferença,

o espontaneismo

irresponsável, passando a assumir uma postura de líder consciente e democrático,
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um profissional envolvido com a ação educativa, integrando as dimensões de
pessoa, profissional e cidadão comprometido ética e politicamente com as relações
estabelecidas no ambiente escolar.
As ciências permitiram que compreendêssemos muitas certezas fruto de
paradigmas racionalistas e positivistas (Sec. XVII).

No entanto, a ciência na

modernidade (Sec. XIX) se movia no terreno das vaidades e das certezas,
atualmente questionada por estudiosos pós-modernos que ajudaram a revelar suas
zonas de incerteza. Dessa forma, a ciência pedagógica precisa converter-se em um
instrumento que conduza todos os partícipes do processo educativo a um diálogo
criativo com dúvidas e interrogações do nosso tempo, que conduza cada sujeito ao
encontro consigo próprio, num movimento de sensibilidade, no qual saberes,
repertórios dos conteúdos, sejam temperados de sabor e emanados dos tesouros
das múltiplas sabedorias construídas nas relações consigo mesmo, com os outros,
com a profissão e com a organização. Esta relação dinâmica que emerge do
processo de interação pedagógica promove a revelação de limites e possibilidades
da prática.

1.3 O MAL-ESTAR DOCENTE - DO CAOS ADVÉM A DOR

Nesta cova em que estás, com palmos medida
É a conta menor que tiraste em vida
É de bom tamanho, nem largo nem fundo,
É a parte que te cabe neste latifúndio.
Morte e vida Severina – João Cabral de Melo Neto.

A desvalorização do professor, na atualidade, impregna as relações
sociais. O professor comumente é considerado um simples técnico reprodutor de
conhecimentos pré-elaborados que servem a uma finalidade ideológica específica,
ou a interesses mercadológicos financeiros. Contraditoriamente, esta mesma
sociedade contemporânea, cada vez mais necessita de um professor que seja
mediador nos processos constitutivos de cidadania dos alunos, no sentido de
superar as desigualdades sociais.
Dentro desse novo paradigma de sociedade do conhecimento, exige-se um
profissional competente, flexível, criativo, crítico, conhecedor das novas tecnologias,
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que saiba conviver e trabalhar em equipe, que possua autonomia de pensamento,
sociável, que saiba compreender processos e incorpore novas idéias, que tenha
habilidade de gestão, autoestima, etc.
É exatamente neste ponto que tais demandas soam contraditórias. Ao
mesmo tempo em que essa sociedade do conhecimento desvaloriza o professor, o
seu fazer pedagógico, ela recorre à educação para formar e capacitar profissionais
em toda e qualquer área.
Essa é a realidade conflituosa com a qual vimos tendo contato desde 1999
quando iniciamos o trabalho em duas consultorias que ofereciam formação
continuada para professores do ensino fundamental e médio e posteriormente
ministrando aulas em cursos de pós-graduação em Psicopedagogia.
A avidez dos profissionais que buscavam esses cursos, tanto na Capital
quanto no interior do Estado da Bahia, era regada por medos, incertezas,
inseguranças, angústias que em pouco tempo vinham à tona durante os encontros,
fazendo-me muitas vezes replanejar o que havia programado, pois seria insano não
lhes proporcionar um espaço em que pudessem acontecer verdadeiros desabafos,
trocas altamente significativas e até novas propostas de conduta e encaminhamento
de trabalhos.
Com o passar dos anos e a continuidade do trabalho pudemos verificar que
se intensificavam e generalizavam as dores, temores e angústias. Demo-nos conta
então do grande mal que passava a se instalar em nossa classe. As identificações
de muitos no depoimento de outros, passou a ser a tônica de trabalho. Outra
constatação importantíssima foi que aqueles profissionais necessitavam muito mais
do que conteúdos teóricos que subsidiassem a sua prática. Necessitavam ao menos
identificar a ponta do iceberg que se revelava na insatisfação profissional.
O envolvimento com os depoimentos apresentados tornou-se inevitável
eclodindo em nós a necessidade de investigar mais profundamente o fenômeno que
se descortinava. Durante a pesquisa entramos em contato com a Síndrome de
Burnout, o mal estar docente, os bons resultados dos projetos desenvolvidos, os
conflitos nas relações com os alunos colegas e dirigentes, as ideologias sócioeconômicas das instituições, as alegrias que sustentam o bom desempenho e a
questão da desvalorização social e salarial da profissão. Todas essas características
que envolvem o trabalho do professor hoje constituem aspectos que serão descritos
nas linhas que foram tramadas pelas professoras participantes desta pesquisa,
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durante quatro meses para, em conjunto, pensarmos/pesquisarmos uma forma
diferente de encontro formativo que não envolvesse apenas o técnico, mas sim o
sentido de SER/ESTAR professor, objetivando ressignificar a dimensão identitária de
cada sujeito em seu contexto específico de trabalho, em seu locus.
Observamos que os bons resultados que estes profissionais obtinham
durante a sua carreira eram o que, mesmo tropegamente, asseguravam sua
permanência na docência. Porém, esse frágil lastro de atuação não é suficiente para
sustentar de forma sadia os problemas que insistem em se apresentar
cotidianamente na escola. Por isso adoecem e por isso vários pesquisadores se
debruçam sobre tal questão que em certos momentos chega a ameaçar a condição
do professor na sociedade contemporânea.
O mal-estar docente é indicado por vários fatores internos e externos que
atingem a pessoa do professor e, segundo Zaragoza (1999), podemos sintetizar
esses fatores em dois grandes grupos, o primeiro constituído por fatores primários –
são aqueles que atuam diretamente sobre o professor em sala de aula, como o
conflito na relação professor-aluno, que geram tensões e sentimentos negativos – e
o segundo, conhecido como o dos fatores secundários, representa as condições do
ambiente onde ocorre a docência. Estes fatores impactam direta e indiretamente na
imagem do professor, e assim descreve Zaragoza (1999, p. 42): “(...) quando se
acumulam, influem fundamentalmente sobre a imagem que o professor tem de si
mesmo e de seu trabalho profissional, gerando uma crise de identidade que pode
chegar, inclusive, (...) à auto depreciação do ego”.
Esse mal-estar é também conhecido como síndrome de Burnout: um
“queimar” que dilacera... que deixa triste... que faz desistir. “Burnout é o nome da dor
de um profissional encalacrado entre o que pode fazer e o que efetivamente
consegue fazer, entre o que deve fazer e o que efetivamente pode, entre diversas
possibilidades e o inferno dos limites estruturais, entre a vitória e a frustração”
(Vasques-Menezes, I. & Gazzotti, 1999, p. 374).
Burnout é um termo que vem do inglês e, na sua origem burn – out significa
queimar de dentro para fora. É como se a energia que move e que dá vida ao ser
humano fosse “jogada para fora”, fosse esvaída e nesse perder de energia o sujeito
chegasse ao seu extremo, praticamente sem possibilidades mentais de seguir no
seu fazer diário. Conforme Benevides-Pereira (2002, p.45), “entende-se Burnout
como sendo uma resposta a um estado prolongado de estresse, ocorre pela
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cronificação deste, quando os sistemas de enfrentamento falharam ou foram
insuficientes. (...) está relacionado com o mundo do trabalho e a todo tipo de
atividades laborais do indivíduo”.
Ressaltamos, porém que chega a boa hora esse mal estar, pois em toda a
história do Brasil a profissão do professor sempre foi desvalorizada, sendo durante
muito tempo uma desvalorização disfarçada por certo prestígio no meio social.
Almejamos trazer, com este estudo, uma reflexão sobre a necessidade de
compreender a complexidade da teia relacional que se estabelece na prática
docente, nos conflitos e prazeres que dela advêm, e a busca do sentido profissional
na docência. Uma das formas de construção e reconstrução da identidade
profissional docente é a busca constante do aprimoramento do conhecimento,
inclusive tecnológico, além de analisar e debater as práticas educacionais
coletivamente (associações, sindicatos, etc.), com objetivo de mudar sua história e
sua imagem no seio da sociedade brasileira, especialmente no que se refere ao
reconhecimento do papel por eles desempenhado como praticantes críticos,
reflexivos e intelectuais transformadores, cujo objetivo maior é a formação de
cidadãos. O resultado disso tem sido o sentimento de impotência, gerado nos
professores, a angústia e, por vezes, a desistência. Uma vez acuado ante a
impossibilidade de responder positivamente a tais demandas, o professor entra em
crise.

1.4 O QUE JUSTIFICA É O QUE MOVE

Conforme ilustramos no início, o mundo contemporâneo inaugurou uma
nova ordem na relação do homem com o trabalho. O desenvolvimento globalizado
aponta cada vez mais para a especialização, a tecnologia, a robotização, a
desumanização dos contatos humanos e afetivos dentro dos ambientes produtivos.
Do outro lado da linha estão os profissionais que fazem do contato direto,
permanente, sua condição de trabalho. São professores, enfermeiros, médicos,
policiais, aqueles chamados atualmente de profissionais de “alto-contato”, os quais
aliam as longas jornadas de trabalho, o inevitável envolvimento com os “problemas
dos outros” e a excessiva carga de trabalho em ambientes potencialmente geradores
de conflitos.
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No caso dos profissionais de educação, sujeitos da reflexão deste trabalho,
ao assumirem as novas funções que o contexto social exige devem apresentar o
domínio de uma ampla série de habilidades pessoais, que não podem ser reduzidas
ao âmbito da acumulação de conhecimentos. (ZARAGOZA,1999, p.38).
O professor, nesse processo, se depara com a necessidade de
desempenhar vários papéis, muitas vezes contraditórios, que lhe exigem manter o
equilíbrio em várias situações. Exige-se que seja companheiro e amigo do aluno, lhe
proporcione apoio para o seu desenvolvimento pessoal, mas ao final do curso adote
um papel de julgamento, contrário ao anterior. Deve estimular a autonomia do aluno,
mas ao mesmo tempo pede-se que se acomode às regras do grupo e da instituição.
Algumas vezes é proposto que o professor atenda aos seus alunos individualmente
e, em outras, ele tem que lidar com as políticas educacionais para as quais as
necessidades sociais o direcionam, tornando professor e alunos submissos, a
serviço das necessidades políticas e econômicas do momento. (MERAZZI, 1983).
Bernard Charlot (2009) em seu texto “O Professor na Sociedade
Contemporânea: Um Trabalhador da Contradição” reflete sobre três importantes
fatores que expressam a contradição enfrentada pelo professor na nossa sociedade
globalizada. O primeiro deles refere-se ao conflito que se estabelece entre família e
escola em relação ao sucesso ou fracasso do aluno, transformando a escola num
espaço de permanente concorrência onde uns (poucos) são premiados e outros
(muitos) são rechaçados. O segundo diz respeito ao choque entre os desejos e
expectativas dos alunos que se apresentam distantes daquilo que a escola tem a
oferecer, principalmente em relação à aprendizagem. E a terceira grande
contradição está na cobrança pedagógica x salários recebidos. O autor assim ilustra:

Por todas essas razões, a contradição entra na escola e
desestabiliza a função docente. A sociedade tende a imputar aos
próprios professores a responsabilidade dessas contradições. Até as
práticas pedagógicas, cuja eficácia parecia comprovada pela
tradição, são questionadas e criticadas: começa a ser desprezado o
professor “tradicional”. (CHARLOT, 2009, p. 22)

Perrenoud (1993), parafraseando Freud, diz ser a profissão docente uma
“profissão impossível”, na medida em que está sempre entre aquelas que trabalham
com a subjetividade das pessoas. Por essa razão, o sucesso do empreendimento
educativo nunca estará assegurado, pois em tais profissões sempre há mudanças,
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ambigüidades, conflitos, opacidades e mecanismos de defesa. A escola, como
instituição social, na visão de Teles (1992), vive hoje uma grave crise, conseqüência
da própria crise em que vive a sociedade e o Homem.
O conflito se estabelece justamente pela ambigüidade característica ao
desempenho da docência, como mais uma vez contribui Bernard Charlot:

Por um lado, o herói da Pedagogia. Por outro, a vítima, mal paga e
sempre criticada. Falta o professor normal, que trabalha para ganhar
um salário e sustentar sua família, que vive situações esgotantes e,
também, prazeres dos quais pouco fala, que se sente objeto de
críticas, mas afinal de contas, orgulha-se do trabalho feito, que
ensina com rotinas provadas, mas às vezes, abre parênteses
construtivistas. (CHARLOT, 2009, p. 27)

A atividade laboral do homem deve, pressupostamente, ser fonte de
satisfação, saúde e bem-estar, porém o que vemos hoje instalado na sociedade
contemporânea é o desencanto com a via de acesso para existir que é o trabalho.
Trabalho e saúde estão diretamente relacionados à medida que a sua existência
pode ser fator causador de doenças (acidentes, lesões, alergias, movimentos
repetitivos) bem como a falta dele pode provocar doenças sérias e graves.
Com os professores esse quadro não é diferente. Segundo Codo (1999,
p.99) “Ser professor hoje deixou de ser compensador, pois, além dos salários
baixos, perdeu o status social”. O magistério, o trabalho docente que outrora
ocupava um lugar de destaque dentro dos valores sociais e respeitado
historicamente, era uma profissão com identidade e lugar definidos na sociedade.
As rápidas mudanças paradigmáticas na sociedade da informação e do
conhecimento vêm provocando um conflito entre as melhores formas de
desempenho do papel do professor, a atuação da instituição e os métodos de
ensino, provocando uma situação de instabilidade e constante renovação dos
conhecimentos e tecnologias. Os professores sentem-se sós, abandonados à
própria sorte pelas famílias dos alunos, pela direção – corpo técnico, pelo fracasso
na produção dos alunos e pelas altas exigências que lhes são impostas.
Merazzi (1983) acredita que as mudanças no papel dos professores
estejam ligadas a três fatos fundamentais: 1º - A evolução e a transformação dos
agentes tradicionais de socialização (família, ambiente cotidiano e grupos sociais
organizados), que, nos últimos anos, vêm renunciando às responsabilidades que
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antigamente desempenhavam no âmbito educativo, passando a exigir que as
instituições escolares assumam esta responsabilidade; 2º - O papel tradicionalmente
designado às instituições escolares com respeito à transmissão de conhecimentos
viu-se seriamente modificado pelo aparecimento de novos agentes de socialização
(meios de comunicação e consumo cultural de massas, etc.), que se converteram
em fontes paralelas de informação e cultura; e 3º - O conflito que se instaura nas
instituições quando se pretende definir qual é a função do professor, que valores,
dentre os vigentes em nossa sociedade, o professor deve transmitir e quais deve
questionar.
Apesar do quadro descrito acima, o trabalho docente não era, até bem
pouco tempo, considerado uma profissão de risco imediato à saúde, porém essa
concepção vem sendo transformada, gradativamente, na medida em que os conflitos
se intensificam, engrossando as estatísticas do adoecimento que se instala
rapidamente entre a categoria. Através de seus estudos, Zaragoza (1999), Lipp
(2002), Benevides-Pereira (2002), Lessard & Tardif (2005), Ramalho (2004) e outros,
comprovam a existência de estresse ocupacional (síndrome de Burnout) e outros
problemas em professores que atuam na educação básica.
O estresse ocupacional é indicado por vários fatores internos e externos
que atingem a pessoa do professor e, segundo Zaragoza (1999), podemos agrupar
estes fatores em dois grandes grupos, o primeiro constituído por fatores primários –
são aqueles que atuam diretamente sobre o professor em sala de aula, como o
conflito na relação professor-aluno que geram tensões e sentimentos negativos – e o
segundo conhecido como fatores secundários, representam as condições do
ambiente onde ocorre a docência. Estes fatores atuam direta e indiretamente na
imagem do professor quando se acumulam, principalmente, na imagem que este
tem de si mesmo e do desempenho do seu trabalho, gerando, muitas vezes, uma
crise de identidade que pode chegar até a uma depreciação do ego.
A OIT (1981) Organização Internacional do Trabalho, enfatiza o nível de
periculosidade de seu trabalho ao qual a categoria está exposta, dado o caráter
altamente estressante que pode trazer graves conseqüências para a saúde física e
mental. Em todo o Brasil é realizado a cada ano um perfil característico do professor
que apresenta necessidade de afastamento das funções educativas devido a
problemas de saúde.
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O mal-estar que se instala entre professores hoje pode evoluir
silenciosamente para a síndrome de burnout a que já nos referimos anteriormente.
Tal movimento representa o desequilíbrio entre as demandas externas (exigência
profissional) e as habilidades individuais para enfrentar essas demandas.
Instituições1 como: Confederação de Trabalhadores em Estabelecimentos
de Ensino (CONTEE); Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação
(CNTE); Universidade Federal da Bahia (UFBA); Universidade de Brasília (UnB); e
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) produziram estudos significativos
refletindo a realidade descrita no Brasil, onde 30.000 professores do ensino
fundamental e médio da rede particular e pública foram pesquisados. Destes, 26%
apresentaram Distúrbios Psíquicos Menores. Em Salvador, onde a pesquisa foi
realizada com 573 professores do ensino de primeiro e segundo graus da rede
particular, 20,1% também apresentaram os mesmos sintomas. Em Vitória da
Conquista foram realizadas duas pesquisas, uma com 250 professores de primeiro e
segundo graus da rede particular, em que 41,5% apresentaram os mesmos
distúrbios e outra com 808 professores do primeiro grau da rede municipal (incluindo
a zona rural), na qual 55,9% apresentaram comprometimento emocional. Em Belo
Horizonte a pesquisa foi realizada com 751 professores do primeiro grau da rede
pública e, destes, 50,3% também se encontram na faixa que caracterizam os
Distúrbios Psíquicos Menores (DPM)2.
Entende-se por DPM – Distúrbios Psíquicos Menores: exaustão emocional,
cansaço mental, insônia, azia, esquecimento, dor na coluna, nervosismo, inchaço
nas pernas, sonolência, queda de cabelo, tontura, tensão, tremores, rinite,
palpitações, tristeza, etc., apenas para elencar alguns sintomas. Tais Distúrbios
ocorrem devido: ao volume excessivo e ritmo acelerado de trabalho, à interrupção
das tarefas antes de serem concluídas, à falta de autonomia, à falta de espaço
criativo, à exposição à hostilidade e conflitos com colegas de trabalho, à violência
sofrida por parte de alunos, pais e funcionários, à falta de preocupação da
coordenação e direção pelo bem-estar da equipe, dentre outros.

1

Dados referenciados na dissertação de Mestrado de Dra. Núria Serre Delcor, pela UFBA, SalvadorBA, 2003 e através do Caderno de Saúde Pública Rio de Janeiro. 21 (5) – set/out 2005.
2
Dados do SINPRO-BA – Sindicato dos Professores do sistema Particular de Ensino
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Diante de tal cenário, propomos, no presente trabalho de pesquisaformação embasada na auto, eco e coformação, que se busque refletir sobre a
necessidade de compreender a intrincada teia relacional que se estabelece na
prática docente entre professor « pessoa « instituição « ação pedagógica
profissional e os conflitos que advêm dessa relação (desde um mal estar à síndrome
de burnout), identificando os fatores que encurralam os profissionais de educação,
impondo-lhes a necessidade de ressignificar a sua prática, sob pena de exclusão do
mercado pela exaustão no ambiente profissional. Com isso, busca-se restabelecer
junto ao professor a prática pedagógica como elemento construtor de um trabalho,
que não apenas seja reprodutor de condições, situações e informações, distantes e
sem significado, mas sim uma práxis que possa conter em si o desejo de fazer com
que cada aluno expresse toda a sua possibilidade de “vir a ser”.
Sabemos que o estresse faz parte do cotidiano de cada indivíduo e que até
em pequena quantidade é necessário, mas quando permanece por longo tempo as
conseqüências podem ser graves. O mal-estar faz parte de um conjunto de emoções
e sentimentos exteriorizados pelo indivíduo, que estão interligados diretamente com
os valores de cada um. Toda ação possui um sentido, uma origem afetiva e emotiva;
principalmente no processo de aprendizagem, a ação cognitiva implica em
manifestações diretas, ou não, dos sentimentos entre os indivíduos envolvidos no
processo, seja através da fala, do olhar e dos gestos que possuem muitos
significados, pois sentir significa estar implicado em algo. Esse envolvimento, esta
troca, é imprescindível no processo educacional, na construção do conhecimento, no
qual os indivíduos interagem e se modificam através de mútuas trocas.
Atualmente, a definição mais aceita do burnout é a fundamentada na
perspectiva social-psicológica de Maslach e colaboradores, sendo esta constituída
de três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e baixa realização
pessoal no trabalho.
Maslach e Leiter (1999) assim definem as três dimensões da síndrome:
exaustão emocional, caracterizada por uma falta ou carência de energia, de
entusiasmo, e um sentimento de esgotamento de recursos; despersonalização, que
se caracteriza por tratar os alunos, colegas e a organização como objetos; e
diminuição da realização pessoal no trabalho, tendência do trabalhador a se autoavaliar de forma negativa. As pessoas sentem-se infelizes consigo próprias e
insatisfeitas com seu desenvolvimento profissional.
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O processo do burnout é individual. Sua evolução pode levar anos e até
mesmo décadas. Seu surgimento é paulatino, cumulativo, com incremento
progressivo em severidade, não sendo percebido pelo indivíduo, que geralmente se
recusa a acreditar estar acontecendo algo de errado com ele. (VASQUESMENEZES & GAZZOTTI, 1999, p. 374). Além do fator individual, é importante
considerar também as características de trabalho do professor e as especificidades
de suas instituições de ensino. “Diferenças entre professores e diferenças entre as
escolas devem ser incluídas em qualquer modelo explicativo do burnout em
professores” (VASQUES-MENEZES & GAZZOTTI, 1999, p.225).
Coadunando com as idéias de Mendes (2002), necessitamos compreender
e intervir na realidade profissional do professor, que de certa forma ocupa um lugar
relevante na sociedade contemporânea. A docência se mantém ainda atreladas às
características pessoais de caridade, vocação, desvelo, assistência e dedicação, o
que torna estes profissionais mais predispostos a conflitos, estresse e a síndrome de
burnout, quando comparados a outras profissões que não carregam tal estigma.
Sob esse olhar é que entendemos a escola como um dos principais
espaços de convivência entre professores, alunos e demais funcionários. A escola,
uma instituição de ensino, seja em que nível for, tem o papel de propiciar um bom
desenvolvimento intelectual, emocional e social para todos que nela atuam,
possibilitando que ocorram neste espaço as interações que promovam o bem-estar e
transformam o ambiente escolar num contexto sadiamente produtivo.
Entretanto, o que temos evidenciado nas escolas são professores e alunos
em conflitos constantes em suas interações. O que percebemos é um desencontro
entre os desejos, as atitudes e os objetivos dessas pessoas, o que, em nossa
opinião, não permite que o processo de ensino-aprendizagem seja instrumento de
promoção de saúde, mas, ao contrário, torna-se o elemento desencadeador de um
mal estar, de um desgaste emocional e de um abandono da busca de soluções
conjuntas para os acontecimentos cotidianos.
No que diz respeito a professores e alunos, percebemos que estes
estabelecem relações cotidianas intensas, em que os problemas e os conflitos
podem gerar uma série de tensões emocionais. Assim, acreditamos que estas
interações entre esses sujeitos no cotidiano educacional e a relação que o docente
estabelece com o seu trabalho, devem ter seus estudos ampliados, ocupando lugar
de destaque nas pesquisas que envolvem as problemáticas do dia-a-dia escolar.
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Como bem ilustram Gatti, Espósito e Silva (1998, p. 258): “[...] Qualidade passa
necessariamente e, sobretudo, pelas pessoas enquanto seres interacionais, mais do
que sob aspectos técnicos abstratos. Estes só tomam vida com e pelas pessoas
agentes”.

1.5 OBJETIVOS: UM OLHAR ADIANTE

1.5.1 Geral

Analisar, para melhor compreender, de que maneira um trabalho de
pesquisa-formação - baseado na auto, eco e coformação - influencia a identidade
profissional de docentes do ensino fundamental.

1.5.2 Específicos:

1. Identificar se os professores, sujeitos do estudo, vivem situações de
satisfação/insatisfação com a prática profissional que desenvolvem.
2. Verificar se existem docentes em situação de estresse ocupacional.
3. Identificar fatores que levam à satisfação ou à insatisfação com a
profissão.
4. Conhecer o comprometimento, apoio e envolvimento dos dirigentes das
instituições de ensino, onde as relações educacionais entre os sujeitos da
pesquisa acontecem.
5. Encaminhar alternativas de trabalho focado na auto, eco e coformação
no sentido de propiciar, aos sujeitos, possibilidades de ressignificação da
identidade docente.
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2 A CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA – POSSÍVEIS CAMINHOS

2.1 ANA – FOTOGRAFIA DE UM ÁLBUM - CONTEXTUALIZANDO AS ORIGENS
DA PESQUISA

Olha a voz que me resta
Olha a veia que salta, olha a gota que falta,
Pro desfecho da festa
Por favor, deixe em paz meu coração
Que ele é um pote até aqui de mágoa
E qualquer desatenção, faça não
Pode ser a gota d’água...
Gota D’Água – Chico Buarque

Este estudo é um trabalho de pesquisa formação e, num primeiro
momento, visa diagnosticar a realidade de um grupo de professoras da educação
básica, segundo seguimento (5º ao 9º ano de escolarização), em termos de sua
satisfação e insatisfação com o trabalho.
Consiste em uma proposta de promover junto ao professor, a partir de uma
experiência

de

formação

dentro

da

pesquisa,

momentos

de

reflexão,

questionamento, análise e principalmente criação, buscando com ele elementos que
venham a embasar sua prática, tornando-a assim mais significativa, mais próxima da
realidade de vida do aluno, da sua própria vida e, sobretudo mais prazerosa.
O trabalho em torno desse objeto de estudo começou em 2001, quando
promovemos um encontro com uma professora de Língua Portuguesa, do Projeto de
Regularização de Fluxo3 de uma escola pública estadual da cidade de Salvador. O
motivo da solicitação para este encontro, fora da ação do Departamento de Língua
Portuguesa, foi a necessidade que sentia a professora de uma reflexão mais
aprofundada, tanto da sua prática como educadora como da minha ação enquanto
coordenadora.
A proposta era que conduzíssemos encontros individualizados, nos quais
delinearíamos

melhor

as

situações

que

lhe

afligiam.

Essa

proposta

foi

imediatamente aceita por Ana (nome fictício). Queixava-se frequentemente da

3

Este Projeto faz parte do programa Educar para Vencer do Governo do estado da Bahia, e abrange
o segmento do 6º ao 9º ano de escolarização, antiga 5ª a 8ª série.
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agressividade dos alunos, não permitindo um nível de concentração e tranquilidade
para que expusesse o conteúdo de forma eficiente. Apresentava uma preocupação
em concluir toda a proposta curricular exigida pelos organizadores do Projeto de
Regularização de Fluxo (pois sabia que a fiscalização era grande). A utilização de
recursos didáticos era sempre vista como um trabalho a mais a ser desempenhado,
dificultando, por conseguinte, a ação cotidiana do processo ensino-aprendizagem.
Todos esses aspectos somavam-se à preocupação em repetir, revisar e retomar o
conteúdo, “até cansar”, segundo suas próprias palavras. Para Ana, essa era a única
forma de garantir um resultado satisfatório ao final da unidade.
Ana costumava questionar seu desempenho culpando-se sempre pelo
fracasso apresentado pelos alunos, além de demonstrar imobilidade diante das
situações mais corriqueiras da sala de aula.
Essa situação levou-nos a refletir, em busca da compreensão dos aspectos
que constituem o quadro das competências básicas necessárias ao profissional de
educação do novo milênio. Entendemos ser importante, ao professor desse
momento histórico, a necessidade de procurar, através de concepções intrínsecas, o
crescimento e aperfeiçoamento próprios ao desempenho do seu papel, num nível
pontual de qualidade e de diferencial, que marque a existência do seu aluno,
promovendo neste um deslocamento do “mais um” em direção a um olhar
particularizado para aquele que é cidadão operante, consciente e transformador da
sociedade em que vive.
Diante disso, o que faltava à professora Ana? Uma caminhada incessante
por

novos

conceitos,

concepções,

rompendo

paradigmas

ultrapassados

e

ineficientes para esta clientela “plugada” num mundo de conhecimentos avançados
e globalizados? A compreensão da necessidade do diagnóstico dessa clientela e de
que a sua realidade de vida é a mais rica e profunda base curricular que existe e não
nega qualquer outro currículo pré-concebido, muito pelo contrário, vincula-se a este
tornando-o mais real e objetivo? Que todos os materiais, recursos, tecnologias e até
o enriquecimento do saber por outras disciplinas – trabalho interdisciplinar – quando
incorporados à prática de forma previamente elaborada e planejada são
instrumentos coadjuvantes importantíssimos e que só somam, não dividem
conhecimento? Que só a experienciação (experimentar + agir) de forma integradora,
ou seja, fazer com que seu aluno se misture ao conteúdo ministrado, envolvendo-se

36

e não o reproduzindo mecanicamente, vai lhe garantir um salto cognitivo de
qualidade permitindo-lhe avançar de um estágio de saber para outro?
Essas reflexões nos remeteram a mudanças de paradigmas não só na
nossa prática cotidiana, observando as atitudes tomadas, os sentimentos emergidos
a fim de compreender os sentidos de tudo que estávamos vivenciando. No entanto,
estabelecer novas posturas e condutas, não é um processo fácil de ser realizado!
Mas, ao trilharmos esta estrada estaremos buscando novas concepções e
estratégias para tornar cada vez mais “possível” o ato de educar.
Infelizmente, a professora Ana não sustentou a proposta de trabalho
reflexivo sobre a sua prática, produzindo uma série de sintomas: dores de cabeça,
náuseas, enjôos, atrasos constantes, faltas sucessivas que levaram-na a pedir
licença-prêmio atrelada ao período de férias no ano de 2003. No ano seguinte
afastou-se por determinação psiquiátrica. Em 2006 retomou suas funções com novo
ânimo e, mesmo fragilizada, mostrava-se disposta! Em 2008, uma situação de
desafio em sala de aula levou-a a desencadear os mesmos sintomas, o que a
conduziu a novo afastamento. Situação funcional em que permanece até hoje.
Como assevera Souza:
(...) o magistério caracteriza-se como uma profissão com níveis de
complexidade, exigindo revisão e construção constantes de saberes,
centrando seu saber ser e saber fazer numa prática reflexiva e
investigativa do trabalho educativo e escolar no cotidiano pessoal e
profissional. Dessa forma, o desenvolvimento profissional entrecruzase com a dimensão pessoal e político-social do professor como
profissional numa realidade contextualizada. (2005, p.21)

Observando

essas

características

no

exemplo

que

citamos

e

compreendendo-o como significativo no universo dos professores com os quais
convivemos, é que propomos um espaço que proporcione o cuidado necessário ao
professor, onde lhe seja assegurada a possibilidade de um reencontro com o
estrangulamento sofrido no seu “que fazer”, objetivando a reorganização da sua
prática.
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2.2 O MÉTODO – A ESCUTA / FALA DO SENSÍVEL

O método que utilizaremos para ler e traduzir as experiências vivenciadas
pelo grupo de professores que participarão voluntariamente deste trabalho é a
Etnopesquisa-formação, por ser considerada como método de trabalho que
contribui no duplo contexto: o do interacionismo simbólico e da análise institucional.
Dentro do interacionismo simbólico podemos estabelecer uma relação
analítica com a auto e coformação, por levar em consideração os aspectos
relacionais do professor consigo mesmo e com os partícipes do processo de
profissionalização, considerando as cadeias simbólicas que se expressam no
cotidiano escolar.
Para Woods (1999, p.92) a etnografia presente na etnopesquisa-formação,
assume seu verdadeiro sentido quando se coaduna com o interacionismo simbólico,
na medida em que retrata os contextos, as situações, as perspectivas, as culturas,
as estratégias, as carreiras etc.
Na segunda vertente, da análise institucional, podemos estabelecer um
paralelo com a ecoformação, na medida em que o professor está inserido em um
contexto específico, com encaminhamentos políticos e ideológicos que também
balizam, reverberam e conduzem a sua prática.
A etnopesquisa-formação utilizada como método nesse trabalho, busca a
transformação da prática educativa hoje posta, em uma práxis, na qual a ação seja
amplamente democrática “... resistente aos estereótipos e às simplificações tão
caras à pedagogia da resposta, nunca preocupada em escutar, compreender,
explicitar e mudar conjuntamente, intercriticamente”. (MACEDO 2006 p. 47)
Aqui, encaminharemos a análise etnometodológica sob a luz da
compreensão de Boumard (1999), quando assegura que a etnografia utilizada como
método de trabalho centraliza a noção de observação participativa, acentua o
trabalho de campo, as práticas de conversação, o diálogo etnográfico como técnica
que conduz a recortes com as histórias de vida dos professores envolvidos.
A etnopesquisa-formação proporciona a educadores o despertar para ver o
sentido da escola como espaço onde as ações/criações profissionais são entendidas
profundamente entre limites e possibilidades com uma consciência crítica,
fundamentada na produção coletiva, material indispensável em que o discurso sobre
si e o outro tem sentido específico.
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Para tanto, a etnopesquisa-formação organiza seu objeto de estudo em
torno dos procedimentos intersubjetivamente construídos na dinâmica das relações
cotidianas, na busca de decifrar, compreender, para edificar suas realidades.
O pesquisador (investigador, aquele que olha a dor) vai “ver” o grupo, “ver”
sua produção, “ver” o sentido que está contido nas falas que se entrelaçam e
retratam as situações conflitantes. No entanto, não é um simples ver, e sim “olhar”,
“olhar” no sentido de “estar em guarda”, prestar atenção, interessar-se. Sendo
assim, o pesquisador é definido em função do seu olhar e por estar ao mesmo
tempo implicado na pesquisa. Sob a égide dessa compreensão na etnopesquisaformação a semiótica ganha amplitude na medida em que faz emergir nos e dos
sujeitos envolvidos na dinâmica especular da ação os significados mais profundos
dos conceitos educacionais circulante entre esses, como bem assevera Macedo
(2006, p. 46) “[...] educadores-etnopesquisadores se tornam atores responsáveis,
porque implicados na interpretação do mundo-vida da escola, dos nossos alunos, de
nós professores, de nossas salas de aula e das políticas institucionais crivam a vida
dos educadores”.
Dessa forma a etnopesquisa-formação propicia um espaço de atuação aos
sujeitos, espaço esse que é caracterizado pela produção dos sentidos que ali são
manifestados. Como bem ilustra Boumard (1999, vol. 1, nº 2):

Não há, portanto, clivagem entre objeto e sujeito, mas um outro olhar
sobre a realidade a que chamamos de “olho etnográfico”, para
designar o olhar sempre em situação e numa interação permanente
com a mesma, que a define por seu turno em termos de construção
interminável.

É, pois sob as bases da ressignificação crítica, oriunda da escuta coletiva e
do aprofundamento do olhar que amplia a compreensão, que a conjuntura contextual
pode ser transformada a partir do que Macedo (2006) chama de intercriticidade:
possibilidade ampliada de olhar, escutar e falar, elementos que, ao interagirem
criticamente, podem possibilitar uma retomada de atitude.
O material oriundo da formação etnográfica vem sempre carregado dos
conteúdos pessoais, emocionais, sociais e culturais dos atores envolvidos na
pesquisa. Tanto pesquisados quanto pesquisador, ao descreverem suas ações,
narram a sua essência, evidenciando o fenômeno da reflexividade, processo de
ação social onde ao mesmo tempo os sujeitos constituem-se e são constituídos.
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Assim, desde a perspectiva etnográfica de pesquisa, utilizamo-nos da
etnopesquisa-formação, principalmente por esta permitir ao investigador observar o
que ocorre em uma situação real podendo intervir nela. O investigador imerso na
situação estudada, objetiva descrever e explicar os fenômenos ali manifestados
sendo ao mesmo tempo transformado por esta.
O pesquisador etnoformador é uma pessoa que chega totalizado e
totalizando-se para realizar seu trabalho de campo. Não deixa de lado suas
convicções e principalmente sua itinerância, alicerces que em seu bojo lhe dão
sustentação para o desenvolvimento da pesquisa. Como estudioso de fenômenos
humanos, defronta-se arduamente enquanto sujeito/pessoa com suas próprias
observações, pondo em evidência suas implicações, embasadas nas suas
motivações, perspectivas e finalidades. O etnopesquisador se interessa pela
densidade simbólica da vida dos sujeitos participantes da pesquisa.
Para que os objetivos da pesquisa sejam atingidos é necessário que o
investigador:
·

Estabeleça o vínculo, ganhando a confiança do grupo;

·

Sinta-se parte integrante do grupo, não se sentindo à parte;

·

Observe e redija da forma mais detalhada possível;

·

Participe da escrita dos materiais;

·

Interaja, fale, mas sem interferir nas tarefas.

Ainda são pontos importantes na posição do investigador: honestidade,
esclarecer

quanto

à

importância

social

da

pesquisa,

compromisso

ético,

despojamento de vaidades acadêmicas, lucidez em transitar pelas seduções que
emergem das relações institucionais, construção/ampliação de identidades e
disponibilidade para uma contrapartida efetiva.
Ao preconizar esses passos o Método Etnográfico de Interpretação
Pedagógica proposto por Fino (2003), supera a mera escrita descritiva de passos,
pois é interpretada pelo viés pluridisciplinar, uma vez que são pluridisciplinares os
saberes em questão. Dessa forma a escrita etnográfica apresenta-se como
descritiva com base interpretativa.
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[...] a dupla vertente de pensamento e de ação, assim como a
finalidade consciencializadora e dialética da investigação sobre o
conjunto dos fenômenos educativos conferem à investigação
etnográfica uma intencionalidade distinta da etimológica: a
interpretação e a crítica. (FINO, 2003, p.112)

Peter Woods (1999, p. 90) contribui elencando algumas razões para se
usar o método etnográfico em pesquisas educacionais: aproxima o investigador da
natureza artística do processo ensino aprendizagem, monitora a vida e a cultura dos
professores, permite uma investigação do Ser↔pessoa e Ser↔profissional, permite
enfim um mapeamento do micro refletido no macro.

2.3 PROCEDIMENTOS – A TRAJETÓRIA

Para o desenvolvimento deste trabalho a metodologia utilizada está
fundamentada na abordagem qualitativa, utilizando como método a etnopesquisaformação, aplicada a um grupo de quatro professores do ensino fundamental II (do
6º ao 9º ano), pertencentes a escolas da rede estadual, municipal e setor privado de
Salvador, Bahia.
A etnopesquisa-formação apresenta como característica metodológica os
seguintes aspectos: o contexto como sua fonte direta de dados e o pesquisador
como seu principal instrumento; o pesquisador como o sujeito que estabelece
contato direto com o ambiente e com a situação que está sendo investigada; os
dados colhidos da realidade investigada são predominantemente descritivos e
aspectos

supostamente

simples

em

termos

de

status

de

dados

são

significativamente valorizados.
Com perspectiva qualitativa a etnopesquisa-formação considera ser
impossível entender o comportamento humano sem tentar estudar o quadro
referencial o lócus, as relações estabelecidas nestes e o universo simbólico dentro
dos quais os sujeitos interpretam seus pensamentos, sentimentos e ações.
Como bem referencia Macedo (2000), a etnopesquisa-formação atenta e
se detém nos fatos pequenos e muitas vezes obscuros do dia a dia, a descrição em
uma etnopesquisa (tradução da realidade, escrita da cultura) não se ancora somente
em ver, mas fazer ver, escrever o que se vê, procedendo à transformação do olhar
em linguagem, exigindo-se uma interrogação sobre “a relação entre o visível e o
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dizível ou, mais exatamente, entre o visível e o lizível”. (MACEDO, 2000, p. 145 apud
LAPLATINE,1996).
Para o desenvolvimento da pesquisa utilizamos alguns dispositivos. O
primeiro deles é o Instrumento de Identificação dos Colaboradores, que tem como
finalidade aproximar o professor-colaborador da proposta de participação no grupo.
Este instrumento consta de dados pessoais, local de trabalho e do tempo de
dedicação ao magistério. Outro dispositivo também utilizado foi a escrita de um
Memorial, visando ao detalhamento, por parte do colaborador, dos momentos de dor
e de alegria, satisfação/insatisfação que marcou a sua carreira profissional.
Durante os encontros, outros dispositivos também foram utilizados, tais
como: diário de bordo e entrevistas, além de trocas reflexivas em torno das
construções coletivas – textos, falas e diversas expressões.
A proposta para captar os sujeitos da pesquisa foi de solicitar a algumas
instituições um espaço onde pudéssemos apresentar o trabalho aos professores a
fim de que, voluntariamente, os desejosos se manifestassem para assim podermos
prosseguir.
Porém, ao mantermos contato com um estabelecimento de ensino do setor
privado de Salvador, alguns entraves pontuaram o processo. A instituição
preliminarmente escolhida, para nossa surpresa, não nos abriu as portas. Diante de
tal recusa pensamos: em quê a nossa fala pode ter ameaçado a direção? Já
havíamos realizado outros trabalhos nessa instituição, o que acreditávamos seria
fator facilitador para nova relação.
Posteriormente, contatamos professores que estão realizando uma pósgraduação em Consciência e Educação4 e depois com professores de outra
instituição do setor privado.
Entre estas duas instituições distribuímos 20 (vinte) Instrumentos de
Identificação dos Colaboradores (cf. APÊNDICE A). Um novo impasse apresentouse: a demora na devolução destes instrumentos preenchidos.
Durante a apresentação da proposta percebemos visivelmente a
identificação dos professores com o tema. Envolveram-se na apresentação,
interagiram e alguns até citaram brevemente suas experiências. Alguns se

4

Esse curso é ministrado pelo Instituto Superior de Educação OCIDEMNTE, instituição de caráter
holístico preocupada com a educação para preservação da vida no planeta.

42

mostraram surpresos em relação à atitude do colégio, permitindo que esse tipo de
assunto – o cuidado com o professor – fosse tratado ali dentro.

2.4 POPULAÇÃO ALVO

Sobre grupos, vamos referenciar Pichon (1988), pelos seus estudos
realizados com o que ele chamou de grupo operativo. Grupo operativo é aquele que
se reúne a fim de executar uma tarefa, ou seja, tem um objetivo em comum que
deverá ser realizado a partir do envolvimento dos seus componentes. Ao realizar a
tarefa cada sujeito ocupa um lugar, desempenha um papel. “O campo do grupo está
povoado de papéis prescritos ou estabelecidos” e “no acontecer do grupo,
determinadas pessoas vão assumir esses papéis”. (PICHON, 1988, p. 187). Os
papéis são assumidos mediante as características pessoais, ou estão relacionados
ao momento de vida de cada participante.
A expressão dos papéis não é estática, muito pelo contrário: um sujeito do
grupo pode representar vários papéis a depender da tarefa, da solicitação e/ou da
sua condição no grupo. Este movimento favorece o andamento da execução da
tarefa, porém, pode acontecer também uma resistência por parte de algum membro
do grupo ao executar esta tarefa, vindo esta se caracterizar como uma forma de
sabotagem ao trabalho a ser realizado.
Nesta pesquisa pudemos observar os papéis que são frequentemente
assumidos nos grupos segundo Pichon (1988). Em seguida a cada definição,
encontraremos o nome dos sujeitos que mais representaram aquele papel durante
os nossos encontros. São eles:

a) Porta voz – é aquele componente do grupo que expressa ou explicita
algo que acontece com o grupo, elucida o desejo e/ou necessidade do
grupo muitas vezes não manifesta. Diana ocupou esse lugar diversas
vezes.
b) Bode expiatório – é aquele que se torna o depositário dos sonhos e
projetos idealizados, de aspectos aceitos ou negados pelos elementos do
grupo. Ana esteve algumas vezes nesse lugar.
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c) Sabotador – aquele que dificulta o entendimento e sabota a tarefa,
expressando a resistência à mudança do grupo. De forma bastante clara
Cláudia assume esse papel e faz questão de reconhecer-se nele.
d) Líder – aquele que expressa o comando, que impulsiona o grupo à
realização da tarefa. Pode ser representado como autocrático, aquele que
trabalha

em

causa

própria,

em

função

dos

próprios

interesses;

democrático, aquele que zela pelo bem estar do grupo, Diana e Emília se
revezaram nessa função; e o demagógico, aquele que finge ser, mas não
é.
Voltamos a enfatizar que estes papéis não são frios, estanques, rígidos,
como supostamente podem ser entendidos através da teoria, mas são dinâmicos em
seu movimento próprio.
Sob as perspectivas desse olhar o grupo foi formado.
São quatro professoras, todas do sexo feminino, entre 28 e 46 anos de
idade, residentes em Salvador, em média com 17 anos de tempo de serviço em
educação, duas trabalham em dois turnos e duas em três turnos, as quatro
trabalham no setor privado bem como na rede pública, tanto estadual como
municipal. Todas escreveram seus memoriais relatando suas angústias e alegrias
em ser professor:

DIANA - 28 anos de idade, seis de profissão, trabalha pela manhã numa instituição
particular de ensino e à tarde no Estado como professora de Ciências do sexto e do
sétimo ano de escolarização nas duas instituições.
Diana trouxe um perfil de muita compreensão e amorosidade durante os
encontros. Apesar de retratar suas dores e insatisfações para com a profissão, fez
questão de deixar claro que ainda acredita na docência, no diálogo, no trabalho em
conjunto, mesmo diante dos ressentimentos que ficaram durante o desempenho de
sua atividade laboral.
Ela é a mais jovem do grupo, na maioria das vezes era a primeira a se
pronunciar e a iniciar as atividades que propúnhamos, bem como foi a que mais
contribuiu com as expressões de alegria que solicitávamos ao final de cada
encontro.
Trouxe para o grupo a fluidez da dança propondo algumas vezes
movimentos leves e alegres.

44

É pós-graduada, em Psicopedagogia e iniciou em março de 2009, mais
uma pós-graduação, desta vez em Gestão Educacional.
É solteira e não tem filhos, embora sua sobrinha fosse muito presente.

EMÍLIA - 42 anos de idade, vinte e quatro de profissão, trabalha os três turnos, no
vespertino e noturno como professora de língua portuguesa do nono ano e EJA 5
(Educação de Jovens e Adultos, último seguimento do ensino fundamental que
corresponde ao oitavo e nono ano) respectivamente, e pela manhã é vice-diretora
numa escola municipal.
Também é pós-graduada em Psicopedagogia e apresentou-se bastante
descrente para com a docência. Suas falas, seu corpo, expressavam muito cansaço
quando era solicitada para uma atividade. Porém não permanecia nesta atitude,
costumava bater uma palma forte e dizia “Vamos lá”!
Queixava-se bastante da necessidade de trabalhar três turnos para poder
dar conta das despesas pessoais. É divorciada, tem três filhos, dois adolescentes e
um na primeira infância. A rotina de mãe, profissional e dona de casa exauriram sua
energia.
Repetiu algumas vezes que gostaria de ser mágica porque isso facilitaria a
sua vida.
Algumas vezes demonstrou surpreender-se diante da sua expressão de
alegria, daí continha-se até ser convidada a usufruir livremente do momento.

CLAUDIA - 46 anos de idade, vinte e dois de profissão, trabalha no turno matutino e
vespertino como professora de português do sexto ano em instituição do Estado e
do setor privado.
Bastante crítica, direta e incisiva em suas colocações, por diversas vezes
provocou no grupo muitas inquietações que, a princípio, poderiam levar a um
conflito, mas na medida em que eram por nós pontuadas e clareadas, conduziam o
grupo a uma profunda reflexão sobre o tema emergido.
Sua resistência inicial em aderir às atividades propostas era clara e ela não
fazia questão de esconder, porém, aos poucos, mesmo olhando de soslaio e
reticente, participava.
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Não demonstrava desejo em estudar. Fez um aperfeiçoamento em
Literatura infanto-juvenil proporcionado pela Secretaria de Educação do Estado
objetivando a mudança de nível.
É casada, tem dois filhos e como repetiu diversas vezes: “Tô contando o
tempo para me aposentar, tô de saco cheio!”.
ANA - 39 anos de idade, dezoito de profissão, trabalha no turno matutino e
vespertino como professora de história do sexto ao oitavo ano em instituições do
setor privado e à noite é vice-diretora num colégio do Estadual.
É pós-graduada também em Psicopedagogia. Extremamente sensível
demonstrou choro fácil durante as atividades trabalhadas bem como nas reflexões.
O nível de sensibilidade corresponde ao de irritação. Falava alto e sempre
era a primeira a concluir qualquer proposta, porém, muitas vezes sem demonstrar
concentração, tendo que refazer a proposta constantemente.
É solteira, tem um filho de cinco anos e manifestou diversas vezes a sua
religiosidade no grupo, embora, na mesma proporção, tenha manifestado
desesperança.
Os encontros aconteceram em uma escola que chamaremos de Escola
Acolhedora, situada no bairro do IAPI em Salvador, às quartas feiras, no horário das
18h30min às 20h30min, entre os meses de abril e agosto, perfazendo um total de
quatro meses.
As professoras colaboradoras aderiram à participação na pesquisa de
maneira voluntária e demonstraram empenho e desejo durante a execução dos
trabalhos.
Diante de algumas questões, muitas vezes, o grupo mostrou-se irritado e
conflituoso exigindo algumas intervenções para que retomássemos a harmonia,
podendo olhar para os fatores que geraram o conflito. Assim também, na mesma
medida e proporção as manifestações de alegria aconteceram envolvendo a todos.
Foram essas mulheres/professoras que, atendendo a nossa solicitação, se
predispuseram a participar da pesquisa.
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2.5 CAMPO EMPÍRICO

Durante a realização da pesquisa as quatro professoras colaboradoras
trouxeram aspectos sobre os seus locais de trabalho que suscitaram profundas e
produtivas reflexões sobre as características, aproximações e afastamentos entre as
escolas públicas e do setor privado, conforme descrição detalhada na seção cinco
deste trabalho.
Na medida em que as falas iam tomando consistência, faziam emergir com
clareza a dinâmica que concretizava cada escola.
A diversidade dos locais de trabalho proporcionou ao grupo traçar uma
linha de como, onde, quando e porque o trabalho pedagógico realizado por algumas
instituições é produtivo e em outras não.
Apresentaremos as instituições onde cada uma das participantes trabalha:

DIANA – Pela manhã trabalha em uma instituição particular, situada no bairro de
Nazaré, com orientação ideológica religiosa e atende a uma população de classe
média.
À tarde atua em uma instituição de grande porte do Estado, situada no
bairro da Liberdade, com um corpo técnico – pedagógico atuante e participativo,
atendendo a uma população de classe baixa e média.

EMÍLIA – Pela manhã é vice-diretora em uma instituição do município situada no
bairro da Liberdade que ainda sofre com as sequelas da municipalização, pois antes
pertencia ao estado.
No vespertino e no noturno atua na mesma escola pertencente à rede
estadual também localizada no bairro da Liberdade. Relata que essa instituição não
apresenta uma linha de coesão ideológica no trabalho pedagógico. Ambas atendem
às classes baixa e média.

CLÁUDIA – No turno matutino leciona em uma escola do setor privado, no bairro do
Cabula que atende a uma população da classe média.
No vespertino trabalha em uma instituição estadual no bairro da Caixa
D’água.
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De forma veemente Cláudia nos disse que a condição colocada para a
direção das duas escolas foi que em dois mil e nove o seu desejo era trabalhar em
ambas as instituições com o mesmo ano de escolarização. Afirma: “Eu não vou me
matar de trabalhar! Tanto fiz que consegui!”

ANA – Pela manhã e pela tarde trabalha em uma instituição do setor privado,
situada no bairro de Nazaré, que atende a uma população da classe média. Ela
relata que esta instituição muitas vezes engessa o trabalho não valorizando a
criatividade do professor.
À noite é vice-diretora num colégio estadual situado no bairro da Fazenda
Grande do Retiro que atende a uma população de classe baixa e média.

Além dessas realidades, estivemos durante os quatro meses que duraram
os encontros sob a égide de um espaço aconchegante que gentilmente nos abriu as
portas para que pudéssemos realizar nossa pesquisa. Chamamos esse espaço de
Escola Acolhedora. Situada no bairro do IAPI em Salvador, contabiliza um
contingente de 820 alunos, distribuídos nos turnos matutino e vespertino, atendendo
a classe média, funcionando da educação infantil ao 3º ano do ensino médio. A
visão educacional é a construtivista e costuma promover aperfeiçoamento para o
professor, além de preocupar-se com as relações que são estabelecidas dento da
escola.

2.6 ANÁLISE DOS DADOS

Os aspectos descritivos e as percepções pessoais num estudo qualitativo,
sob a égide da perspectiva sócio-histórica, focalizam o que é particular como
instância da totalidade social, valorizando os aspectos descritivos, procurando
compreender os sujeitos envolvidos e, por seu intermédio, compreender também o
contexto.
Bogdan & Biklen (1994, p.11) afirmam que:

(...) um campo que era anteriormente dominado pelas questões da
mensuração, definições operacionais, variáveis, testes de hipóteses
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e estatística alargou-se para contemplar uma metodologia de
investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria
fundamentada e o estudo das percepções pessoais. Designamos
esta abordagem por Investigação Qualitativa.

O objetivo da pesquisa qualitativa com olhar sócio-histórico não converge à
busca de resultados, mas o que se deseja é "a compreensão dos comportamentos a
partir da perspectiva dos sujeitos da investigação" (BOGDAN & BIKLEN, 1994,
p.16), relacionando-os ao contexto do qual fazem parte. Sob esse enfoque as
questões formuladas para a pesquisa não são organizadas a partir da
operacionalização de variáveis, mas são orientadas para a compreensão dos
fenômenos que dela emergem em toda a sua complexidade e em seu acontecer
histórico-temporal. Isto é, a problemática a ser pesquisada não é criada
artificialmente, se vai ao seu encontro no lócus onde acontece o seu processo de
desenvolvimento.
Segundo Bogdan & Biklen (1994) se vai a campo com uma problemática
inicial, com um objetivo central, com questões orientadoras. Buscando compreender
essas questões é preciso inicialmente uma aproximação, ou melhor, uma imersão no
campo para familiarizar-se com a situação e com os sujeitos a serem pesquisados.
Para tal, o pesquisador frequenta o local em que acontecem os fatos nos quais está
interessado, preocupando-se em, além de observá-los, ouvir os envolvidos. Procura
assim trabalhar com dados qualitativos que descrevem de forma pormenorizada as
pessoas, locais e fatos envolvidos. Permite também que outras questões emerjam
durante a investigação. A investigação numa pesquisa qualitativa de abordagem
sócio-histórica parte da preocupação em compreender os eventos investigados,
descrevendo-os e estabelecendo as possíveis relações de integração do individual
com o social.
Nesse sentido, a observação é um encontro de múltiplos olhares. Ao se
observar um evento descortinam-se diferentes formas de expressões verbais,
gestuais e corporais. São expressões que refletem e retratam a realidade da qual
fazem parte, construindo uma verdadeira tessitura da vida social. A dimensão sóciohistórica é que ajuda o pesquisador a ter essa dimensão da relação do singular com
a totalidade, do individual com o social.
Na pesquisa qualitativa de cunho sócio-histórico, a entrevista também é
marcada pela dimensão do social. Ela não se reduz a uma troca de perguntas e
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respostas previamente preparadas, mas é concebida como uma produção de
saberes, portanto, dialógica. Os sentidos emergem da interlocução e são
relativizadas a partir da situação experienciada.
As expressões reveladas estão diretamente relacionadas à situação
concreta em que se realizaram, bem como da relação que se estabelece entre os
interlocutores, dependendo de com quem está a fala. Na entrevista é o sujeito que
se expressa, mas sua voz carrega o tom de outras vozes, refletindo a realidade de
seu grupo, gênero, etnia, classe, momento histórico e social.
Todos esses aspectos foram fortemente evidenciados durante os encontros
produzindo um material descritivo, a partir das falas, que subsidiaram a análise dos
dados.
A partir desse material colhido no campo, procuramos analisar para
compreender o que emergiu durante a situação de observação e de entrevista.
Percebemos, pois, os pontos de encontro, as similaridades bem como as diferenças,
as particularidades dos casos. Fonseca (1999, p.61) pontua a importância de se
observar estes aspectos na análise dos dados de uma pesquisa dizendo:

Mas para tirar conclusões das análises foi preciso situar os sujeitos
em um contexto histórico e social. É só ao completar esse
movimento interpretativo, indo do particular ao geral, que o
pesquisador cria um relato etnográfico. Sem essa contextualização
(um tipo de representatividade post ipso facto) o qualitativo não
acrescenta grande coisa à reflexão acadêmica.

Outro aspecto relevante é a contextualização do pesquisador, porque ele
não é um ser humano genérico, mas um ser social que faz parte da investigação e
leva para ela tudo aquilo que o constitui como um ser concreto em diálogo com o
mundo em que vive. Sua análise interpretativa é feita a partir do lugar sócio-histórico
no qual se encontra e depende das relações que estabelece intrasubjetivamente, ou
seja, consigo mesmo e intersubjetivamente, que estabelece com os sujeitos da
pesquisa. Assim se pode dizer que o pesquisador é um dos principais instrumentos
de pesquisa, porque se insere nela e a analisa a partir de sua situação pessoalsocial.
Bakhtin (1988), afirma que cada pessoa tem uma perspectiva social
definida e pré estabelecida que o orienta em sua compreensão e que o coloca diante
do outro, do interlocutor com uma forma própria, um jeito peculiar de relacionamento.
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A partir dessa situação social, do lugar que se constituiu, é que constrói suas
implicações, deduções, motivações e apreciações. A leitura que faz do outro e dos
acontecimentos que o envolvem está impregnada do lugar de onde fala e esta fala é
orientada pela referência teórica com a qual conduzirá a investigação.
E foi sob essa égide que nos posicionamos ao realizar a análise dos dados.
Do lugar de sujeito sócio-histórico que se relacionou intra e intersubjetivamente com
todas as dores e alegrias que emergiram do grupo e que ao mesmo tempo revelava
dados da nossa própria atuação enquanto profissionais de educação que também
somos.
Esses aspectos da abordagem sócio-histórica dão à pesquisa qualitativa
um toque específico e diferenciador, fazendo com que ela não seja percebida como
um encontro de psiques individuais, mas como uma relação de textos com o
contexto. Como assevera Bakhtin (1985, p.384):

Toda compreensão representa a confrontação de um texto com
outros textos [...]. Um texto vive unicamente se está em contato com
outro texto. Unicamente no ponto deste contato é que surge uma luz
que ilumina atrás e adiante e que insere o texto dado no diálogo.

A metodologia proposta é coerente com a teoria dialética de compreensão
dos fenômenos humanos. Corroborando com Vygotsky (1991), partimos do
pressuposto básico de que as funções mentais superiores são constituídas no social,
num contexto, sob um processo de interação, mediatizada pela linguagem, que
antecede a apropriação pessoal. A partir dessa compreensão vemos a pesquisa
como uma relação entre sujeitos, relação essa que se torna promotora de
desenvolvimento mediado por outro.
A atitude e posição do investigador tem importantes consequências para a
pesquisa quando o processo de mediação do pesquisador se instaura, provocando
alterações de comportamento que possibilitam a compreensão dos saberes,
conceitos e valores trazidos em questão.
O pesquisador, portanto, faz parte e é agente na própria situação de
pesquisa, a neutralidade é impossível, sua ação, os efeitos que propicia constituem
elementos de análise. Bakhtin (1985) contribui ao complementar essa idéia,
afirmando que o critério que se busca numa pesquisa não é a precisão do
conhecimento, mas a profundidade da penetração, olhar para a complexidade e a
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participação ativa tanto do investigador quanto do investigado. O resultado dessa
trama é que o pesquisador, durante o processo de pesquisa, é alguém que está em
processo de aprendizagem, de transformações. Ele se ressignifica durante a
investigação. Assim também acontece com o pesquisado que, não sendo um mero
objeto, também tem oportunidade de refletir, aprender e ressignificar-se no processo
de pesquisa.

2.7 IMPLICAÇÕES DA PESQUISADORA

A produção do saber a partir de uma pesquisa exige que o pesquisador
tenha clareza da sua relação com o objeto de pesquisa e consciência que numa
etnopesquisa-formação o que está em pauta é a expressão das subjetividades que
estão em interação.
O conhecimento não se apresenta dissociado do sujeito, sujeito este que
tem uma história, uma cultura. Esses elementos vão interagir revelando as suas
construções psicoafetivas, históricas, existenciais e profissionais, tanto do
pesquisador como dos pesquisados.
O envolvimento deliberado do etnopesquisador na situação da pesquisa é
não só desejável, mas essencial, por ser esta a forma mais precisa de observação
para posterior relato dos fatos.
Outra condição necessária para a produção de sentidos é a intervenção do
pesquisador no locus, assim como a visão da população sobre a própria pesquisa.
Diante do exposto, chegamos para o primeiro encontro consciente dos
conteúdos organizados e leituras que havíamos realizado durante a vida acadêmica
e profissional e o quanto esses estudos embasariam, sem maiores conflitos, a nossa
prática no desenvolvimento do trabalho com o grupo. Mesmo tendo a clareza de
toda essa construção cognitiva, passamos a perceber, ao longo do processo o
quanto era complexa e diversa a essência da nossa pesquisa.
A amplitude e profundidade de fatores emergentes como: saberes,
crenças, conhecimentos e concepções, relação com a prática etc. brotavam
fluidamente durante os encontros, fazendo-nos refletir sobre as possibilidades de
transformação real, cotidiana da prática, dos professores envolvidos, pois não
queríamos descrever apenas teoricamente, numa revisão bibliográfica esses fatores,
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mas senti-los em ação, a partir das falas desses sujeitos em conflito, que desejavam
novos caminhos para compreender a profissão. Conforme assevera Berlo (1985) nós
aprendemos

significados,

acrescentamos-lhes

algo

nosso,

distorcemo-los,

modificamo-los. Não podemos encontrá-los. Eles estão em nós, não nas
mensagens. Compreender é atribuir um sentido e os sentidos são construídos e
aprendidos porque estão nas pessoas e não fora delas. Na medida em que mudam
as experiências mudam os sentidos, pois estes estão diretamente relacionados às
questões internas e como o sujeito responde externamente a uma determinada
situação.
Sob esse olhar, o professor atento à organização dos sentidos em si e no
seu aluno organiza o seu trabalho visando emergir os sentidos que deseja que
sejam aflorados durante o processo ensino-aprendizagem.
Diante dessas constatações revimos nossa apreensão em relação à
quantidade dos sujeitos que se disponibilizaram para participar, pois inicialmente
incluímos a possibilidade de serem entre sete e dez. Decepcionamo-nos um pouco
quando iniciamos com apenas quatro. Mas ao longo da realização dos encontros, o
nível de vínculo e confiança estabelecido entre nós tornou-se terreno fértil para as
trocas e construções que foram aos poucos construindo as possibilidades de um
novo cenário para as práticas ali apresentadas.
Ao aprofundarmos a compreensão do significado de co-laborar é que nos
demos conta do quanto os conteúdos trazidos por elas nos encontros nos
mobilizavam, levando-nos a compreender o quanto a amplitude das experiências
descritas evidenciavam e elucidavam nossa própria prática, fazendo-nos sentir, por
muitas vezes, sujeito do trabalho desenvolvido.
Tomamos consciência nesse momento do quanto é importante e decisiva a
escolha do método para a realização de uma pesquisa e mais uma vez ficamos
felizes em poder contar com uma orientação que pontualmente foi estruturante para
o bom desempenho desse trabalho. Constatamos que a escolha do método da
Etnopesquisa-formação foi acertada na medida em que nos proporcionou olhar,
prestar atenção, estando implicado nas construções e interpretações, de maneira
que, a produção dos sentidos que emergia enlaçavam as vivências cotidianas do
mundo-vida da escola de cada uma ali manifestado.
O exercício que Macedo (2006) chama de intercriticidade – a possibilidade
de ampliar o olhar, a fala e a escuta – são elementos que se inter-relacionaram na
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dinâmica da pesquisa, serviu de aporte para que as professoras participantes
pudessem dar, ou melhor, pudessem testar os processos de transformação a que
estavam se submetendo.
Por ser, a etnopesquisa formação, um método que organiza seus
procedimentos na intersubjetividade e construída na dinâmica das relações
cotidianas, facilita a compreensão do contexto escolar para melhor decifrá-lo e
posteriormente edificar novos procedimentos que visam à realização de uma prática
mais consciente e significativa para todos os envolvidos.
Pudemos corroborar com Macedo (2006) ainda, no que diz respeito à
descrição das ações por parte dos envolvidos na pesquisa, ou seja, que tanto
pesquisador quanto pesquisado exercitam o fenômeno da reflexividade, processo de
ação social onde ao mesmo tempo os sujeitos se constituem e são constituídos.
Demo-nos conta também que alcançamos os objetivos propostos pela
metodologia quando estabelecemos o vínculo e a confiança do grupo, fator que
permitiu a profundidade dos trabalhos; sentimo-nos parte integrante do grupo, porém
estando à parte, numa distância ótima que nos possibilitou balizar também a nossa
práxis; interagimos e nos posicionamos sem interferir nas atividades propostas;
acompanhamos de forma democrática e respeitosa as escritas e não escritas dos
materiais solicitados e por fim redigimos as anotações, a princípio com muita
ansiedade em não deixar escapar nenhum detalhe, mas após incluir a imperfeição
da nossa humanidade, compreendemos que o mais importante era o sentido que
estava sendo ressignificado a cada encontro, porque corroboramos com Berlo
(1985) que enfatiza a produção de sentido como o resultado de uma construção dos
sujeitos diante de um ato específico de interação, estando completamente associado
à experiência àquilo que é e pode ser sentido, trocado, vivenciado, portanto,
constituído.
Afinal esse é o objetivo maior desse trabalho.
Outro fator que ficou muito claro durante a execução do trabalho foi o hiato
que se apresenta nas diversas propostas de formação continuada oferecida aos
profissionais hoje em dia. Estamos falando das ementas dessas formações que
continuam ancoradas no cognitivismo ou num paradigma de construção do
conhecimento ainda muito positivista, distanciando e reduzindo a rede das vivências
e relações estabelecidas na prática que são fonte alicerçante e transformadora que
conduzem ao aperfeiçoamento profissional.
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José Contreras (1999) em seu livro intitulado El sentido Educativo de La
Investigación questiona justamente a divisão social do trabalho em educação e os
papéis que o pesquisador (acadêmico/teoria) e o pesquisado (professor da vida
real/prática) assumem nessa divisão, bem como o relacionamento entre eles. O
autor observa que essa é uma relação vertical e unilateral que vai do pesquisador
para o pesquisado e, por conseguinte, essa relação se traduz na pesquisa como
uma fonte de influência sobre a prática e a prática é a que sofre essa influência. O
que pudemos constatar é que a produção de sentidos e significados pessoais unidos
ao estudo de conteúdos cognitivos também significativos é a fonte para que haja
verdadeiramente uma ressignificação da ação docente.
Observamos também que as experiências compartilhadas eram ricas e
valiosas, pois eram contextualizadas, ou seja, tinham tempo – trama, dia, hora,
significatividade, valor, intencionalidade – e espaço – lócus, cenário, caras, jeitos,
gestos, modos. Esses conteúdos deram qualidade e sentido à investigação
proposta, por percebermos o quanto o professor se desestrutura diante de questões
que lhe exigem saber quem é, o que faz, qual o seu papel e ter suas emoções
encaminhadas para que sua atividade laboral tenha êxito.
Como expressa a música “Quereres” de Caetano Veloso, muitas vezes o
desejo aparece de forma ambígua em nossa vida é necessário que se reflita sobre o
entorno: cenários, cores, cheiros e sabores, relacionando-os com o que há dentro
para que de forma clara, as escolhas possam ser profícuas.
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O Quereres
(Caetano Veloso)

Onde queres revólver, sou coqueiro
E onde queres dinheiro, sou paixão
Onde queres descanso, sou desejo
E onde sou só desejo, queres não
E onde não queres nada, nada falta
E onde voas bem alto, eu sou o chão
E onde pisas o chão, minha alma salta
E
ganha
liberdade
na
amplidão

Eu queria querer-te e amar o amor
Construir-nos
dulcíssima
prisão
Encontrar a mais justa adequação
Tudo métrica e rima e nunca dor
Mas
a
vida
é
real
e
de
viés
E vê só que cilada o amor me armou
Eu te quero (e não queres) como sou
Não te quero (e não queres) como és

Onde
queres
família,
sou
maluco
E onde queres romântico, burguês
Onde queres Leblon, sou Pernambuco
E
onde
queres
eunuco,
garanhão
Onde queres o sim e o não, talvez
E onde vês, eu não vislumbro razão
Onde o queres o lobo, eu sou o irmão
E onde queres cowboy, eu sou chinês

Ah!
Ah!

Ah!
Ah!

Bruta
Bruta

flor
flor,

do
querer
bruta
flor

Onde queres o ato, eu sou o espírito
E onde queres ternura, eu sou tesão
Onde
queres
o
livre,
decassílabo
E onde buscas o anjo, sou mulher
Onde queres prazer, sou o que dói
E
onde
queres
tortura,
mansidão
Onde
queres
um
lar,
revolução
E onde queres bandido, sou herói

Bruta
Bruta

flor
flor,

do
querer
bruta
flor

Onde queres comício, flipper-vídeo
E onde queres romance, rock'n roll
Onde queres a lua, eu sou o sol
E onde a pura natura, o inseticídio
Onde queres mistério, eu sou a luz
E onde queres um canto, o mundo
inteiro
Onde
queres
quaresma,
fevereiro
E onde queres coqueiro, eu sou obus
O quereres e o estares sempre a fim
Do que em mim é de mim tão desigual
Faz-me querer-te bem, querer-te mal
Bem a ti, mal ao quereres assim
Infinitivamente
pessoal
E eu querendo querer-te sem ter fim
E,
querendo-te,
aprender
o
total
Do querer que há e do que não há em
mim.
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3 POR QUE ME TORNEI PROFESSOR?

O professor é a pessoa; e uma parte
Importante da pessoa é o
Professor.
Jennifer Nias (1987)

3.1 SUJEITO DA FALTA / DESEJO: ASSIM SOU...

Buscar a compreensão do movimento humano originário mais primitivo: a
falta que se expressa num desejo e que, por sua vez, determina a necessidade da
existência de todo o sujeito, parece-me o ponto de partida básico para o
estabelecimento de uma diretriz na ação educadora. Por que me tornei professor?
A renovação incessante do desejo, a ambivalência, o balanço constante
entre vínculo e identidade é que entretém a dinâmica de evolução do sujeito. Esta
dinâmica conflitual permanente é necessária à renovação do desejo e à sua
evolução.
Por meio das diversas linguagens, as emoções, desejos e fantasias se
manifestam, revelando assim o “dizer” e o “fazer” que vão entrar em relação
dialética, fazendo emergir a expressão mais pura do sujeito. Esse processo se dá
por intermédio da expressão verbal, que é da ordem do simbólico, aliada à
expressão corporal, que é da ordem do real (pois inclui também todas as
manifestações do inconsciente) e do simbólico, e vão estruturar a vivência emocional
desse sujeito.
Faz-se necessário estabelecer critérios de observação para que este
sujeito possa expressar seu desejo, mesmo que através de códigos não
convencionais, e possa contar com objetos, além da relação do olhar, da escrita, e
da significação do outro, no qual busque completude.
O estabelecimento desses critérios conduzirá à aceitação de que cada
sujeito constitui a si e a sua relação com outro a partir da dinâmica do que lhe falta e
do que deseja. Essa, quando interrompida ou bloqueada, gera perturbações de
raízes profundas que podem imobilizar o sujeito, na relação consigo e principalmente
com os outros, uma vez que para ser sujeito é necessário estar inscrito, constituído,
ao longo do seu desenvolvimento, por este outro.
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Levin (1996, p. 21) afirma que:

A partir do funcionamento das funções imaginárias o sujeito se
apropriará da realidade, caso contrário será apenas um autómato e
estará fora do discurso, não agindo como instrumento significante,
ferramenta libdinal (...), portanto não há desenvolvimento por que
está fora do discurso, não tem estrutura, não há laço com o social.

Com o nascimento se estabelece no sujeito a relação dialética entre o
desejo e o movimento, pois se não há desejo no movimento, intenção, objetivo,
existe apenas um ato motor mecânico. Quando o movimento é transformado em
ação este traz sempre, em seu bojo, um desejo subjacente.
Etimologicamente a palavra desejo deriva-se do verbo desider (latim) que
por sua vez, deriva-se do substantivo sidos (plural, Sidera) que significa
constelação, figuras formadas por estrelas. Sidera significa ainda para os
astrólogos: a influência dos astros sobre o destino do homem, além de “Examinar
com cuidado”, “A respeito de”, “Desejo de olhar”.
Pode-se dizer que o desejo é tudo que pulsiona o sujeito, gerando
movimento (impulso, tendência, tensão, aspiração, ardor, expressão, agitação),
transformando este sujeito em um ser subjetivado.
Para que essa subjetivação aconteça é necessário um entrelaçamento das
funções paterna e materna, constituindo esse sujeito como desejante, envolvendo o
real do corpo, a dimensão imaginária e simbólica.
Não é possível confundir necessidade com desejo; a necessidade
evidencia-se perante o estado de tensão interna e encontra sua satisfação por uma
ação específica (alimentação, por exemplo); o desejo está ligado intrinsecamente a
traços mnêmicos e encontra sua realização na reprodução da percepção dos signos
infantis indestrutíveis.
Esses signos são cotidianamente alicerçados e estabelecidos no espaço
relacional familiar – espaço transicional – onde o sujeito edificará os símbolos que o
constituirão como ser pensante e desejante.
O conflito surge no espaço transicional e é necessário e essencial, pois
dele resultará a descoberta e afirmação da identidade, através da oposição. No
entanto, para que este conflito externo (o conflito com o outro) se explicite, é preciso
que haja um conflito interno; a ambivalência entre os dois desejos, o de penetrar o
outro / ser penetrado pelo outro, precisa, mesmo que de forma parcial, ser resolvida.
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A dinâmica de afirmação de uma pessoa requer a prevalência de um desejo
funcional ativo (fazer do outro seu complemento) e / ou da adaptação aos outros –
desejo funcional passivo (ser o complemento do outro). Este equilíbrio, difícil de
realizar, vai condicionar o sucesso social.
Segundo Lapierre (1984, p. 27) “a identidade nos aparece de fato como um
renascimento, em novo nascimento, isto é, uma nova ruptura da fusionalidade
primitiva”. Renascimento incessante na medida em que somos contínua e
novamente tomados no desejo fusional dos outros: suas palavras, suas idéias, suas
seduções, suas agressões.
Essa dinâmica relacional aparece na escola de forma implícita e vai se
modelando ao longo dos anos do trabalho pedagógico sem que o docente e o aluno
se dêem conta da trama inconsciente da qual fazem parte como autores e ao
mesmo tempo co-autores desses processos.
Se por um lado, a procura da identidade através da agressão é uma
tentativa de ruptura do acordo fusional, por outro lado, no entanto, não é a ruptura
da relação da comunicação. Conclui Lapierre (1984, p.27):

Necessito do outro para afirmar minha identidade contra ele. Neste
mesmo sentido, é também o outro que concede a minha identidade,
permitindo opor-me à ele me confrontar afirmar minha separação em
referência ao meu corpo e a seu desejo. O outro diferente exterior à
mim, é a referencia de minha própria identidade, o eu só existe por
referencia ao não eu.

Entender a dimensão imaginária de como se constitui ser professor é
buscar as significações atribuídas a práticas, fatos, saberes, desejos, crenças,
valores, com as quais o docente constrói seu fazer pedagógico.
A construção desse “que fazer”,

trazendo em seu bojo todos esses

conteúdos internos é que constroem a identidade profissional que não tem um
caráter rígido de estrutura que não se transforma, pelo contrário, é compreendida
como processo dinâmico, permitindo a construção, desconstrução e reconstrução
destas identidades.
A construção da identidade depende da jornada de vida do sujeito e da
estrutura social na qual tem acesso e é formado, permitindo a existência de
socializações posteriores àquela primeira socialização familiar.
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Dubar (2005) considera a existência de uma articulação entre condições
objetivas e estruturas subjetivas na formação da identidade, e considera que essa
mesma identidade é caracterizada pela divisão do eu. Analisando esse construto
podemos considerar duas formas de identidades: a identidade para si e identidade
para o outro. Dubar (2005, p.136) considera essa relação – identidade para si e
identidade para outro – no interior do processo existencial do sujeito:

Desse ponto de vista, a identidade nada mais é que o resultado a um
só tempo estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e
objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos processos de
socialização que, conjuntamente, constroem os indivíduos e definem
as instituições.

Ainda segundo o autor, esse conceito contribui teoricamente na medida em
que expande a explicação do macrossocial (focada no grupo, classe, categoria) e
microssocial (focada no papel, status) da formação das identidades, ou seja introduz
uma dimensão subjetiva – psíquica – na análise da construção da identidade. Para
ampliar a compreensão, Dubar (2005) traz dois outros conceitos: atos de atribuição e
atos de pertencimento. Define como atos de atribuição a construção da identidade
para o outro (o que eu sou). A atribuição conduz à idéia de que alguém atribui a
outro uma condição, status, identidade. A atribuição tem que ser analisada no
interior dos sistemas de ação onde o sujeito convive, e é resultado da pressão de um
grupo sobre um individuo, constituindo, assim, uma identidade “virtual”, imaginária. A
atribuição tem característica sincrônica.
O segundo processo, atos de pertencimento, exprime a identidade para si
(o que eu quero ser), implica uma interiorização real da identidade, está relacionada
aos processos diacrônicos – histórias de vida, trajetórias sociais – o processo de
interiorização permite a construção de identidades “reais” para si, legitimadas pelo
aspecto “subjetivo” que incorpora.
No entanto, pode não haver correspondência entre o que penso de mim e o
que os outros pensam de mim. A identidade singular fruto de uma trajetória de vida,
não está necessariamente vinculada às identidades atribuídas pelos outros, porém
este é identificado, justamente na atividade com o outro, tendo então a possibilidade
de aceitar ou não a identificação que recebe do outro (outro: pessoas ou
instituições). Este fato dá origem aos dois processos descritos: atos de atribuição e
atos de pertencimento, que são heterogêneos na formação da identidade. Dubar
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(2005) indica que pode ocorrer um desacordo entre a identidade “virtual” (o que os
outros dizem que sou) e a identidade “real” (o que eu penso que sou) o que leva o
sujeito a adotar ações que visem tornar relativa essa diferença.
Ainda referenciando o autor, a identidade é resultado da interação entre um
processo sincrônico, relacionado às condições objetivas dos sistemas relacionais, e
um processo diacrônico, que implica a subjetividade de estruturas internas. Ilustra
Dubar (2005, p.140): a construção das identidades se realiza, pois, na articulação
entre os sistemas de ação, que propõem identidades “virtuais”, e as trajetórias
vividas, no interior das quais se forjam as identidades “reais” às quais os indivíduos
aderem.
A identidade de uma pessoa depende, pois, de suas estruturas internas e
da relação que constrói com os outros.

3.1.1 Somos no palco do outro

Achcar (Folha de São Paulo 03/04/97), refletindo sobre a obra de Mário de
Sá-Carneiro (1890-1916) afirma: “a complicada relação de alteridade EU OUTRO é
feita de oposição e identificação, bem como a possibilidade de atingir o OUTRO, que
é objeto de desejo”. 5
A criança desde seu nascimento realiza um trabalho de envolvimento com
as funções paterna e materna. Esse envolvimento vai constituí-la como sujeito
desejante.
O desejo surge justamente no lugar da falta do objeto, que está
entrelaçado pelo sujeito, pelo corpo e pelo outro. Não há sujeito sem corpo e sem
outro e estes, entrelaçados pela falta de um objeto, fazem surgir então o desejo.
Para que a expressão desse desejo seja natural e fluida é preciso que a
qualidade das relações estabelecidas na sala de aula permita ao aluno investir no
corpo do professor como parte dele mesmo.
As condições que favorecem essa relação são o calor do corpo, o contato
com a pele, o aceno, o afagar, o olhar, a voz etc. Estes elementos tão temidos hoje
devido à erotização precoce e desvirtuada preconizada pelos meios de

5

Francisco Achcar é professor de língua e literatura na UNICAMP e escreveu um artigo especial para
a Folha sobre a novela “A Confissão de Lúcio“, de Mário de Sá-Carneiro.
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comunicação, promovem a frieza e o distanciamento entre aluno e professor, além
de serem geradores de conflitos devido à contradição apresentada pelas proibições
culturais que, sancionadas pelos tabus sexuais ainda vigentes e conservados por
algumas famílias, recusam qualquer sensualidade, inibindo este diálogo tônico que é
fundamental à qualidade do trabalho educacional que será desenvolvido. Ou ainda
sendo expresso pelo mais recente fantasma social em relação à sexualidade, que é
a pedofilia, muito docentes hoje preferem manter-se distante de seus alunos “para
não procurar problemas” como me disse recentemente uma professora.
Para Freud (1969, vol. VII) certas pulsões e fantasmas originários estão
articulados com a moral, o meio social e a estrutura familiar patriarcal e falocrática
da sociedade vigente.
A estrutura familiar, refletida na escola, e a função desempenhada pela
mãe e pelo pai marcam profundamente o aluno, suscitando nesses, imagens
simbólicas que lançarão as bases para uma organização inconsciente que será
projetada no professor e nas relações aí estabelecidas.

3.1.2 O grande desejo – Saber

A criança ao se defrontar com as primeiras experiências de aprendizagem,
revive, repete e expressa sua maneira pessoal, particularizada de lidar com a
realidade, que não é senão a reedição de suas relações passadas.
Essas relações passadas impregnam o processo de interiorização
sujeitoßàconhecimento, estando constantemente permeados pela ação do outro
que está autorizado a transmitir este conhecimento – o professor.
As

relações

passadas

(relações

edipianas),

no

contexto

escolar

transformam-se em pulsões de saber ou desejo de saber, e estão diretamente
associadas com o dominar, o ver e o sublimar.
O dominar é a necessidade que a criança tem quando, por exemplo, vê um
bichinho, de cortá-lo em pedaços, dissecando suas partes. Essa necessidade pode
ser confundida como sádica e/ou agressiva, no entanto essa criança está apenas
exercendo sua pulsão de domínio (muito comum em relação a Brinquedos). Tudo
isso se associa à idéia de curiosidade, premissa básica para que haja
aprendizagem. Como bem ilustra Machado de Assis (1979), neste poema:
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A Mosca Azul
(...)
Então ele, estende a mão calosa e tosca, afeita a só carpintejar,
Com gesto pegou a fulgurante mosca,
Curioso de a examinar.
Quis vê-la, quis saber a causa do mistério.
E, fechando-a na mão, sorriu
De repente, ao pensar que ali tinha um império,
E para casa partiu.
Alvoroçado chega, examina, e parece
Que houvesse nessa ocupação
Miudamente como um homem que quisesse
Dissecar sua ilusão.
(...).6

O ver é um aspecto constante e constitutivo das pulsões sexuais
relacionadas à fantasia da cena primária (relação sexual dos pais) descrita por
Freud: “é objeto de uma visão pela qual o sujeito imagina (põe em imagens) a sua
origem”.
O sublimar é a “repressão” das investigações sexuais. As crianças deixam
de lado a questão sexual por uma necessidade própria e inerente à sua constituição.
Precisam renunciar a este saber sobre a sexualidade, deslocando esse interesse
para objetos não-sexuais. Mas não pode deixar de perguntar, por força da pulsão,
porém perguntam sobre outras coisas para poder continuar pensando em questões
fundamentais.
Estes três fatores, dominar, ver e sublimar, constituem alguns dos
determinantes que levam uma criança a querer aprender. Contudo, ela não aprende
sozinha, pois toda aprendizagem é mediada pelo outro. Aprender é, portanto,
aprender com alguém, alguém que medeie a ação. Mas para que essa mediação se
estabeleça é preciso que o professor abandone uma prática pedagógica rígida e
referenciada única e exclusivamente em si mesmo.
O professor, sujeito copartícipe do processo ensino aprendizagem, deve
proporcionar ao educando as devidas condições para que esse processo ocorra de
forma plena. Se faz mister que domine o conhecimento de como se aprende, pois só
assim compreenderá e dominará as tramas do como ensinar.
6

MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Obras Completas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1979.
p.161.
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Assim, ilustra com propriedade Cristina D’Ávila (2009, p.46):

A aprendizagem, no contexto formal de educação, é mediada e
nascida a partir do desejo do outro (do professor) como agente que
deve fomentar, despertar o desejo de aprender dos seus alunos “senão fazer nascer, ao menos entreter e desenvolver o desejo de
saber”.

O Professor, colocado numa determinada posição, pode ou não propiciar a
aprendizagem. Esta posição revestida de uma importância toda especial, dotada de
um poder de influência sobre o aluno.
É o desejo que comanda a ação e a aprendizagem acontece quando a
inteligência, o desejo, o organismo e o corpo participam integralmente do processo,
através de intercâmbios afetivos e cognitivos com o meio. Não só intercâmbios
orgânicos, como também os simbólicos, virtuais, e especialmente os vínculos de
aprendizagem, os transferenciais.
A inteligência se propõe a apropriar-se do objeto, conhecendo-o,
generalizando-o, incluindo-o em uma classificação; o desejo se propõe a apropriarse do objeto representando-o. Porém, junto com o gozo e o prazer que implicam em
conseguir o objeto, aparece o desprazer e a necessidade de buscar outro objeto,
continuando assim a circulação do desejo. Esse jogo alternante de prazer e
desprazer é sustentado pela falta. A necessidade pulsante de ter, possuir, dominar o
objeto do desejo é que direcionam o ser humano na sua trajetória existencial. No
entanto, a completude deste estado jamais será alcançada plenamente, ou seja, a
falta nunca é absolutamente satisfeita, mantendo o homem sempre em busca de
realizações.
À medida que se apreende um objeto de conhecimento, aumenta-se o
desconhecimento em relação a outro, continuando-se a busca de novos
conhecimentos, reiterando que o desejo e a inteligência se confrontam com a falta,
com a carência.
O espaço escolar é o mais propício para que se realize algum movimento
de pesquisa, pois é aí onde melhor se expressa o desejo do professor enquanto
sujeito, onde sua falta pode se expressar com mais autonomia, onde pode ser
ouvido com consideração afirmando sua identidade.
Cabe também à escola promover e favorecer a comunicação entre sujeitos,
sujeitos-cidadãos, porque junto à liberdade há responsabilidade frente ao outro e ao
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social. Como afirma Alves7 (2008) “a educação, na medida em que lida com a vida
de pessoas a vida do país deve ser a área mais rigorosamente testada é preciso que
ela seja excelente”.
Pensamos que a educação ao se sistematizar deve manter em seu
currículo básico um tripé indispensável para que o produto desse trabalho seja
realmente de excelência:

a) A Multirreferencialidade busca uma integração prática e objetiva entre as
diversas ciências, intertextualizando-as.
b) A Transdisciplinaridade, o trabalho paralelo e constante, principalmente
através do olhar integrado sobre conteúdos éticos: respeito, solidariedade,
cidadania, ecologia, cooperativismo etc.
c) O Autoconhecimento, espaço onde profissionais envolvidos no processo
educativo possam expressar seus medos, angústias, desejos e frustrações
na tentativa de garantir um ambiente dinâmico de harmonia, sem o qual
fazer educação é impossível.

Ao educador cabe repensar sua prática, renunciando a atividades
excessivamente programadas, instituídas e controladas com rigor obsessivo, pois
tais mecanismos, a nosso ver, usados atualmente, não lhes revelam o desejo
inconsciente dos seus alunos, que é muito mais profundo e invisível aos olhos. O
encontro entre o que foi ensinado e a subjetividade de cada um é que torna possível
o pensamento renovado, a criação, a geração de novos conhecimentos.
Cada vez que um professor renunciar ao autoritarismo estará renunciando
ao controle, aos efeitos do seu poder sobre seus alunos e estará preservando esse
mundo desejante que habita diferentemente em cada um de nós.
Ao professor guiado por seu desejo cabe o esforço de organizar, articular,
tornar lógico seu campo de conhecimento e favorecer a aprendizagem de seus
alunos.
A criança educada no sentido de expressar-se e poder assumir seu próprio
desejo de conhecer é mais criativa e produtiva, pois não são os pais ou a escola que

7

“Qualidade em educação”. Artigo escrito por Rubem Alves para a revista Tempo e Presença, 2008,
nº 10, p. 34.
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assumem a necessidade de adquirir conhecimentos por ela. Cabe a ela, portanto,
desarticular e retalhar (dominar), ingerir (ver) e digerir (sublimar) aqueles elementos
transmitidos pelo professor, que se entrelaçam em seu desejo, que, pela relação
transferencial, encontram ressonância nas camadas mais profundas de sua
existência.
O corpo humano é sábio. Ele tem idéias próprias. E ele, seguindo seus
critérios de “controle de qualidade”, só aprende dois tipos de conteúdos. Primeiro,
aqueles dão prazer: o fruto desejável. Segundo, o meio para se chegar ao objeto de
prazer: “a vara para se apanhar o fruto”. Digo que, na sua esmagadora maioria, os
conteúdos curriculares processados pela máquina monstruosa nem são objetos de
prazer e nem são percebidos pelos alunos nem professores como meios para se
chegar a coisa alguma a não ser passar no vestibular. O fato que os alunos não
sabem a razão de ter de aprender o que estão sendo forçados a aprender. (ALVES,
2008) 8.
Por fim, seja como desejo de plenitude, desejo de reconhecimento ou
desejo de saber, o desejo institui no campo das relações intersubjetivas, os laços de
amor e ódio que só se efetuam pela mediação existente entre a subjetividade do
professor e do aluno.

3.2 UMA QUESTÃO DE SUBJETIVIDADE: O SER SENSÍVEL
SUBJETIVIDADE
- Eu não sou você.
- Você não sou eu.
- Mas quem sou? Qual a minha identidade, subjetividade,
singularidade, particularidade... i d a d e. . .
- Quem sou?! Sou muitos, sou múltiplo, sou mil desejos que
pulsam em mim! Meus e teus!
- Espelho me reflete?!
- Vejo-me em você!
- Como? Somos tão diferentes... Não tens a minha cor, não tens
o meu cabelo, não tens os meus sonhos, não tens meus
desejos...
- Mas tens meu sorriso, meu olhar... Ah! Isso enoda! Sim, ah!
Como enoda!!!
- Mas sei que te irritas, gritas, brigas, berras, soltas os bichos!!!

8

Idem, p. 35.

66

- E tu? Não?! O que acontece quando mostras a tua face
monstruosa?
- Sinto!
- Temo!
- Mas acolho...
Sou Eu!
Mônica Santos.

A relação estabelecida pelos sujeitos que constituem a prática pedagógica
– processo ensino e aprendizagem – é de ordem cognitiva, social, bem como afetiva
e se expressa na trivialidade do dia a dia, sem que esse professor se dê conta do
nível de intensidade que a sua ação atinge, e de que esta, ao mesmo tempo, recebe
de volta outra carga afetivo-amorosa positiva ou negativa. É justamente o
encantamento aí demarcado que a sustenta e mantém.
A compreensão dessa relação conduzirá à aceitação de que cada sujeito
constitui a si e a sua relação com o outro a partir da dinâmica do que lhe falta e do
que deseja. Essa dinâmica, quando interrompida ou bloqueada, gera perturbações
de raízes profundas que podem imobilizar o sujeito na relação consigo e
principalmente com os outros. Não seria então, a falta de compreensão, de olhar e
escutar essa dinâmica, capaz de gerar o grande dissabor vivenciado pelos
professores?
Na complexidade dessas relações, vivemos emaranhados na rede
existencial que nos sustenta como somos: conscientes/inconscientes de nós
mesmos, do outro e do mundo.
E é refletindo sobre essa rede existencial que o sentir, o sentido, o
sentimento têm lugar de destaque nesse trabalho, na medida em que o espaço de
troca e interação que servirá de cenário para o seu desenrolar, possibilitará o emerjir
das mais sensíveis formas de expressão e comunicação entre os sujeitos
envolvidos.
Esse espaço de relações, ao se revelar, mostrará conteúdo, forma,
sentimento e expressão, elementos que, ritualizados na ação concreta dos
encontros fará aflorar à consciência sentimentos que dirigem e regulam a prática dos
professores sujeitos desta pesquisa.
Toda problemática enfrentada pelo professor, e elucidada nas seções
anteriores, denota uma desconsideração do sujeito humano, uma desterritorialização
de si mesmo como pertinentemente descreve Duarte Jr. (2003, p. 174), ao refletir
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que esses fenômenos ocorrem em função do afastamento da essência, essência
essa que deve ser compreendida como sensibilidade.
[...] a morte do sujeito não começa pelo pensamento, mas por sua
sensibilidade! Sem dúvida nenhuma, sentir-me eu mesmo revela-se
anterior e determinante de qualquer “pensar em mim” subsequente.
O que aponta novamente para essa missão básica da educação nos
dias presentes: estimular o sentimento de si mesmo, incentivar esse
sentir-se humano de modo integral numa ocorrência paralela aos
processos intelectuais e reflexivos acerca de sua própria condição
humana. (DUARTE JR., 2003, p. 175)

Trazemos então a contribuição de Guattari (2008, p. 08), que se apropria
do termo ecologia em três vertentes distintas: a ecologia pessoal (a maneira como o
sujeito se relaciona consigo mesmo), nível de autoconhecimento, autoconsciência,
autoformação. A ecologia social dá-se no âmbito das relações humanas com os
iguais,

semelhantes, partícipes

do

seu processo

de

autodesenvolvimento,

coformação. E por fim a ecologia natural que nos fala da relação deste sujeito com
os ecossistemas, com o “lócus” onde exercita a cidadania e a ação direita desses
espaços sobre si, ecoformação.
Como assevera Duarte Jr. (2003, p. 188), “aprender a entender e a
preservar o ambiente, começando pelo seu entorno mais imediato, passa a ser, pois,
tarefa de uma educação do sensível”.
Hoje, mais do que nunca, faz-se necessário um espaço onde o professor
possa exercitar a articulação entre ação e reflexão, proximidade e distanciamento,
passando a assumir uma atitude de líder consciente e democrático, um profissional
envolvido com a ação educativa, integrando as dimensões de pessoa, profissional e
cidadão comprometido ética e politicamente com as relações estabelecidas no
ambiente escolar.

3.3 FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE: A DICOTOMIA DO SER

A ampla discussão contemporânea em relação à caracterização da
identidade consiste na dificuldade de revitalizá-la entre os pontos de vista: individual
e coletivo.
Para Hall (2006, p. 8), “as identidades modernas estão sendo
descentradas, isto é, deslocadas ou fragmentadas.” Tudo por conta de que não há
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mais como imaginar um conjunto de características fixas capazes de realizar uma
classificação estável dos indivíduos e das sociedades de modo geral. A flexibilidade
e provisoriedade é a marca central da contemporaneidade.
Hall (2006) concebe ainda três tipos de identidade. O sujeito do Iluminismo:
o indivíduo caracterizado essencialmente pela razão e, portanto, um ser identificado
por suas faculdades racionais, centrado e unificado. O sujeito Sociológico: a partir de
um olhar sobre as questões culturais da sociedade, acreditava que a identidade dos
indivíduos se fazia não somente a partir da razão, mas sim na dependência de
outros sujeitos na trama de relações sociais causando influência e sendo
influenciado por estas relações de forma recíproca. O sujeito Pós-moderno: a
identidade aqui é compreendida como processo histórico e não biológico e assim o
indivíduo deixa de ser possuidor de uma identidade para possuir várias identidades
instáveis e contraditórias a partir do momento em que não há uma meta-narrativa de
orientação, mas sim várias referências de constituição deste sujeito volátil. Diz ainda
o autor que “a identidade plenamente unificada completa, segura e coerente é uma
fantasia.” Hall (2006, p.13)
Nessa linha de raciocínio, a identidade muda de acordo com a forma como
o sujeito é interpelado ou representado, daí dos meios de comunicação em forjar e
desconstruir identidades a partir de intencionalidades devido à sua proeminência na
vida das pessoas, moldando discursos e formas de pensar e agir, pois as
conceitualizações dos sujeitos mudam. Cada ser constrói e é construído. A
identidade não é composta por um, é composta por diversas realidades, cada peça é
sua, mas também não o é. Pertence a todos – sujeito coletivo – e a cada um –
sujeito individual.
Na intenção de evidenciar a concepção do sujeito descentrado no que Hall
(2006) chama de “modernidade tardia” o autor faz um esboço de cinco elementos da
teoria social e ciências humanas a partir da metade do século XX:

a) 1ª descentração: baseados no pensamento marxista alguns teóricos
postulavam que se os homens só fazem história a partir das condições
oferecidas, estes não poderiam ser sujeitos da história, pois estariam
condicionados a aquelas, oferecidas pela sociedade.
b) 2ª descentração: aparece com o pensamento de Freud que
desconcerta completamente o sujeito racional cartesiano quando postula
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que nossa identidade é formada com base em processos psíquicos e
símbolos do inconsciente, diametralmente diferente do sujeito fixo e
unificado.
c) 3ª descentração: refere-se ao processo da linguagem em que esta não
é um sistema individual, mas sim social e, portanto ela é pré-existente aos
indivíduos. Falar uma língua é também apropriar-se de uma gama de
elementos culturais já existentes, ou seja, falar em espanhol é pensar em
espanhol.
d) 4ª descentração: trata do poder disciplinar na constituição do sujeito em
que instituições como a escola, prisões, quartéis e hospitais, por exemplo,
funcionariam como organizações que manteriam a vida e subjetiva dos
indivíduos sob controle e disciplina a partir dos conhecimentos das ciências
sociais. Enfim, o objetivo básico é: “produzir um ser humano que possa ser
tratado como um corpo dócil (p 42)”.
e) 5ª descentração: refere-se aos movimentos feministas que, em meio a
um momento histórico de explosão de movimentos sociais que rejeitavam
de qualquer forma de organização burocrática, buscavam uma afirmação
em busca de uma identidade partidarizada.

Na contemporaneidade essa concepção de que uma identidade nacional
unificaria as diferenças individuais, subordinando-as a um sentimento geral, geraria
uma perda de consciência, pois “ao invés de pensar as culturas nacionais como
unificadas, deveríamos pensá-las como constituindo um dispositivo discursivo que
representa a diferença como unidade ou identidade” (p.62).
O mundo globalizado organizado a priori para abertura de novos mercados
possibilitou também a permuta de diversas realidades culturais. Se antes a
identidade era um produto elaborado provincianamente, com a relativização das
fronteiras as diversas realidades culturais interpenetram-se mutuamente. Daí
vislumbra-se o que se chama de modernidade tardia, que se concretiza
principalmente pela fragmentação da identidade e por esta invasão transcendente
da realidade do outro.
Para entendermos o caminho de construção e aperfeiçoamento da
identidade do professor temos que nos deter amiúde nas características que
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estruturam a prática docente como prática social, pois como assevera D’Ávila (2007,
p.234):

A prática educativa é uma pratica social, assim sendo, a construção
da identidade docente só acontece no âmago dessa prática em
relação com outros, com o grupo de pertença. Assim compreender
esse processo passa pela compreensão do seu próprio caráter
intersubjetivo e relacional.

O sujeito constitui-se a partir dos elementos ontogenéticos9, compostos por
toda sua carga de pertencimento familiar e de elos sistêmicos que delineiam e agem
contundentemente, tanto na escolha profissional como na conduta dessa profissão.
Estes elementos ontogenéticos vão dar origem a uma identidade de gênero, uma
identidade étnica, uma de classe social, nível cultural e de valores, todas ligadas à
família e só mais tarde, ao adentrar à escola, é que viverá a experiência de construir
a identidade social que gradativamente sofrerá transformações com o decorrer dos
anos, dos caminhos e histórias vivenciadas.
Outro aspecto constante na construção e aperfeiçoamento da identidade
profissional é a forma pela qual este professor interage, compartilha, organiza e se
envolve com a comunidade escolar a que pertence? Qual o nível de troca e
comprometimento? O que está em jogo?
O que vai lenta e cotidianamente alicerçar as características de construção
da identidade docente é o intra-jogo, ou seja, a relação de construção positiva e ou
negativa em direção a si mesmo, ao encaminhamento dado as suas satisfações e
frustrações profissionais e o inter-jogo, que é a forma, maneira escolhida – é o nível
de importância que tem – a ação de ensinar, o manejo de classe, o lidar com o
aluno. Compreendemos como sendo uma relação de identidade e de alteridade que
se constrói concomitantemente.

9

Ontogênese, desenvolvimento de um ser, de um indivíduo de uma determinada espécie.
VYGOTSKY, Lev S. Teoria e método em psicologia. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
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3.4 TRANSFERÊNCIA: AS TROCAS INTERSUBJETIVAS

A transferência é uma manifestação do inconsciente que ocorre nas
diferentes relações estabelecidas pelas pessoas no decorrer de suas vidas. É a
repetição de protótipos infantis vividos com uma sensação de atualidade acentuada.
Reedições dos impulsos e imagens despertadas e tornadas conscientes durante a
relação.
Segundo Kupfer (1992, p.91), “quando alguém deposita algo em alguém o
que está em jogo é o investimento sobre o outro. Graças a este investimento tornase possível a identificação”. Chamamos essa identificação de transferência.
Sob esse olhar, o professor torna-se figura na qual serão endereçados os
interesses de seus alunos, porque é objeto de transferência.
A transferência professor↔aluno se produz quando o desejo de saber do
aluno (pulsão de domínio, visão e sublimação), se enlaça a um elemento particular,
que é o professor, atribuindo um sentido especial àquela figura determinada pelo
desejo.
Instalada a transferência, o professor torna-se depositário de algo
pertencente ao aluno. Da importância especial desta relação emana o poder do
professor. Assim, em razão dessa transferência de sentido operada pelo desejo,
ocorre também uma transferência de poder.
É o desejo que transfere à figura o professor, sentido e poder, embora o
desejo do professor só possa ter flashes ocasionais, pois ele tem sentido singular e
consciente.
Abusar deste poder é subjugar o aluno e seu desejo, fazendo-o sobreporse àquele que movia seu aluno a colocá-lo em destaque, reduzindo-o a sujeito não
pensante, não desejante.
O professor também é um sujeito marcado por seu próprio desejo
inconsciente e é este desejo que o impulsiona para a função de mestre e, sendo
mestre, precisa renunciar ao seu desejo.
Pela transferência, o aluno passará por ele, usá-lo-á, por assim dizer,
saindo dessa relação com o saber do qual tomou verdadeiramente posse e que
constituirá a base de funcionamento de saberes e conhecimentos.
Essa dinâmica transferencial é que vai fortalecer os elos da construção e
reconstrução de uma identidade profissional, de pertencimento de características
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peculiares em determinado espaço/tempo que assegurarão o sucesso ou o fracasso
da sua ação nesse contexto: “Não sei por que na escola “A” consigo desenvolver um
trabalho maravilhoso, mas na escola “B” não consigo!” (Flor).10
Essa professora trabalhava com a mesma série nas duas escolas e ambas
pertenciam ao sistema particular de ensino, isso denota e ilustra que os grupos, as
ideologias e até mesmo a estrutura física de um ambiente contribui, ou não, para
dinâmica transferêncial que subsidia a construção identitária.
D’Ávila (2007, p. 235) assegura:

É na relação com os pares que a identidade profissional ganha
forma: observando, refletindo, discutindo para se compreender os
afazeres do métier e assumir, assim, um certo perfil singular de ser
professor, uma identidade, porém construída na relação e no
contexto de trabalho.

O processo de socialização da identidade – construção desta como prática
social – aliado ao processo transferencial – vai gradativamente assegurando ao
professor características únicas do seu “que-fazer”, tornando-o autor singular e único
de uma construção individual, porém impregnada e transversalizada por tantos
outros que cintilam em seu caminho.
Esse processo nos professores se constitui e é constituído por uma
articulação de identidade “para si”, de identidade atribuída pelo outro, de relações
entre o trabalho docente e a formação, de relações pessoais, profissionais e de
outras múltiplas dimensões. Sendo assim, não é bastante dizer apenas que a
identidade é inacabada ou instável, mas que se produz nas relações sociais e que
conecta profissão, profissionalidade, formação e saberes. É nesse sentido que ela é
social e que produz “formas de identidades profissionais no seio das quais a
formação é tão importante como o trabalho, os saberes incorporados são tão
estruturantes como as posições de actor” (DUBAR, 2003, p.46).
Nesse

sentido,

a

formação

passa

a

ser

elemento-chave

na

(re)configuração identitária principalmente se considerarmos “a possibilidade de se
pensar explicitamente a formação como espaço de intervenção dos colectivos de
trabalho e de reconstrução das identidades pessoais e sociais” (CORREIA, 2003,
p.33), embora o autor reconheça que “o campo da formação ainda é
10

Flor é o pseudônimo dado a uma professora da 4ª série (5º ano de escolarização) do ensino
fundamental da cidade de Salvador em 1999.
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tendencialmente tributário de discursos teóricos e epistemológicos normativos,
gestionários e funcionalistas” (CORREIA, 2003, p.33).
Um espaço de formação em que se trabalhe a (re)configuração identitária e
outros modos do professor gerir subjetivamente as relações no trabalho podem vir a
contribuir para que se instale nas instituições o bem estar tão desejado por uma
grande maioria dos profissionais de educação.
Esse aspecto da construção identitária desejada pelos professores, não
obstante conflituosa, que requer tomada de consciência reflexiva e de decisão,
impõe a necessidade de os professores construírem, também, uma nova relação
com o trabalho docente e, sobretudo, com os saberes. A partir do que são, pensam,
fazem, constroem, como se expressam no mundo é que desenvolvem atividades de
argumentação, verificação, experimentação, comunicação, consigo, com o outro e
com o mundo. Em síntese, “não há saber sem uma relação do sujeito com esse
saber” (CHARLOT, 2000, p.63), bem como não há aprendizagem sem uma relação
do sujeito com o objeto de conhecimento. O olhar, então, passa a ser compreender
as relações construídas pelo sujeito com o saber e com o aprender e não somente o
que constitui o saber e o aprender em si.
Assim sendo a relação com o saber é epistêmica e identitária,
inseparavelmente, da dimensão social. Relação epistêmica, porque o sujeito, em
uma dada situação de aprendizagem, coloca-se no lugar de apropriar-se de um
saber-objeto, de dominar uma atividade que se inscreve no corpo, “o corpo é um
lugar de apropriação do mundo, um conjunto de significações vivenciadas”
(CHARLOT, 2000, p.69). Na relação identitária, “aprender faz sentido por referência
à história do sujeito, às suas expectativas, às suas referências, à sua concepção da
vida, às suas relações com os outros, à imagem que tem de si e à que quer dar de si
aos outros” (CHARLOT, 2000, p.72). O diálogo entre essas relações organiza a
identidade do sujeito com o saber, consigo mesmo, com os outros e com o mundo.
Estabelece uma dimensão na qual a relação exterior (com o mundo e com os outros)
é interdependente da relação consigo próprio.
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3.5 FORMAÇÃO CONTÍNUA E PROFISSIONALIDADE: O SER PROFISSIONAL
DOCENTE

Não é fácil dizer-se, ver-se, sentir-se professor hoje. Esta é uma tarefa,
complexa e abrange aspectos específicos e singulares, transversalizados por
multirreferências e por diferenças que circulam e constituem a escola, tais como:
raça, religiosidade, sexualidade, acesso à tecnologia enfim, variados aspectos que
democratizam esse espaço, mas que se estabelecem, muitas vezes, como entrave
ao desempenho profissional docente.
Aliado a esses aspectos o professor envolve-se ainda com a tentativa de
resgatar a função social da escola, seus saberes e valores, hoje questionados
devido à falta e/ou divergência de parâmetros. A desqualificação social em relação à
profissão docente acentua o quadro de transtorno em que vive o professor,
experienciando este uma situação complicada e difícil pela exigência cada vez maior
do domínio de saberes diversificados, pela dificuldade em estabelecer padrões
mínimos de conduta relacional e pelas incertezas que rondam a profissão.
Exige-se cada vez mais um profissional que reflita sobre a sua prática, que
pense, que transforme essa prática, com propriedade e competência. Porém, não há
um delineamento claro de como se deve proceder nessa reflexão, quais os
parâmetros a serem seguidos, como efetivamente e praticamente encaminhar essa
reflexão.
A proposta deste trabalho é justamente verificar a possibilidade de se
estabelecer um espaço de reflexividade a partir de encontros em que histórias,
experiências e realidades sejam confrontadas na tentativa de que, através da
sucessão dessas reflexões, os professores possam, então, promover uma
transformação real nas suas práticas profissionais.
A formação continuada vem se constituindo, hoje, como aspecto pertinente
e

essencial

ao

desenvolvimento

profissional

em

nosso

espaço-tempo

contemporâneo. No início até meados do século passado a formação inicial
preocupava-se em formar professores que atuariam plenamente por toda a sua vida
profissional, ou seja, por no mínimo 30 anos. Hoje, pensar nessa possibilidade é
impossível!
Devido ao cenário de complexidade descrito anteriormente na primeira
seção deste trabalho, faz-se necessário então um constante aperfeiçoamento desse
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profissional de educação para que consiga acompanhar as transformações e
necessidades sociais. Entretanto, o que percebemos é que ainda assim o tipo
clássico de formação continuada oferecida não contempla a especificidade de cada
espaço escolar, por não levar em consideração os problemas e o contexto de cada
um.
A base para uma formação continuada eficiente e eficaz deve atender às
exigências da contemporaneidade, através de um trabalho que verse sobre a
organização

de

aprendizagens

e

compreensão

sobre

a

construção

do

conhecimento, como tão bem nos ilustra Nóvoa em entrevista concedida na cidade
de Porto, Portugal (2001)11, na qual ressalta como organização de aprendizagem a
lapidação cuidadosa dos aspectos que envolvem o trabalho escolar, aqui não
reduzido ao simples trabalho pedagógico, mas sim como um organizador das
aprendizagens via meios informáticos e das realidades virtuais.
A outra dimensão que Nóvoa (2001)12 traz como a competência decisória
necessária ao aperfeiçoamento profissional está relacionada com a compreensão do
conhecimento, pois não basta deter o conhecimento numa apropriação fria e
estanque. É preciso ser capaz de reorganizá-lo, reelaborá-lo, transpô-lo, traduzindoo didaticamente em sala de aula.
Continua Nóvoa (2001) em sua entrevista:

Eu tenderia, portanto, a acentuar esses dois planos: o plano do
professor como um organizador do trabalho escolar, nas suas
diversas dimensões e o professor como alguém que compreende
que detém e compreende, um determinado conhecimento e é capaz
de reelaborá-lo no sentido da sua transposição didática no sentido da
sua capacidade de ensinar a um grupo de alunos.13

Essas dimensões apresentadas por Nóvoa, além de se coadunarem,
ampliam o perfil de profissional reflexivo apresentado por Schön (2000), que traz
como característica essencial a atitude reflexiva na profissão docente, esta não
apresenta parâmetros claros para a sua ampla efetivação, deixando, por
conseguinte, muito a desejar, caindo no discurso vazio:

11

Entrevista concedida em 13 de setembro de 2001 à Salto/TVE Brasil. Disponível em
<http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/entrevistas/antonio_novoa.htm>. Acesso em: 22 out. 2008.
12
Idem.
13
Idem.
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[...] tem que se criar um conjunto de condições, um conjunto de
regras, criar lógicas de trabalho coletivo dentro das escolas, a partir
dos quais – através da reflexão, através da troca de experiências ,
através da partilha – seja possível dar origem a uma atitude reflexiva
da parte dos professores... (p. 69)

Citando pertinentemente Raul Seixas, “sonho que se sonha só é só um
sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade”14.
Salvaguardando as devidas proporções poéticas, procuramos com essa ilustração
mostrar que a experiência compartilhada numa análise coletiva transforma-se em
conhecimento a partir da análise de vivências trocadas entre colegas em situação de
formação.
Pensar,

organizar

e

levar

a

sério

a

questão

da

formação

e

profissionalização docente deve-se ao fato de que o professor é visto ainda como
um simples consumidor e transferidor de conhecimentos, o que, com o passar dos
anos, remeteu essa profissão a uma situação de desvalorização social.
Pensar novos caminhos para a profissionalização docente é necessário
devido à natureza social e educativa do trabalho, como bem ilustra Ramalho (2004,
p. 39). “o professor constrói saberes, competências, não para autonomia
individualista e competitiva, ou para um poder autoritário, mas para educar segundo
perspectivas de socialização, de favorecer a inclusão pelo saber e não a exclusão.”
A preocupação com a profissionalização docente data aproximadamente
da década de 80 do século passado, quando o mundo mobilizava-se para
reorganizar os saberes construídos pelo professor em seu contexto, na medida em
que se apropriava, como ator e autor do conhecimento, dos dilemas e das situações.
Tornar a atividade docente uma atividade profissional passou a ser o
grande anseio do mundo educacional diante das premissas instaladas para o novo
século que despontava.
Mas como encaminhar as necessidades de uma profissão tão cheia de
peculiaridade, de especificidades contextuais?
Segundo Ramalho (2004, p.49), “cada profissão apresenta sua própria
caracterização histórica, disciplinar, sócio-econômica, e política.” Portanto, levar em
conta tais aspectos garante a compreensão da gênese, dos caminhos do

14

Música
Prelúdio,
Disco
Raul
Vivo,
1983.
<http://www.megaupload.com/?d=AINY5800>. Acesso em: 19 fev. 2009.

Disponível

em:
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desenvolvimento e as perspectivas de atendimento às necessidades contextuais de
cada profissão, principalmente da profissão docente.
Alguns aspectos, para que uma profissão seja enquadrada como atividade
profissional, se faz necessário serem levados em consideração: é preciso ter claro o
lastro de sustentação dos conhecimentos que embasam a profissão, apresentarem
um conjunto de práticas específicas nas quais saberes são encaminhados através
das ações, trabalharem coletiva e individualmente os aspectos que envolvem
autonomia, responsabilidade, competência e estratégias da ação, visando à
promoção da valorização e legitimação profissional.
Além desses pontos é imprescindível que uma profissão, para ser
considerada como tal, esteja pautada no fundamento de uma teoria e do trabalho de
pesquisa, fatores que sustentam e mantêm atualizados e contextualizados o extenso
lastro do “que-fazer” pedagógico. Esse “que-fazer” só será encaminhado de forma
competente na medida em que o professor amplie sua autonomia diante do contexto
educacional, atentando que quando se fala em contexto, estamos evidenciando uma
abrangência de conhecimentos necessários às dimensões que ultrapassam a sala
de aula, incluindo os conhecimentos oriundos da amplitude sociopolítica e cultural
que perpassam toda ação educativa.
A profissionalização, entendida como processo, visa à compreensão dos
caminhos percorridos por uma profissão e seu desenvolvimento, em que há
sistematização diária e consciente da prática – devendo constituir-se, desse modo,
em práxis – vão garantir a mobilização e atualização desses conhecimentos e o
aperfeiçoamento das competências necessárias ao bom andamento do trabalho
educacional.
Como bem ilustra Imbernón (2000), a profissionalização é um processo
socializador de construção das características da profissão, fundamentadas em
valores de cooperação entre os indivíduos e o progresso social. Uma organização
das características da profissionalização docente não é possível sem levarmos em
consideração os fatores processuais e constitutivos da socialização. Entendemos
como processo socializador, as ricas trocas vivenciais que, trabalhadas de forma
consciente e envolvidas, mediante a implicação nas ações cotidianas, o processo de
profissionalização da docência, venha constituir-se então como padrão de trabalho
competente. Desta maneira rompe-se com o paradigma no qual o professor é um
mero executor de conteúdos pré-estipulados, sem vínculo com os seus sentidos,
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sentimentos e vivências, em direção àquele que, na medida em que se vê como elo
constitutivo, pertinente e construtor responsável pelo desempenho profissional,
alicerça e aprimora sua prática, apropriando-se cada vez mais da sua identidade
profissional. “Os saberes não são regras pré-estabelecidas para sua execução, e
sim referências para ação consciente sob determinados princípios éticos”.
(RAMALHO, 2004, p.51).
Sob esse paradigma, os professores têm condições de se assumir como
produtores e não meros executores da sua profissão. Vemos como ponto de partida
para essa apropriação a discussão sobre a proletarização da profissão docente. É
preciso deixar a queixa chorosa e lamurienta, pela qual o professor inferioriza-se e
perde com isso as referências de atuação/ transformação social. É preciso que esse
aspecto que se apresenta como o grande entrave ao crescimento do bem estar da
profissão docente seja revertido a favor desse profissional.
Quando se propõe que a profissão docente seja discutida de maneira
ampla, social, política e culturalmente, objetivamos que esse principal aspecto, a
proletarização (fator de desorganização e desestruturação da profissão hoje), possa
ter um encaminhamento de bem-estar, pois a profissionalização é um processo que
envolve dois aspectos distintos: um interno, que diz respeito à essência e aos
aspectos constitutivos do SER, que denominaremos aqui de profissionalidade, e
outro externo, que diz respeito aos aspectos socioculturais que envolvem a
profissão, que denominaremos de profissionalismo.
Olhar o profissional docente sob esses dois aspectos trazê-los à luz, de
maneira clara e consciente, para que sejam discutidos entre os docentes, alicerçará
indiscutivelmente novas práticas, novas saídas, novas estruturas de competência
que certamente subsidiarão profundamente o trabalho que se espera do professor.
Segundo Imbernón (2000, p. 21), referenciar o professor como profissional
implica em considerá-lo como:

[...] um agente dinâmico, cultural, social e curricular, capaz de tomar
decisões educativas, éticas, e morais, de desenvolver o currículo em
um contexto determinado e de elaborar projetos e materiais
curriculares com a colaboração dos colegas, situando o processo em
um contexto específico controlado pelo próprio coletivo.

Os caminhos que alicerçam a dimensão da profissionalidade no processo
de profissionalização dizem respeito à organização/acomodação interna dos saberes
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construídos, promovendo uma qualidade na prática educativa. Mas como, de que
maneira

o

professor

pode

construir

verdadeira

e

integralmente

essa

profissionalidade? Nossa proposta é um trabalho sistemático num espaço coletivo no
qual, através da fala, o professor possa, de posse de saberes representativos da
profissão, balizar em si mesmo características distintas de ação que vão traçar e
marcar a sua prática como única e peculiar.
A fala é para o ser humano a sua forma mais potente de expressão da sua
visão do mundo. É através da fala que são elaboradas as articulações mentais, em
que os aspectos culturais, sociais, econômicos, emocionais, de valores e crenças
vivenciados pelo professor traduzem ao mundo externo toda a complexidade da
experiência docente.
A dimensão do profissionalismo no processo de profissionalização referese ao trabalho responsável em relação ao resgate da condição de respeito social da
profissão, perdida ao longo do tempo, visando restabelecer diante da sociedade as
qualidades específicas do ser professor. Para tanto, é necessário um espaço onde
os professores possam coletivamente discutir a ideologia vigente, compará-la,
questioná-la, criticá-la, tornando-se apto assim a encontrar saídas para os impasses
que são estabelecidos diariamente em sala de aula, justamente por estarem
desarticulados do contexto.
Como bem ilustra Ramalho (2004, p. 52-53):

O profissionalismo é um processo político que requer trabalho num
espaço público específico que não se resume ao domínio da matéria,
ainda que necessário, mas não o suficiente. O professor, além do
domínio do conteúdo, precisa conhecer as metodologias de ensino,
as epistemologias da aprendizagem, os contextos e diversos fatores
para que esteja apto a educar.

Percebemos, pois nessa fala, o grau de comprometimento necessário ao
professor para desenvolver competentemente a docência. Para tanto, fazem-se
necessárias as discussões pertinentes sobre a formação tanto inicial como
continuada por incidirem sobre elas a condição para a conscientização e o
embasamento da identidade profissional.
É de suprema relevância que esse dois aspectos sejam amplamente
discutidos entre os professores, visando uma implicação profissional que marca um
trabalho competente. A profissionalidade e o profissionalismo são processos
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distintos, porém complementares e dialéticos que subsidiarão o aperfeiçoamento
crescente na construção da identidade profissional. “Eles são irredutíveis, porém
articulados um ao outro.” (RAMALHO, 2004, p.53). Assevera o mesmo autor, ainda:

O reconhecimento social não pode existir sem a formalização da
atividade, que é condição necessária, e a formalização não pode
fazer economia no processo de negociação dentro da esfera pública,
visando à obtenção de um status profissional que reconhece o valor
do serviço prestado. (RAMALHO, 2004, p. 53).

Para que o professor tenha instalada a sua condição de profissional, mister
se faz a ampla discussão dessas dimensões, bem como os efeitos da proletarização,
assumindo uma atitude autônoma e competente na sua ação de educar.
A discussão da profissionalização docente está longe de encontrar um fim,
ou mesmo um direcionamento que conduza a uma única vertente. A organização de
uma categoria como profissional deve levar em conta amplas dimensões em que o
sujeito do desejo está inserido. Sujeito este visto como célula integrante de uma
dimensão social, que reverbera as instabilidades políticas, econômicas, ideológicas;
concomitantemente imbricadas com a dimensão Individual, em que pulsam as
emoções, sentimentos, valores, crenças, traumas, marcas pessoais, saberes, mel e
fel da existência que o constituíram.
Como tecer um pano de fundo, um lastro que sustente verdadeiramente a
relação pessoa-profissional e seus saberes? Como fazer do professor um
profissional? Qual o verdadeiro sentido do trabalho docente? De que forma traduzir
a complexidade do educar em parâmetros e paradigmas palpáveis? E a mais crucial
das questões: como transformar a ação cotidiana da sala de aula em ato educativo,
comprometido com o processo ensino aprendizagem?
Não são possíveis respostas únicas para estas questões. Quando dizemos
ser complexa a tarefa de educar é justamente porque há que se observar cada
canto, cada sentido, cada ambiente, cada ideologia que compreende tempo-espaço
da formação deste professor até o lócus onde expressa esta ideologia, onde transita
com o seu saber.
Tardif (1999) analisa bem essa questão dos saberes profissionais e a sua
relação na problemática da profissionalização do ensino e da formação de
professores. Leva em consideração que a diferença entre as profissões está na
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natureza do conhecimento profissional, ou seja, de onde se origina e que, por sua
vez, apresenta as seguintes características:

a) é especializado e formalizado, estrutura-se sobre o lastro de diversos
conhecimentos;
b) é adquirido na maioria das vezes na universidade onde lhe é atribuido
um título;
c) é pragmático, voltado para a solução de problemas;
d) é endereçado a um grupo que, de forma competente, poderá fazer uso
deles;
e) é avaliado e autogerido por grupos afins;
f) requer improvisação e adaptação a situações novas num processo de
reflexão constante;
g) exige uma formação contínua para acompanhar sua evolução e atender
as transformações sociais;
h) sua utilização é de responsabilidade do próprio profissional.
Apesar das dificuldades encontradas devido à complexidade dos contextos
escolares, a estruturação e o desenvolvimento destas características no ensino e na
formação de professores têm sido um marco do movimento da profissionalização
docente que, recentemente, tem buscado elencar um repertório de conhecimentos,
definindo competências para a formação e o exercício da docência.
Mas, ainda assim, é preciso que o professor – sujeito “desejante” – deseje,
aprofunde, queira, interaja, envolva-se com seu próprio projeto profissional. Muitos
professores surpreendem-se quando questiono: que tipo de profissional você é? E
qual professor você pretende ser? Muitos, a grande maioria ainda não se vê
professor, como podemos perceber nas falas que se seguem: “Tô na profissão de
ensino porque minha mãe disse que mulher primeiro tem que ser professora, depois
pode ser o que quiser. Aí eu tô levando...” (Verdemar)15. Ou ainda em outro
depoimento: “Não tenho tempo para pensar nestes detalhes. Profissão pra mim é
corrigir, elaborar, dar aula e receber meu dinheirinho”. (Juvêncio)16
15

Verdemar é pseudônimo que atribuí a uma professora de língua portuguesa que participou da
jornada pedagógica de uma escola pública em Salvador em 2007
16
Juvêncio é pseudônimo que atribuí a um professor de matemática que participou de uma palestra
em comemoração ao dia do professor numa escola particular em Salvador em 2006.
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Essa realidade inquieta-nos. A falta de importância atribuída a uma
atividade essencial à sociedade parecia natural aos professores! A única coisa,
porém, que suscitou mais questionamentos foi: como realidades, aparentemente tão
distintas, podem traduzir igual nível de desesperança? Tal fato confirma-se a cada
novo espaço escolar visitado, a cada novo trabalho de formação de professores
realizado.
Entendemos

então

que

o

ponto

de

partida,

no

processo

de

profissionalização e com vistas ao profissionalismo se dê através da reflexão, do
poder do ato reflexivo, objetivando fazer emergir a força transformadora de ações
que esse procedimento contém. A contribuição de Schön (1997), quando traz o
conhecer-na-ação como sendo prática cotidiana em que se aprende de maneira
natural, sem maiores compromissos pela força da ação requer complementação,
não basta só conhecer. Segundo Nóvoa (2000), essa visão ampliada e elaborada
evolui para a reflexão-na-ação como ato que sustenta e que coadunado ao
conhecimento, completa o ciclo. O professor de posse dessa experiência tem a
possibilidade de ressignificar sua prática, transformando-a em práxis, aqui entendida
como ação comprometida, responsável, cuidada e competente-na-ação pedagógica.
Para tanto, é necessário romper com estereótipos instalados e sempre
revisitados por muitos professores, do tipo: “eu finjo que ensino, eles fingem que
aprendem!”, ou “eu ganho muito pouco para isso!” ou ainda “ah! Ele é bonitinho, mas
é ordinário!” ou outra ainda pior: “eu é que não me preocupo, aluno não quer nada
mesmo!”
Enquanto o professor não se apropriar competentemente do seu fazer,
num ambiente onde suas dificuldades – estas de todos, muitas vezes – possam ser
acolhidas, olhadas, trabalhadas e ressignificadas, acreditamos que este quadro de
desesperança, descrença e autodesvalorização, tendam a persistir e se ampliar em
todo meio educacional.
A coragem de romper com esse paradigma de desvalorização social e, por
conseqüência de autodesvalorização, lenta e gradativa da profissionalização
docente, além de transformar a ação, restaura o ser. Mesmo que o professor não
conheça antecipadamente a gama complexa de características que cada situação
problema se lhe apresenta, é a partir da reflexão que estará habilitado a construir
uma solução entre o vasto repertório cognitivo e afetivo que possui, necessitando
apenas adaptá-lo à situação.
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4 VISLUMBRANDO POSSIBILIDADES – ENCONTRAR SAÍDAS

É tão bonito quando a gente pisa firme
Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos.
É tão bonito quando a gente vai à vida
Nos caminhos onde bate bem mais forte o coração...
Caminhos do Coração - Gonzaguinha

4.1 O PENSAMENTO COMPLEXO – A TEIA

A Educação no mundo, síntese de um longo processo civilizatório, chega
ao século XXI com normas bem definidas e um enorme cabedal de serviços
prestados à humanidade, sem, contudo, ter gestado e gerenciado processos de
inter-relação cultural que a coloque em sintonia com o mundo que a rodeia.
Não é apenas a descrição do mundo que está mudando, mas também a
forma de ler esta descrição. Existe um novo modo de compreender. Uma nova
inteligência está sendo gestada; as crianças e jovens respiram outra cultura. Sua
capacidade de concentração para os estudos é baixa, se comparada ao modelo
esperado pela civilização do livro, aquela produtora de leitores e escritores
pressionados. Estão muito solicitados pela engrenagem da vida: sua capacidade de
percepção encontra-se fragmentada; receberam informações em demasia, de forma
superficial e não conseguiram articulá-las e integrá-las às suas histórias de vida. O
advento da cibercultura, a um só tempo, ajudou a construir uma nova Inteligência,
porém aligeirou as relações sociais.
Dada a unicidade do ser humano, a faculdade de apreensão da realidade é
operada conjuntamente pela materialidade dos sentidos e pela capacidade de
intelecção abstrata do homem. Por este mesmo princípio da unicidade, o próprio ato
de sentir (a impressão da realidade) converte-se em ato de aprender sem
necessidade de conceitos ou de racionalizações. A razão posteriormente
reatualizará o real para descobrir suas estruturas mais profundas que não estão
desvendadas nesse ato radical de inteligência em que consiste a “impressão da
realidade”.
Ao buscar respostas para a pergunta – como transformar uma prática
pedagógica, estabelecendo novos paradigmas? – precisamos refletir que, para fazer
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frente às exigências da sociedade da informação, o Professor e a Escola
contemporânea devem voltar-se mais para a sensibilidade humana, na medida em
que os conteúdos pedagógicos são balizados pela realidade dos envolvidos no
processo. E para que este sentido aflore com maior naturalidade e a comunicação
se faça de forma plena e eficaz, Morin (2000) propõe:

i) Eduque para A INCERTEZA
E o que significa “educar para a incerteza”? Significa basicamente:
a) Educar para interrogar de forma permanente a realidade de cada dia;
b) Educar para localizar, reconhecer, processar e utilizar informações;
c) Educar para resolver problemas;
d) Educar para saber reconhecer e desmistificar as propostas mágicas de
certezas que nos vêm pelos inúmeros canais de informação;
e) Educar para criar, recriar e utilizar os recursos tecnológicos em escala
humana.

ii) Eduque para USUFRUIR A VIDA
Morin (2000) nos lembra que nestes tempos de incertezas, nossas grandes
maiorias estão sendo convidadas a viver no sofrimento. Cabe então fazer
as perguntas:
a) O quanto meus alunos estão amargurando ou usufruindo a vida?
b) O quanto se sentem úteis; o quanto se sentem valorizados?
Uma escola que não entusiasmar seus docentes e alunos e que não
priorizar a educação para a vida está desatualizada com as necessidades
de seu tempo.

iii) Eduque para A SIGNIFICAÇÃO
“Educar para a significação” vai mais além do que dizer o sentido dos
significados já postos, criando mecanismos que permitam às pessoas –
professores e alunos – produzir significados. Para tanto, faz-se necessário
que os projetos educativos sejam construídos pela comunidade, e não
impostos. Somente assim se formarão pessoas autônomas e críticas.
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iv) Eduque para A CONVIVÊNCIA
O mundo necessita de solidariedade que somente a convivência é capaz
de ensinar. Não se trata de educar para a solidariedade, mas na
solidariedade, de forma a romper estereótipos e preconceitos que são os
que, em última instância, definem os espaços de convivência humana.

v) Eduque para APROPRIAR-SE DA HISTÓRIA E DA CULTURA
Não somos apenas espectadores da história, mas seres históricos. Nesse
sentido, a cultura contemporânea, em oposição ao projeto da modernidade,
garante valorizar o indivíduo, sua subjetividade e seu potencial expressivo.
Um sistema educativo sintonizado com seu tempo deve buscar caminhos
que permitam às pessoas envolvidas em seus espaços descobrir e
desenvolver modos de apropriação de suas próprias histórias e de sua
própria cultura.

Morin (2000) complementa dizendo que é preciso deixar-se contaminar
pelo princípio da incerteza racional e descobrir que razão e desrazão integram
qualquer tipo de cognição, mesmo que a ciência insista em não se deixar contagiar
por itinerários místicos, mágicos e imaginários.
Assim,

a

educação

nessa

“pós-modernidade”

exige

um

esforço

transdisciplinar que seja capaz de rejuntar ciências e humanidades e romper com a
oposição entre natureza e cultura.
Diante da amplitude desta visão, como fica o professor? Sua formação
condiz com esse perfil que a educação contemporânea preconiza? Por onde
começar a transformação, já que a formação que lhe foi proporcionada é meramente
instrutiva, técnica, profissionalizante? A nosso ver esses questionamentos podem
ser respondidos à luz de um processo que busque uma ressignificação da sua
prática.
A busca por uma retomada de posição diante da profissão se traduz num
mergulho nos oceanos da interioridade, nas profundezas da subjetividade,
atravessando os espaços da exterioridade e os ultrapassando, numa relação
dinâmica entre dentro e fora, corpo e espírito, intuição e razão, pares dialéticos
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presentes na nossa vida que vão propiciando uma compreensão mais alargada e
sutil da existência humana e da profissão que escolheu exercer.
A prática educativa de um docente, que fundamenta a sua práxis, tomando
como pré-requisito a reflexão das ações, a reflexão na sua prática cotidiana,
certamente enfatizará os valores da humanidade, da solidariedade, da afetividade,
da espiritualidade, da coragem, da sensibilidade crítico-criadora, da abertura para as
relações de trocas e aprendizados com outras culturas, para com a diversidade de
saberes e sabedorias que enriquecem e irradiam a humanidade.
Uma prática educativa irrigada pelos princípios da etnometodologiaformação, nos moldes que propomos, se desdobra através de dinâmicas que
mobilizam o lúdico, o corpo, a arte, o movimento, a percepção crítica e alargada do
real, fertilizando a imaginação criadora de cada indivíduo, constituindo assim, em
cada um, uma cosmovisão da vida, do mundo, na compreensão da complexidade
das relações dinâmicas existentes entre todos os elementos que compõem o
universo contextual, em cada local de trabalho, sedimentando, portanto, uma prática
mais eficiente e eficaz.
Dessa forma estaria implantada dentro de cada escola uma ação
interdisciplinar que verdadeiramente vigorasse e fosse motivo de envolvimento de
todo o corpo docente. Segundo Fazenda (1993), uma ação interdisciplinar de
trabalho ou de ensino consegue captar a profundidade das relações conscientes
entre pessoas e entre pessoas e coisas. Nesse sentido, precisa-se de uma ação que
não se oriente apenas para a produção, mas que surja espontaneamente, no
suceder diário da vida, de um ato de vontade. Desta forma, ele surge de uma
proposição, de um ato de vontade frente a uma ação que procura conhecer melhor.
Numa ação interdisciplinar, não se ensina nem se aprende vive-se, exerce-se.
Fonseca (2003) complementa que a postura interdisciplinar envolve uma
determinada forma de conceber e se relacionar com o conhecimento socialmente
produzido. O envolvimento é condição para a prática.
Dessa forma, a educação nutrida nos repertórios de uma ação
interdisciplinar alicerça os horizontes para o próximo passo a transdisciplinaridade,
onde todas as áreas de conhecimentos/saberes se entrecruzam e se convergem na
tentativa de compreender melhor o contexto e as relações que aí se expressam.
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A transdisciplinaridade é uma possibilidade de constituir uma formação,
pois permite a identificação entre o vivido e o estudado como resultado das múltiplas
inter-relações, das múltiplas experiências.
Para Fonseca (2003), pensar essas questões significa acreditar na nossa
capacidade de entender e agir sobre o mundo social, pois é sustentando essa
crença, de forma implícita ou explícita, que damos sentido e ressignificamos nossa
prática profissional.
A escola tem a responsabilidade não só de ampliar a compreensão do
mundo, mas de formar indivíduos aptos a participar e intervir na realidade. Portanto,
a educação é vital na busca da felicidade, do bem comum, nas relações humanas,
na promoção do humanismo. Educar é um ato de liberação, socialização, formação
e transformação de homens. Infelizmente esse conteúdo não é priorizado tanto na
formação inicial como na formação continuada que, em larga escala, ainda se
preocupa só com um currículo cognitivista sem incluir as variáveis sociais, afetivas,
emocionais que sustentam as relações construídas no seio das instituições.

4.2 FORMAÇÃO CONTINUADA – PRIORIDADE: O SER SENSÍVEL

A formação profissional demanda processos, competências comunicativas
e habilidades cognitivas e instrumentais que permitam articular a dimensão ética
com as políticas sociais, concebendo que os conhecimentos científicos precisam ser
compreendidos e transformados por meio de uma práxis reflexiva, com capacidade
para reinterpretar as concepções tradicionais à luz de perspectivas atuais.
A profissão docente é uma atividade que vai além de mero labor e trabalho,
apontando para o compromisso social-intersubjetivo que exige da humanidade do
professor um saber técnico-científico entrelaçado às relações econômicas, culturais,
éticas, políticas e sociais. “Ao identificar-se com a profissão, o sujeito passa a
desenvolver um perfil, um modo de ser, ganha, por assim dizer, uma nova estrutura
diante da qual se posta como profissional. Desenvolvendo a sua profissionalidade.”17
(D’ÁVILA, 2007, p. 237).

17

Profissionalidade – conjunto de conhecimentos, capacidades, habilidade, competências gerais para
além da disciplina que ensina. (D’ÁVILA, 2007).

88

A necessidade de elaboração de uma nova profissionalidade docente,
dentro da perspectiva da auto, eco, e coformação e continuada, é um dos principais
pontos para que aconteça a tão almejada transformação que alicerçará uma
formação nos moldes da competência e excelência coerentes com os contextos.
Esse mundo desejante, que habita diferentemente em cada sujeito,
estará sempre preservado cada vez que um professor renunciar ao
controle e aos efeitos de seu poder sobre o aluno. Matar o mestre para falar, escutar e tornar o mestre de si mesmo - é uma lição que
precisa ser ressignificada. (ORNELLAS, 2006, p.58).

Contudo, para que essa ação seja viabilizada é preciso que o espaço de
formação, espaço físico, esteja politicamente aliado aos princípios da prática
reflexiva. No entanto, as instituições de ensino, que sempre tiveram clara sua função
social, diante de tantos desafios e mudanças estão em crise, não sabem mais qual é
o seu papel na educação. Para agravar a situação o professor, considerado como
centro do processo educacional, é apontado como responsável pelo fracasso
escolar revelado em: evasão, repetências e dificuldades de aprendizagem.
Várias discussões são realizadas nas escolas e nas instituições superiores.
Percebemos uma intensa preocupação nos cursos de formação de professores com
a crise dos paradigmas educacionais que envolvem diretamente o professor como
pessoa e como profissional, afetando a sua prática docente, especificamente no
processo ensino-aprendizagem.
Nesse sentido, Schön (1997, p.87) assevera que:

[...] nessa perspectiva o desenvolvimento de uma prática reflexiva
eficaz tem que integrar o contexto institucional. O professor tem de
se tornar um navegador atento à burocracia. E os responsáveis
escolares que queiram encorajar os professores a tornarem-se
profissionais reflexivos devem criar espaços de liberdade tranquila
onde a reflexão seja possível. Estes são os dois lados da questão –
aprender a ouvir os alunos e aprender a fazer da escola um lugar no
qual seja possível ouvir os alunos – devem ser olhados como
inseparáveis.

A proposta prático-reflexiva propõe-se a levar em conta essa série de
variáveis do processo didático, seja aproveitando, seja buscando um processo de
metacognição, no qual professor perceba os efeitos de sua atuação na
aprendizagem de seus alunos. Para a efetivação dessa proposta urge o
redimensionamento da identidade profissional.
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Segundo Carvalho e Simões (2002a), a identidade de todo ser humano tem
o seu processo de constituição numa ação dinâmica, de movimento constante e
intenso que vai se alicerçando através das aprendizagens e vivências obtidas ao
longo da sua existência. A dinâmica deste movimento é construída por valores,
crenças, atitudes, idéias que passeiam pelo eixo da constituição pessoal/profissional,
misturando-se inevitavelmente.

A identidade é também uma construção pessoal, singular e
complexa, o que não nega todas as suas implicações sociais. Ela é
ao mesmo tempo estável e provisória, individual e coletiva, subjetiva
e objetiva: multirreferencializada contextualizada e situada, pois
enraizada em espaços/tempos determinados e determinantes.
(D’ÁVILA, 2007, p.219)

Nesse sentido, é impossível se dissociar a identidade coletiva da
identidade individual, não apenas porque a representação do indivíduo é uma
produção social, mas também porque toda representação do indivíduo é, sempre,
uma representação do vínculo social que a embasa. A identidade e a
profissionalidade são assim definidas em função do vínculo social que é
estabelecido e permeado pelos elementos: tempo, espaço e individualização que
garantem um aspecto singular às vivências plurais.
Portanto, a partir dessa compreensão é que se articulam as dimensões de
uma formação que contemple e leve em consideração os aspectos pessoais do
professor (auto), as relações e as características dos vínculos que se estabelecem
entre os partícipes do processo (co) e onde, sob que condições e ideologias esses
aspectos se desenrolam (eco), para que a partir do que envolve cada sujeito nesses
contextos possa se estabelecer uma nova dimensão identitária na prática desse
professor.

4.3 CONTRIBUIÇÕES DA AUTO, ECO E COFORMAÇÃO

O professor como facilitador / adulto da relação pedagógica precisa ter
visto e trabalhado em si os aspectos inerentes à sua ação: acolher, nutrir, sustentar
e confrontar a experiência do outro, acompanhando, simultaneamente, o mesmo
processo que ocorre consigo. Ele acolhe o momento e a condição em que o outro
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está; nutre, através da oferta de recursos para que o outro possa se desenvolver;
sustenta o processo de aprendizado do outro, permitindo-lhe o tempo necessário
para que construa o seu conhecimento; confronta-o com os resultados do próprio
aprendizado, estimulando a dúvida, a busca, a pesquisa, permitindo a confirmação
ou reorientação do que foi aprendido. (LUCKESI, 2000, p.38).
Essa é a perspectiva de conduta de trabalho pedagógico da auto, eco e
coformação, na medida em que esses construtos elucidam a tessitura da teia das
relações estabelecidas no chão da escola.
As dimensões da autoformação ou interformação, da "ecoformação e da
coformação" (PINEAU, 1988), põem em destaque as dimensões da experiência e da
biografia dos sujeitos em formação, procurando deslocar o registro da oferta e do
consumo acrítico e instrumental da formação para um registro de produção reflexiva
e emancipatória de formação. Essas conceitualizações incorporam uma visão mais
fluida dos processos formativos, cujo modo de apropriação é a própria ação coletiva,
por meio da implicação e da "impregnação". Assim, a formação é entendida como
"um processo apropriativo de oportunidades educativas, vividas no quotidiano".
Nesse sentido, Autoformação significa a formação individual mediante uma
permanente atitude reflexiva e contemplativa de si mesmo em relação à sua prática
profissional. Coformação significa, ao mesmo tempo, formar-se em si e na relação
com o outro: observando, refletindo, discutindo as diversas condutas profissionais. E
Ecoformação significa que o indivíduo se forma também no e pelo ambiente de
trabalho: na relação que se estabelece com a cultura do lugar, com suas
características e “habitus” social.
Conferindo centralidade aos fenômenos inconscientes e do imaginário, a
abordagem psicanalítica dá também um contributo importante para a superação da
lógica racional-formal, que incorpora apenas os aspectos materiais e intencionais.
Essa abordagem introduz no campo da formação uma conceitualização que sublinha
a importância do simbolismo do dispositivo analítico, considerando esse simbolismo
tão ou mais importante que a materialidade do formador. A escuta das
subjetividades é um componente essencial dos processos formativos, pelo fato de
muitos professores, formadores, cuja atividade é dizer, falar, não se entenderem,
não se escutarem. Os sujeitos em formação têm o direito de se queixarem e
desabafarem, e, assim, a formação pode vir a se constituir um dispositivo de
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libertação

dessas

angústias

que

marcam

fortemente

o

labor

docente

contemporâneo.
Não se pode separar o processo de formação da prática social, uma vez
que a educação não é um processo neutro e, sim, um processo de desenvolvimento
integral do homem, de sua capacidade física, intelectual, afetiva e moral que visa,
não só à aquisição de conhecimento e desenvolvimento de habilidades, mas
também à formação do caráter.
A idéia de coerência profissional indica que o ensino exige do docente
comprometimento existencial, do qual nasce autêntica solidariedade entre educador
e educando, pois ninguém pode se contentar com uma maneira neutra de estar no
mundo. Ensinar, por essência, é uma forma de intervenção no mundo, uma tomada
de posição, uma decisão, por vezes até uma ruptura com o passado e o presente.
Isso exige que o professor seja capaz de refletir sobre sua prática e direcioná-la
segundo a realidade em que atua, voltada aos interesses e às necessidades dos
alunos. Como ilustra Sonneville:

Educação de qualidade tem como base a qualificação do
educador na contemporaneidade. Esta exige uma nova
modalidade comunicacional, de acordo com os princípios da
pedagogia cooperativa, ou seja, da interatividade, exigindo do
profissional uma postura construtivista tendo em vista um
conhecimento complexo e crítico da realidade, incluindo o
mundo imagético produzido pela mídia de massa
(SONNEVILLE, 2004).

Nesse sentido, Freire (1997, p.43) afirma que “[...] pensando criticamente a
prática de hoje ou de ontem é que se pode melhorar a próxima prática”.
Nóvoa (2002, p.23), diz que “no aprender contínuo é essencial se
concentrar em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e a escola, como lugar
de crescimento profissional permanente”. Para ele a formação continuada se dá de
maneira coletiva e depende da experiência e da reflexão como instrumentos
contínuos de análise. Para Nóvoa (1997, p.26), “a troca de experiências e a partilha
de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é
chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando”.
Além disso, se faz necessário aos bons profissionais uma combinação de
ciência, técnica e arte. É esta dinâmica que possibilita ao professor agir em
contextos instáveis como o da sala de aula. O processo é essencialmente
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metacognitivo, onde o professor dialoga com a realidade que lhe fala, em reflexão
permanente.
Nesse sentido e para esse profissional é que idealizamos uma escola que
auxilie na construção do indivíduo cidadão autônomo, consciente, informado e
solidário. Segundo Gómez (2001, p. 161) “[...] uma escola onde se possa recriar a
cultura, não uma academia para aprendizagens mecânicas ou aquisições
irrelevantes, mas uma escola viva e comprometida com a análise e a reconstrução
das contingências sociais, onde os estudantes e os docentes aprendem ao mesmo
tempo em que vivem”.
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5 (COM) PARTILHAR – O Encontro dos sentidos

Anda, quero te dizer nenhum segredo
falo nesse chão da nossa casa
Vem que tá na hora de arrumar...
...Vamos precisar de todo mundo
um mais um é sempre mais que dois
pra melhor juntar as nossas forças
é só repartir melhor o pão...
Beto Guedes e Ronaldo Bastos.

Nesta seção, trataremos da análise dos dados sob à luz dos construtos da
técnica de análise de conteúdo sócio-histórico de Bogdan & Biklen (1994) bem
como dos aspectos que envolvem as observações no grupo de atuação referente a
etnometodologia de Macedo (2006).
Segundo Bogdan & Biklen, na pesquisa qualitativa com enfoque sóciohistórico a investigação não ocorre em função dos resultados, mas o que se almeja é
"a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da
investigação" (BOGDAN & BIKLEN, 1994, p.16). Essa perspectiva deve estar
relacionada ao contexto em que estes sujeitos atuam. Assim, as questões
formuladas para a investigação não são estabelecidas a partir da operacionalização
de variáveis friamente pré-estabelecidas, mas se orientam para a compreensão dos
fenômenos em toda a sua complexidade e em seu acontecer sócio-educativo. Isto é,
não se cria artificialmente uma situação para ser pesquisada, mas o grupo ao se
movimentar, ao organizar sua dinâmica revela as situações que servirão de pano de
fundo para as reflexões durante o processo de desenvolvimento.
A investigação realizada a partir de uma pesquisa qualitativa numa
abordagem sócio-histórica elucida uma preocupação em compreender as questões
investigadas, descrevendo-as, buscando as possíveis relações e integrando as
características do universo individual com a realidade do universo social.
A pesquisa qualitativa desenvolvida a partir de uma orientação sóciohistórica traduz outra forma de fazer ciência, envolvendo a arte da descrição
complementada pela explicação e a compreensão dos fenômenos a partir de seu
acontecer histórico no qual o particular é considerado uma instância da totalidade
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social. A pesquisa é vista como uma relação dialógica entre sujeitos e o pesquisador
é uma parte integrante do processo investigativo.
Segundo Freitas (1996) a preocupação numa pesquisa sócio-histórica é
encontrar uma forma de estudar o sujeito como unidade de corpo e mente, ser
biológico e ser social, membro da espécie humana e participante do processo
histórico. É perceber os sujeitos como históricos, datados, concretos, marcados por
uma cultura como criadores de idéias e consciência que, ao produzirem e
reproduzirem a realidade social, são ao mesmo tempo produzidos e reproduzidos
por ela.

5.1 ESTABELECENDO ELOS

O processo de Pesquisa-Formação que propomos visou principalmente (a
partir da interação grupal) trazer à tona as experiências desses sujeitos, fazendo-os
refletir sobre seu nível de conhecimento e envolvimento com a Autoformação: atitude
de tomada de consciência da sua responsabilidade como agente direto
comprometido

com

seu

“que-fazer”

e

aperfeiçoamento

de

habilidades

e

competências para o desenvolvimento da prática pedagógica; Ecoformação:
perceber a importância da comunidade escolar, do contexto, da instituição enquanto
órgão direcionador de políticas, ideologias e encaminhamentos pedagógicos que
atendem a interesses diversos e, por fim, a Coformação: perceber-se como classe
social, com dilemas e soluções, com dores e prazeres, mas que é no convívio diário
que as relações são estabelecidas e que olhar para o outro compreendendo e
respeitando a sua diversidade é o que se faz mister hoje para a realização de uma
práxis eficiente e eficaz.
O exercício que propusemos às professoras participantes desta pesquisa
foi um exercício de reflexão sobre a sua prática, foi ver-se como sujeito do processo
formativo que não deveria acontecer de fora para dentro e sim de dentro para fora.
Um processo de autoimplicação, de autonomia, de autoformação como bem ilustra
Pineau (1988, p.67): a autoformação corresponde a uma dupla apropriação do poder
de formação; é tomar em mãos este poder –tornar-se sujeito –mas é também aplicálo a si mesmo: tornar-se objeto de formação para si mesmo.
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Uma reflexão sobre a prática implica em olhar-se e olhar ao redor, prestar
atenção ao contexto, aos elementos que vinculam cada sujeito ao outro, (colegas,
alunos, pais) e ao ambiente, estrutura física e material do espaço pedagógico.
O processo de intervenção didática constou de encontros semanais, com
duas horas cada, por um período de quatro meses, nos quais foram realizadas
reflexões sobre a prática dos conteúdos emergentes da dinâmica grupal, seguindo
as etapas da pesquisa:

1- Diagnóstico:
a) Reunir informações através das falas, do memorial reflexivo, do diário
de bordo e sobre o processo de trabalho docente e suas transformações
atuais.
b) Consolidação do grupo através de dinâmicas de integração, técnicas
de relaxamento e concentração.
2- Intervenção:
c) Propostas de liberação de sentimentos, emoções e desejos através de
trabalhos de arte, desenho, música e consciência corporal.
d) Registro

das

questões/problemáticas

emergentes

do

grupo,

organizadas em um diário reflexivo.
3- Restituição sistemática dos dados:
e) Análise, ao final de cada encontro, do material produzido pelo grupo,
evidenciando possíveis transformações e detectando as contundentes
dificuldades e possíveis saídas.
f)

Entrevista final, para comprovar as mudanças ocorridas nos saberes

das professoras.

O objetivo principal do primeiro encontro com o grupo foi estabelecer a
conduta de sigilo para que a confiança fosse instaurada. Acordamos então que nada
ali visto, descrito ou falado seria transmitido a outras pessoas sem autorização do
grupo. Cada uma estava livre para falar do seu processo de si, mas não do outro.
Naquele instante Cláudia (pseudônimo de uma participante) solicita a
palavra dizendo: - Estava preocupada com isso Mônica, pois vamos falar daquilo
que não gostamos na escola não é? Então? Não posso perder meu emprego!
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Nós a tranquilizamos, ressaltando mais uma vez a importância do sigilo,
pois ele é que manterá a confiança do grupo e que sem ele não haverá trabalho.
Assegurar o estabelecimento do vínculo de união entre os sujeitos
participantes era possibilitar o estabelecimento de relações de unidade (o singular
de cada uma) entrar em interação com a multiplicidade (o plural de cada uma).
Por fim todas concordaram.
A segunda solicitação era para que escolhessem um pseudônimo, o qual
usamos na escrita da dissertação, salvaguardando assim as suas identidades. Cada
uma deveria escrevê-lo em uma folha de papel que deveria nos ser entregue e, no
momento da apresentação colocaria para o grupo o motivo da sua escolha.
Em relação a essa proposta, havíamos inicialmente pensado em escolher
esses pseudônimos, porém, refletindo melhor sobre essa ação, achei que estaria
privando-as delas a possibilidade de escolher como gostariam de ser nominadas e a
importância do nome escolhido para cada uma. Essa atitude sem dúvida abriu-nos
um portal de tomada de consciência da profundidade do trabalho que se iniciava.
A terceira solicitação foi que cada uma deveria se apresentar, dizendo em
voz alta o seu nome precedido da frase: eu sou... E em vez da frase ser completada
com a fala, nesse instante deveria posicionar-se corporalmente com uma expressão
de dor. Na segunda rodada, cada uma deveria repetir a frase: eu sou... Porém dessa
vez completando-a com uma expressão corporal deveria traduzir alegria, sem fala.
Então começamos com a preparação do corpo para o trabalho
(procedimento inicial de todos os encontros), que incluía o andar pela sala,
buscando reconhecer e ambientar-se nesse espaço; respiração consciente, a
percepção da entrada e da saída de ar, reorganizando o fluxo da energia interna e a
tomada de consciência de cada parte do corpo na medida em que estes entravam
em movimento gradativamente a partir da nossa solicitação.
Formamos um círculo no centro da sala e pedimos que espontaneamente
iniciassem a apresentação:

DIANA - 28 anos de idade, seis de profissão, trabalha pela manhã numa instituição
particular de ensino e à tarde no Estado como professora de Ciências do sexto e do
sétimo ano de escolarização nas duas instituições. Representou sua expressão de
dor colocando as duas mãos espalmadas por sobre o rosto com os dedos
entreabertos o que permitia ver os seus olhos arregalados e a de alegria balançando
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com veemência a saia girando o corpo e sorrindo. Escolheu esse pseudônimo por
ser o nome de sua sobrinha que é extremamente alegre, expressiva e tem resposta
pronta na ponta da língua, termina com a frase “eu queria ser como ela”.

EMÍLIA - 42 anos de idade, vinte e quatro de profissão, trabalha os três turnos, no
vespertino e noturno como professora de língua portuguesa do nono ano e EJA 5
(Educação de jovens e adultos último segmento do ensino fundamental que
corresponde ao oitavo e nono ano) respectivamente e pela manhã é vice-diretora
numa escola municipal. Representou sua expressão de dor colocando as mãos na
garganta enforcando-se e a de alegria após encolher-se saltava abrindo os braços e
as mãos para o alto depois as colocando espalmadas, ao lado do rosto, sorrindo e
virando-se de um lado para o outro. Escolheu esse pseudônimo por ser o nome da
personagem da literatura que mais gosta (a boneca do Sítio do Pica-pau Amarelo).

CLÁUDIA - 45 anos de idade, vinte e dois de profissão, trabalha no turno matutino e
vespertino como professora de português do sexto ano em instituição do Estado e
do setor privado. Sua expressão de dor foi representada através de uma fisionomia
séria fechada, cenho franzido, corpo enrijecido e braços cruzados comprimindo o
estômago e a de alegria simplesmente com um sorriso. Escolheu esse pseudônimo
porque adora esse nome.

ANA - 39 anos de idade, dezoito de profissão, trabalha no turno matutino e
vespertino como professora de história do sexto ao oitavo ano em instituições do
setor privado e à noite é vice-diretora num colégio do Estadual. Sua expressão de
dor foi representada pelas mãos limpando o rosto representando o choro e a de
alegria saltitando de um lado para o outro, dançando e cantarolando. Escolheu esse
pseudônimo porque o significado do nome Ana é “Cheia de Graça” e ela se sente,
apesar de tudo, abençoada por Deus.

Assim, Diana, Emília, Cláudia, Ana e eu iniciamos uma trajetória de sentir,
olhar, ouvir e lapidar sentidos que foram se ampliando e se alicerçando a cada
encontro onde construímos, aos poucos, um sentido de co-laborar (co-labor), bem
descrito por Pinto (2002, p.175):
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Trabalhar junto, no sentido de que, ao ajudar você, ao colaborar com
você, também me ajudo, colaboro comigo mesma. Nossas vozes são
enunciadas do lugar que cada um ocupa, mas todos trabalhamos
juntos, somos ajudados, ajudamo-nos e ajudamos os outros.

5.2 AS CATEGORIAS

A possibilidade de ressignificação de saberes por parte dos envolvidos
nessa pesquisa deveu-se à possibilidade de acreditar que, como autores,
assumimos a educação como a construção e (re)construção de histórias pessoais e
sociais que, em rede, engendram e tramam novas fases pedagógicas mais
conscientes e eficazes no “que-fazer cotidiano”. Vimo-nos como contadores de
histórias, narrativas que se converteram em metáforas na busca de estabelecer
novos traçados na relação ensino/aprendizagem.
Para elucidarmos as questões elencadas na pesquisa foram organizadas
categorias e subcategorias que emergiram do referencial teórico e, mesmo
aparecendo de forma desarticulada nas falas das participantes, estas variáveis
expressam os conceitos, os temas, os pensamentos relevantes destas, a partir da
construção dos argumentos.
As categorias e subcategorias são:

1. Estresse profissional
a. Condições de trabalho/ Questões salariais
b. Desvalorização social da profissão
c. Violência escolar
d. Relação docente↔gestor e docente↔docente
2. Prazer/Desprazer profissional
3. Competência profissional – Experiências exitosas

5.2.1 Estresse profissional

Ao longo dos últimos anos cada vez mais pessoas têm sofrido com o
estresse profissional, especialmente aqueles que se inter-relacionam com outras
pessoas para o desempenho de sua função. A profissão docente vem fazendo parte
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das grossas estatísticas que revelam as vítimas do estresse profissional, conhecido
também como Síndrome de Burnout.
A Síndrome de Burnout é caracterizada por circunstâncias relativas às
atividades profissionais de grande contato nas quais o profissional vê-se relacionado
a questões que, não podendo delas dar conta, o remetem a um alto nível de tensão,
ocasionando sintomas físicos, comportamentais, afetivos e cognitivos.
Vasques-Menezes (1999) relata em seu estudo que não são raros os
professores que se queixam da falta de interesse dos alunos, da violência dentro da
escola, das condições de trabalho, da desvalorização social etc., assumindo a culpa
por este fato e acreditando que deveriam dominar as mais diferentes técnicas e
conteúdos para estimular o aprendizado. E acrescenta:

Acredito que a situação de maior estresse para o professor continua
sendo a indisciplina em sala de aula. Mediar a relação com os alunos
fica dez vezes mais desgastante em situações em que você tem de
chamar a atenção, interromper a aula, pensar sempre como motivar
os alunos, erguer o tom de voz. Tudo isso contribui ao longo do
tempo - podem ser em meses - para uma situação de estresse e
desmotivação. Isso porque o foco é sempre motivar os alunos! Aí a
cobrança interna fica também bem maior, e vem uma certa sensação
de fracasso quando os resultados esperados não são atingidos, ou
seja, quando o curso não corre bem, por conta de uma "interação em
sala de aula mal resolvida". (VASQUES-MENEZES, 1999, p. 126)

Um aspecto inusitado na Síndrome de Burnout é que ela atinge
trabalhadores motivados, que reagem a esse desequilíbrio trabalhando ainda mais.
Os estudos de Benevides-Pereira (2002) sobre o Burnout apontam como tema
central deste sofrimento o desequilíbrio entre o que o trabalhador investe no trabalho
e aquilo que ele recebe, ou seja, os resultados obtidos. Nesse sentido atrela-se às
questões de sala de aula a questão do não reconhecimento e desvalorização da
profissão.
O Burnout é uma doença silenciosa e acomete o sujeito gradativamente,
em etapas. Primeiro, o professor pode apresentar uma fase de idealismo e
entusiasmo, com expectativas excessivas a respeito do trabalho; em seguida uma
fase de sucessivo estancamento, um desencanto, uma baixa expectativa a respeito
das possíveis soluções; decepção e frustração e, por fim, a fase de apatia, ou seja,
atitudes negativas frente ao trabalho, podendo atingir a desistência.
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Vasques-Menezes (1999) salienta a importância de se estar atento a esta
síndrome, porque, além do esgotamento psicológico, despersonalização dos
profissionais conforme relatado anteriormente, o sujeito apresenta uma disfunção no
desempenho profissional, podendo causar ainda o estresse crônico.
A importância de aperfeiçoar habilidades de autocontrole, identificação de
pensamentos negativos, controle do estresse, trabalhando as informações sobre os
aspectos de sua carência como profissional, são algumas das sugestões
apresentadas por Vasques-Menezes (1999): "estas seriam algumas das alternativas
para combater o estresse profissional na busca pelo bem-estar e melhor qualidade
de vida".

5.2.1.1 Condições de trabalho / Questões salariais

Entendemos por condições de trabalho o conjunto de características,
materiais, físicas, operacionais, metodológicas, ideológicas etc., do espaço onde o
trabalho de um grupo é exercido e compreende desde as condições contratuais de
trabalho e os níveis de remuneração até as características dos locais, as
especificidades das tarefas e atividades exercidas.
Participar de todo o processo educativo, desde o planejamento das aulas
até a atuação junto à gestão escolar, é uma tarefa exigida hoje por todas as
correntes teórico-ideológicas educacionais. Entretanto, as atuais condições de
trabalho, principalmente a baixa remuneração e falta de instrumentos e suportes
técnicos adequados, têm levado os professores a aceitarem trabalhar em duas ou
mais escolas, por dois ou até três períodos, e a buscar, então, por seus próprios
meios, formas de requalificação que se traduzem em aumento não reconhecido e
não remunerado da jornada de trabalho.
As discussões sobre trabalho e saúde do professor no país avançaram
significativamente na última década por demanda do sindicalismo, tema de vários
estudos e de investigações, incentivando a formação de grupos e de redes de
pesquisadores organizados para esse fim, embora prossigam com algumas
deficiências, revelando o longo caminho a ser ainda percorrido. Essas discussões
levaram a estudos na busca de tentar compreender os danos causados à saúde do
professor quando exposto a um ambiente hostil e insalubre como, por exemplo:
exposição a temperaturas inadequadas, ruídos, superlotação das salas, cansaço
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extremo pelas longas jornadas de trabalho, dupla jornada das mulheres, falta de
tempo para si e para se atualizarem, angústia pelas exigências sociais em termos de
atividades, complexidade das tarefas aliada à falta de recursos, problemas sóciofamiliares dos alunos, ritmo de trabalho, multiplicidade de tarefas simultaneamente
às posturas desconfortáveis, pouca frequência de pausas, falta de valorização,
burocratização das atividades, falta de diálogo com a administração das escolas e
expansão dos contratos de trabalho temporários e eventuais.
Codo (1999) ilustra apontando estatísticas que demonstram que, no Brasil,
a maioria dos professores trabalham em condições semelhantes às descritas e com
poucos recursos. Entretanto, ainda assim eles sabem a importância do seu trabalho
e continuam fazendo de tudo para ensinar seus alunos. Sob esse prisma é inevitável
que um trabalho tão essencial, quando realizado em condições tão ruins, acabe
levando o profissional ao desgaste emocional.
“Trata-se de um trabalho em que co-habitam siameses, o prazer e o
sofrimento, a realização e a perda de si mesmo, o inferno e o paraíso”. (CODO,
1999, p. 100)
Assim, precárias condições do trabalho docente encontram-se associadas
a sintomas mórbidos, ocasionando elevada prevalência de afastamentos na
categoria por motivos de doença.

5.2.1.2 Desvalorização social da profissão

Vasques-Menezes (1999) aponta como uma das principais causas para a
incidência da Síndrome de Burnout a falta de reconhecimento profissional. "A
desvalorização do professor, seja ela por parte do sistema, dos alunos e da própria
sociedade, é um dos maiores agentes para a ocorrência do Burnout", explica.
A Síndrome docente, como também é conhecida, pode ser caracterizada
por um estresse produzido pelo contato com as necessidades do ambiente
acadêmico e suas problemáticas. A pesquisadora enfatiza que os mais atingidos são
especialmente aquelas que não dependem apenas da ação dos docentes para
serem resolvidas. "Existem problemas que estão muito além da ação direta dos
professores, principalmente onde há uma situação de degradação do sistema.
Nestes casos, a sensação de impotência é mais acentuada", revela.
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Como

consequência,

os

professores

enfrentam

estes

problemas

respondendo com atrasos, faltas, queda da qualidade e desinteresse pelo trabalho,
e, por fim, adoecendo. Um fato desolador e preocupante é que a legislação
trabalhista ainda não reconhece como doença ocupacional o estresse profissional e
os distúrbios da voz.
Agregam-se a este fato algumas estratégias de resistência que são
adotadas pelos professores: resistência a inovações tecnológicas; geram um
processo de desinvestimento subjetivo; recusam-se à troca de série; rejeitam novas
metodologias de ensino e; atribuem culpa aos alunos por seu fracasso escolar;
desvio de função; licença sem vencimento; uso da família como bode expiatório;
recusa para se assumir como professor da escola pública; e evasão ou abandono da
profissão.
Autores como Zaragoza (1999), Lipp (2002); Benevides-Pereira (2002);
Lessard & Tardif (2005); Codo (1999); e Vasques–Menezes (1999) estabelecem o
consenso de que o mal-estar docente é um fenômeno social, moderno, do mundo
ocidental, e que possui como agentes desencadeadores a desvalorização
profissional concomitante às constantes exigências profissionais, a violência e a
indisciplina, entre outros fatores, que acabam por desencadear uma crise de
identidade em que o professor passa a se questionar sobre a sua escolha
profissional e o próprio sentido da profissão.

5.2.1.3 Violência escolar

Violência é uma transgressão da ordem e das regras da vida em
sociedade. É o atentado direto, físico, contra a pessoa cuja vida, saúde e integridade
física

ou

liberdade

individual

correm

perigo

a

partir

da

ação

de

outros. (MINIDICIONÁRIO HOUAISS DA LÍNGUA PROTUGUESA, 2004, p.762)
Ao levarmos em consideração os aspectos institucionais, a ação escolar
seria marcada por uma espécie de “reprodução” dos efeitos oriundos de outros
contextos institucionais, tais como a política, a economia, a família a mídia etc., que
se refletem no interior das relações escolares. Como consequência desse retrato a
escola e os atores que a constituem, principalmente o professor, parecem tornar-se
reféns dos trâmites externamente determinados que em muito lhes ultrapassam,
restando-lhes apenas conviver com um misto de resignação, desconforto e, muitas
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vezes, impotência perante os efeitos da violência no cotidiano escolar, visto que a
gênese do fenômeno e, por consequência, seu trato teórico-metodológico residiriam
fora, ou para além,dos muros escolares.
À luz dessa análise a ação mais facilmente adotada é o encaminhamento.
Encaminha-se para o diretor, para o coordenador, para os pais, para o
psicólogo, para a ronda escolar. Porém, se a situação torna-se insustentável ou na
impossibilidade do encaminhamento, a decisão, não raras vezes, é o expurgo ou a
exclusão velada sob a forma das transferências ou mesmo do “convite” à autoretirada.
Diante da situação apresentada, mais uma vez os professores acabam,
quase sempre, padecendo de uma espécie de sentimento de “mãos atadas” quando
confrontados com situações sem soluções precedentes nos anais pedagógicos.
Seguindo essa lógica de pensamento, propor um olhar especificamente
institucional sobre práticas institucionais, em detrimento de outros olhares já
consagrados, requer uma tomada de posição teórico-metodológica que abandone as
visões reducionistas sociologizantes ou psicologizantes dos fenômenos emergentes
na escola a partir de um mosaico singular e contextual.
Sendo assim, não podemos conceber a questão da violência no contexto
escolar como se estivéssemos analisando a violência nas ruas, nas prisões, na
família e como se todas elas tivessem o mesmo ponto de partida, a mesma origem.
É necessário também propor a descrição e analise dos motivos, das marcas, das
causas, do fenômeno, tomando como dispositivo básico as relações institucionais
que o retroalimentam. No caso escolar, situar o foco de análise nas relações
dominantes no contexto escolar, em particular na relação professor-aluno.
Faz-se mister também definirmos o termo autoridade, porque este se
apresenta como um complemento de sentido muitas vezes desarticulado e mal
encaminhado do termo violência. Segundo o Minidicionário Houaiss (2004, p.78),
autoridade significa “força convincente exercida por outra pessoa”.
Podemos inferir então que o exercício de autoridade, por vezes,
caracteriza-se como exercício de violência concomitantemente. As práticas
institucionais trazem em seu bojo dispositivos de autoridade, outorgada pelos
próprios agentes protagonistas da ação: professor, diretor e aluno nas relações que
são estabelecidas no chão da escola. Por isso a escola contemporânea tem se
apresentado cada vez mais como um espaço de conflitos e confrontos que em muito
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ultrapassam aqueles relativos ao embate intelectual/cultural. Supostamente
podemos deduzir que os que ocupam uma posição de comando apresentem-se
frágeis ao realizar essa tarefa.
Arendt (1992) reflete que a crise da autoridade na educação guarda a mais
estreita conexão com a crise da tradição, moral e valores, ou seja, com a crise de
nossa atitude perante o âmbito do passado. É muito difícil para o educador assumir
esse aspecto da crise moderna, pois na sua profissão está constantemente sendo
solicitados como mediador entre o velho e o novo, entre presente e futuro, de tal
forma que sua própria profissão lhe exige um respeito extraordinário pelo passado.
(ARENDT, 1992, p. 243-244).
5.2.1.4 Relação docente↔gestor e docente↔docente

A

gestão

democrática

em

educação

apresenta-se

tendo

como

característica mais importante o estabelecimento da possibilidade de uma ação
administrativa coletiva em que a participação de toda a comunidade escolar nas
decisões do processo educativo é essencial, resultando na democratização das
ações desenvolvidas na escola, além de contribuir para o aperfeiçoamento da
administração e da parte pedagógica, o que faz com que a escola como instituição
social tenha a possibilidade de construir a democracia como forma política de
convivência humana.
A ação do gestor na escola não se resume somente em tomar de decisões,
mas também organizar, preparar condições, estimular as mudanças que advierem
no decorrer do processo administrativo. A função administrativa financeira que
recentemente tornou-se mais estreita e minuciosa na instituição pública estadual, por
exemplo, é uma função comum a todas as organizações e requer indivíduos
especialmente preparados para exercê-la.
Refletimos com Veiga (1997, p.18), que traz:

A gestão democrática exige a compreensão em profundidade dos
problemas postos pela prática pedagógica. E visa romper com a
separação e execução, entre pensar e fazer, entre a teoria e a
prática. Busca resgatar o controle do processo e do produto de
trabalho pelos educadores.
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No entanto, sabemos que democratizar a gestão de uma escola é uma
escolha que pode ter, a partir do trato que o gestor tenha com a autoridade (de
acordo com as reflexões realizadas no item anterior), conseqüências conflituosas na
sua atuação, na medida em que ele deixa de ser autoridade única da escola, assim
como, também, não é mais aquele gestor burocrático, preocupado somente com a
manutenção do prédio, preenchimento de papéis e suprimentos de recursos
humanos e materiais, passando a descentralizar as tarefas com aqueles que fazem
parte da comunidade escolar.
O perfil de comando descrito, no entanto, ainda encontra resistência por
parte de alguns gestores, bem como de professores no interior da escola. Falta-lhes
a consciência do direito de participar das decisões sobre o “que-fazer” da escola.
Como essa prática ainda não está disseminada e a construção de democracia,
participativa, é um processo lento, corroboramos com Romão e Padilha (1997, p.23):

A gestão democrática não é um processo simples, de curto prazo,
mas também, não é um processo tão complexo ou irrealizável.
Elaboração do projeto político pedagógico da escola, a
implementação de conselhos de escolas que efetivamente
influenciou a gestão escolar como um todo, à medida que, garantem
a autonomia administrativa, pedagógica e financeira da escola, sem
eximir o Estado de suas obrigações com o ensino publico.

Portanto, fazer uso de maneira responsável e consciente de uma gestão
educativa leva o diretor e a escola para um lugar de saber na medida em utiliza os
elementos necessários para o bom desempenho, a unidade desejada, mantendo
vivo o sonho de encontrar caminhos para a democracia no espaço escolar.

5.2.2 Prazer/desprazer profissional

Nos ambientes de trabalho das instituições da nossa sociedade se torna,
cada vez mais fundamental a necessidade de aprender a reconhecer e identificar as
emoções das pessoas que neles estão inseridas e, para isso, nada melhor do que
nos colocarmos em seu lugar, na tentativa de entender o que a outra pessoa está
sentindo, e assim, podermos compreender melhor suas atitudes.
Ao refletirmos sobre esta questão verificamos que os maiores problemas
no relacionamento humano são causados pela falta de controle emocional. Quando
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o professor não sabe lidar com seus próprios sentimentos, dificilmente consegue
lidar com os sentimentos de seus alunos, colegas, corpo técnico, funcionários,
direção, principalmente diante de atitudes que os aborrecem devido a um
desaparecer da alegria e do prazer que passam a não estar inseridos no dia-a-dia
de convívio.
Bomtempo (1997, p.9) assim ilustra:
Trabalhar no sentido de criar um ambiente agradável e livre de
tensões na sala de aula. O aluno precisa aprender a ser feliz na
escola, descobrir o prazer de aprender, e de fazer as suas atividades
bem-feitas, aprender que é permitido errar e que o erro nos faz
crescer. Não ter medo de descobrir, assumir e desenvolver a própria
potencialidade.

Uma forma de evitar o estresse profissional é propiciar ao professor um
ambiente agradável e livre de tensões. Criar espaços para a descontração, para a
discussão, para que ele possa extravasar seus sentimentos, falar de seus medos, de
suas

incertezas,

como

é

a

proposta

apresentada

nesta

pesquisa.

Estamos conscientes, sim, das dificuldades e resistências existentes em relação ao
desempenho de um trabalho mais leve e prazeroso, uma vez que a contagem de
horas-aula e do mínimo de dias letivos estabelece uma luta contra o tempo,
impedindo muitas vezes as pessoas, dentro da escola, até mesmo se
cumprimentarem.
Corroboramos com Costa (2000) quando diz que todo esforço dispensado
ao aluno no sentido de trabalhar as suas emoções deve ser estendido também ao
professor.

Devemos partir do princípio de que em educação, como em qualquer
outro setor profissional, a valorização do ser deve vir antes de
qualquer coisa, pois antes de ser aluno, professor, servente,
vigilante, etc; o indivíduo é uma pessoa, dotada de raciocínio, de
sentimentos, de desejos e expectativas de ver no outro a
confirmação do bem e do carinho natural que deve existir entre os
seres. (COSTA, 2000, p. 89)

Na mesma medida em que o aluno precisa aprender a ser feliz, vivenciar a
felicidade e descobrir o prazer de aprender, o professor tem as mesmas
necessidades. Precisa ser feliz para contagiar seus alunos com sua felicidade.
Precisa encontrar prazer também em aprender. Afinal, o ato de educar incorpora em
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si o ato de aprender, o educador é um eterno aprendiz. Ao encontrar prazer em
ensinar, reconhecerá seus possíveis erros e os erros de seu aluno como parte
integrante, constituinte natural do processo ensino-aprendizagem.
Potencializado pela autoestima que a felicidade traz, este professor terá
ainda coragem de abrir-se aos desafios que uma educação contemporânea
apresenta, acolhendo com otimismo projetos inovadores e até inovando a sua
prática pedagógica, na medida em que encarara o medo não como obstáculo que
limita a ação, mas como regulador desta prática, reconhecendo de forma consciente
as suas dificuldades e limitações sem com isso estagnar-se frente às iniciativas.
Synders (1988, p. 21) nos diz: "nada pode pela felicidade de outrem, aquele que não
sabe ser feliz ele próprio" porque só podemos compartilhar com alguém aquilo que
está alicerçado em nós. Então, para não se violentar nem violentar o outro, o
professor necessita que as emoções positivas - alegria, prazer e amor - superem as
negativas - raiva, medo e tristeza. Como bem ilustra Bomtempo (1999, p.6):
A pouca atenção dispensada às aptidões do coração vem sendo
apontada como uma das causas do mal-estar social, hoje
caracterizado pela depressão, angústia, estresse, hipertensão e
ansiedade, que atormentam o ser humano, faminto de afeto e
compreensão, buscando um pouco que seja de carinho e atenção.

Em seus estudos, Bomtempo, (1999) graças às pesquisas científicas
realizadas nas últimas décadas, enfatiza a reflexão que corrobora Goleman (1995)
no que diz respeito à compreensão de que o emocional exerce grande influência na
produção do trabalho humano. Esse é o grande interesse do momento, pois as
necessidades existenciais do ser humano precisam ser satisfeitas para que viva
bem: "alimentação, afeto, reconhecimento, estruturação do tempo, estímulo dos
sentimentos, sexo, identidade, direito a respirar e segurança". (GOLEMAN, 1995, p.
12-13).
Compreendemos que essas necessidades não estão só ligadas à
satisfação do aluno, do professor e dos demais funcionários ligados à educação,
mas é uma necessidade de todos os seres humanos, independente da área
profissional. Puebla (1997, p.21), refletindo sobre a importância dos sentimentos,
observa que:
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[...] a grande crise que vivemos é uma grande oportunidade para
reencontrar a pureza da vida com a autenticidade e a sinceridade
daquelas almas que não se confundiram com o egoísmo e a
competitividade de nossa época. Ela ainda diz que estas esperam o
reencontro do homem com o seu Ser Interior.

Ao entendermos os nossos próprios conflitos os possíveis o sentimento de
egoísmo cede lugar à solidariedade. Puebla (1997) enaltece a sala de aula como
espaço onde a transmissão de valores se constitui como uma necessidade e salienta
a importância de os professores praticarem esses valores, a ética em todos os
momentos. Ela interpreta a complexidade da vida na época atual pelo
comprometimento com os conhecimentos intelectuais, o que levou o homem a atingir
caminhos científicos nunca antes explorados. Acrescenta então:
Vivemos um momento histórico crucial, em que ainda podemos
colaborar para as criatividades a participação responsável e a
cooperação na construção de uma comunidade harmoniosa,
baseada em Amor, energia de crescimento e de transformação,
respeito, verdade, retidão e justiça. (PUEBLA, 1997, p. 20)

O nível de aprendizagem pretendido em uma escola pode se determinado
pelo ambiente saudável e o grau de satisfação do professor nesta escola. Tais
fatores influenciam muito no desenvolvimento do bem-estar profissional, bem como
em todos os procedimentos pedagógicos desempenhados no contexto escolar.
Synders (1988, p.26) entende a alegria como sendo “a possibilidade de sentir,
descobrir a realidade, de poder decifrá-la e sobre ela atuar, de romper com as
inseguranças e incertezas, buscar a plenitude”. A alegria que Synders tem em mente
é a busca da originalidade, da criatividade, da auto-superação e o crescimento
constante das potencialidades dos indivíduos, é a alegria de saber, de conhecer e
poder escolher criticamente as diversas possibilidades oferecidas pela realidade.
Maturana (1999) é outro autor que salienta o sentido das emoções no
contexto de vida e analisa a forma como a sociedade lida com os conceitos
referentes a esta questão. "Vivemos uma cultura que desvaloriza as emoções em
função de uma supervalorização, num desejo de dizer que nós, os humanos, nos
distinguimos dos outros animais por sermos seres racionais". (MATURANA, 1999, p.
92).
Não é fácil lidar com as emoções, tal tarefa requer aprendizagem, mas a
escola é o espaço relacional onde esse exercício pode ser bastante trabalhado.
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Maturana (1999) complementa ainda com bastante propriedade que "sem
aceitação e respeito por si mesmo não se pode aceitar e respeitar o outro, e sem
aceitar o outro como legítimo outro na convivência, não há fenômeno social". (idem
p. 31).
Ao analisarmos a situação profissional do professor sob esse olhar
reforçamos a nossa percepção de que o professor merece grande atenção. Ele
precisa de todos esses cuidados básicos para que possa realizar com seus alunos
tudo aquilo que a exigência legal vem colocando como foco da prática pedagógica:
resgate da autoestima, autonomia e uma série de providências que são cobradas
em prol de um trabalho transformador da realidade, em busca da formação do
cidadão.

5.2.3 Competência profissional – Experiências exitosas

Ao

abandonar

aquelas

atividades

consideradas

mecânicas

e

desagradáveis, bem como eliminar as iniciativas que não constituem sucesso, o
professor exercita a capacidade de organizar e selecionar essas atividades. No
entanto,

esse

procedimento

reflete

apenas

que

este

professor

utiliza

espontaneamente o recurso da reflexão-sobre-a-ação, sem ter absolutamente,
consciência deste fazer. Entretanto, essa capacidade crítica possibilita que se
recriem as situações indicadoras das concepções acerca do processo.
Perrenoud (2000, p.29) explica que essa competência do professor é
essencialmente didática:

Ajuda-o a fundamentar-se nas representações prévias dos alunos,
sem se fechar nelas, a encontrar um pouco de entrada em seu
sistema cognitivo, uma maneira de desestabilizá-los apenas o
suficiente para levá-los a restabelecerem o equilíbrio, incorporando
novos elementos às representações existentes, reorganizando-as se
necessário.

Ao analisar as competências do professor, Perrenoud (2000) afirma que
todas contribuem para animar as situações de aprendizagem e que algumas são
mais específicas. Ele lembra que o conhecimento dos conteúdos é importante
quando se quer instruir alguém, mas que a verdadeira competência pedagógica está
em relacionar os conteúdos aos objetivos e às situações de aprendizagem. Neste
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particular, torna-se “indispensável que o professor domine os saberes”, diz ele,
sendo capaz de identificar o que é essencial.
Perrenoud (2000, p.38) assevera que:

A paixão pessoal não basta, se o professor não for capaz de
estabelecer uma ‘cumplicidade’ e uma ‘solidariedade’ verossímeis na
busca do conhecimento. Ele deve buscar com seus alunos, mesmo
que esteja um pouco adiantado, renunciando a defender a imagem
do professor ‘que sabe tudo’ [...].

Perrenoud defende ainda que tornar o conhecimento apaixonante não se
trata somente de uma questão de competência, mas de identidade e de projeto
pessoal do professor como citamos acima e achamos importante frisar. Infelizmente,
nem todos os professores apaixonados dão-se o direito de partilhar sua paixão, nem
todos os professores curiosos conseguem tornar seu amor pelo conhecimento
inteligível e contagioso. “A competência aqui visada passa pela arte de comunicarse, seduzir, encorajar, mobilizar, envolvendo-se como pessoa”.

5.3 AS CATEGORIAS EM ANÁLISE

Conforme vimos anteriormente, muitas são as hipóteses levantadas que
tentam buscar justificativas para as dificuldades enfrentadas pelos docentes
investigados no que diz respeito a uma prática menos angustiante, repetitiva e sem
criatividade.
Não são apenas questões de domínio dos conteúdos, ou questões políticas
que entravam as transformações necessárias às relações estabelecidas em sala de
aula.
As categorias oriundas do referencial teórico, bem como as emergentes do
processo grupal, serão aqui elencadas a partir das falas das professoras
participantes da pesquisa.
Os problemas somáticos decorrentes dessas situações são os mais
diversos, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). (ASSIS, 2006, p. 86).18

18

ASSIS, F. B. Síndrome de burnout: um estudo qualitativo sobre o trabalho docente e as
possibilidades de adoecimento de três professoras das séries iniciais. Dissertação de
Mestrado. Universidade Federal de Uberlândia. Instituto de Psicologia. 2006
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Os mais recorrentes são a depressão e a síndrome do pânico, o que, em até 40%
dos casos, levam o professor a uma desistência profissional. Nesses casos há
necessidade de um acompanhamento medicamentoso e psicoterápico, pois o nível
de desgaste é alto, se fazendo necessário também um afastamento das atividades
de sala de aula, sendo o professor deslocado posteriormente para uma função
burocrática após a alta. Cenário muito comum de se encontrar. Esta problemática,
descrita na introdução deste trabalho, constituiu-se o ponto de partida das nossas
inquietações.
Nos estudos realizados pela Universidade de Brasília, 48% das pessoas
envolvidas no trabalho escolar apresentam algum sintoma de estresse, segundo
Codo (1999).
Analisemos as categorias:

5.3.1 Estresse profissional

São muitos os aspectos que podem conduzir o professor a um estresse
ocupacional: indisciplina em sala de aula, baixo salário, pressão do corpo técnico
pedagógico, violência em todos os sentidos, demanda dos pais dos alunos,
desgaste físico, bombardeio de informações e, principalmente, a falta de
reconhecimento da profissão. Convivendo, sentindo, lidando cotidianamente com
esses fatores os professores, muitas vezes, sentem-se perdidos, desorientados,
desarticulados nas atividades pedagógicas por não saberem lidar com os
sentimentos que emergem como conseqüência desses fatores que levam a dor.
Durante a pesquisa deste trabalho pudemos observar que não há uma
política pública nem educacional para a prevenção, acompanhamento e tratamento
direcionado aos casos diagnosticados como estresse ocupacional. A atual Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 e o Plano Nacional de
Qualificação do Trabalhador implantado em 1995 não trazem encaminhamentos
específicos para docentes acometidos por doenças ocupacionais. Esses tratados
organizam legalmente os deveres e atribuições do profissional de educação. Os
direitos restringem-se ao nível da estrutura social e financeira sem um olhar
direcionado para as necessidades destes na contemporaneidade.
No entanto, podemos verificar o grande número de trabalhos, de estudos
que já identificam a gênese do mal e começam a apontar percursos
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transformadores. Esses estudos de Zaragoza (1999), Lipp (2002), Benevides-Pereira
(2002), Lessard & Tardif (2005), Corrêa 2008), Alves (2008), Blanchard-Laville
(2005), Nóvoa(2000), Pineau (1988), Macedo (2006), Codo (1999),

Vasques –

Menezes (1999), dentre outros, identificam como fonte, origem primaz desse
desencanto, o estresse, o desejo de desistência sofrido pelo professor, o excesso de
ruído e acúmulo de tarefas, pressão para requalificação profissional e por estudos
mais avançados (especialização, mestrado, doutorado, etc.), a falta de apoio
institucional e de colegas de profissão, isso para citar as mais trabalhadas nos
encontros com o grupo. Esses fatores geram um sobresforço na realização das
tarefas, podendo levar o professor desde um mal-estar leve a problemas psíquicos
de diversas proporções. Como podemos acompanhar no diálogo que se segue,
quando solicitei que identificassem qual ou quais os fatores que mais as afligiam
dentro da escola. Após fazermos uma seqüência de respiração consciente
(prestando atenção na entrada e na saída do ar) e um alongamento, solicitei que
primeiro expressassem corporalmente, uma de cada vez, e depois partilharíamos os
sentidos expressos.
Ana – agachou-se, cabeça olhando para cima, braços erguidos e fletidos,
mãos espalmadas como se estivesse segurando um peso enorme e com a
fisionomia contraída.
Diana – sentou-se, e escrevia e lia um caderno/livro imaginário de maneira
voraz, passava páginas rapidamente e tinha os olhos arregalados.
Cláudia – boca aberta, olhos fechados, cabeça tremula e as mãos
tampando os ouvidos.
Emília – caminhava em uma direção e gesticulava muito como se
argumentasse com alguém, caminhava em outra direção e fazia a mesma coisa em
outra e a situação se repetia. Ao voltar de cada direção que tomava estava com a
cabeça baixa e ombros caídos.
Respiramos conscientemente mais algumas vezes e partilhamos. Ana
começou:
- Muitas, mas muitas vezes mesmo me sinto como se uma enorme pedra
estivesse em cima de mim e eu tenho que carregá-la. É custoso sair para trabalhar!
Cláudia diz que às vezes sente isso também, mas o que mais a irrita é a
zoada, o barulho, a fala simultânea dos alunos. Relatou que um dia se trancou no
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banheiro dos professores durante o intervalo para não ouvir a zoada, mas não
adiantou, estava tão nervosa que não teve condição de dar os dois últimos horários:
- O que mais me incomoda é a falta de incentivo e apoio da direção e dos
colegas, disse Emília. Até que a coordenadora (do particular) ajuda, participa, apóia
as idéias, mas do que é que adianta se a direção nunca tem dinheiro, nunca pode
nada? Sem falar nos colegas que acham que você quer “aparecer” quando dá uma
idéia. Isso desanima a gente! Não faz e não deixa ninguém fazer!
- Isso é verdade! Enfrento isso também! Mas, para ganhar um pouquinho
mais ou querer ocupar um cargo, além de se matar de trabalhar tem que estudar,
estudar, estudar! É uma pressão insustentável! Às vezes penso que minha cabeça
vai explodir! Disse Diana.
Após cada fala fizemos uma pausa com respiração, pois as expressões
eram de muita angústia e dor, o que denotava a insatisfação que se fazia presente
no cotidiano escolar, bem como a situação de estresse ocupacional.
Esta categoria foi bem ilustrada no diálogo entre Emília, Diana e Cláudia:
- No meu memorial coloquei o quanto eu ficava feliz com a minha forma de
ensinar, como os meninos aprendiam, disse Emília, e continuou, mas de uns anos
para cá o que pesou? Acho que são os anos.
- Será? Disse Diana. Não tenho tantos anos assim de profissão, mas
também estou cansada! Não sou vista, não sou reconhecida, isso desanima!
- Se ninguém quer saber do que sentimos? Somos tratadas como robôs...
Planeje, corrija, chegue cedo, saia tarde, não se irrite, etc etc, retruca Emília.
- Podemos falar abertamente do que sentimos? Sem censura e sem medo
ajuda muito. Dá uma paz interna sabermos que não estamos sós e que tem jeito!
Acrescenta Diana.
- No entanto Cláudia afirma com veemência! Realmente é bom poder falar,
mas resolve muito pouco, tô cheia de tudo depender de mim!
- É Cláudia, mas tudo depende de cada um mesmo! Não é fácil mudar,
mas estou aqui porque vi uma porta aberta e estou melhorando! Não quero morrer
na sala de aula! Assevera Emília.
- É, eu já vejo respostas, meninas! Disse Diana. Quando eles começam
sem me deixar trabalhar paro tudo, respiro e abro o diálogo e isso eu aprendi aqui!
Nesse encontro compreendemos que mesmo não tendo a garantia de cem
por cento de resultados positivos, esse tipo de formação apresenta-se como a mais
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eficaz para que o professor possa dar o salto de qualidade relacional exigida nas
atividades pedagógicas hoje.
A angústia descrita inicialmente nesta pesquisa foi aos poucos cedendo
lugar a uma atitude do professor que inter-atua com o aluno. A distância
apresentada entre os professores e os seus processos de construção identitária
profissional, aos poucos foi cedendo espaço para o profissional que instiga, que
promove, que se assume como diferente e adulto na relação, aquele que se coloca
numa posição horizontal sem perder de vista sua especificidade de professor e
acima de tudo como aquele que está interessado em que o aluno possa crescer de
um

modo autônomo e crítico. Durante as atividades desenvolvidas no grupo

verificamos que a angústia que estressava era provocada pela imposição social e
pessoal dessas professoras no que diz respeito à perfeição no domínio dos
conteúdos, ou seja, tinham que ter respostas prontas e acabadas para seus alunos.
Outro fator angustiante era a obsessão por amarrar todas as questões surgidas em
sala de aula, uma atitude que presume um “não posso errar” que algema toda e
qualquer atitude criativa.
A categoria estresse profissional foi alvo de investigação constante nos
encontros, como é demonstrado nas falas:
Disse Emília:
- A falta de paz na sala de aula é muito angustiante! Preparo tudo
direitinho, sou chamada de Caxias porque planejo detalhadamente, pra sair tudo
certo! Não gosto de deixar meu aluno sem resposta.
Ana interrompe com veemência.
- Ah, Eu não! Não sou perfeita! Quando não sei, não sei. Digo que não sei!
O que me estressa é quando eles querem ser mais do que eu! Já discuti com aluno
por isso! Eles precisam saber quem manda! Aí eu grito mesmo!
- Eu já não ligo muito pra essa coisa de perfeição. Disse Cláudia. Quero
que eles me obedeçam! Quando não sei, às vezes finjo que não ouço, no fim dá
tudo certo!
- Eu acho que tem que fazer tudo direitinho sim. Responde Diana com
segurança! Uma coisa que fazia intuitivamente e às vezes escondido da
coordenação era mandar todo mundo levantar e se mexer, como Mônica faz com a
gente quando os ânimos esquentam, aprendi que isso reorganiza o corpo, agora
faço com consciência!
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Essa discussão foi bastante longa e produtiva, sem a expectativa de
esgotá-la, mas de aprofundá-la, o que fez com que todas se pronunciassem de
forma verdadeira.
Ilustra Blanchard–Laville (2005, p.114):

Podemos ter construído um eu-profissional quase confortável, e
mesmo assim não estar plenamente satisfeitos; podemos então
despertar as partes de nós mesmos que “escolhemos” antes de
adormecer, de congelar. Atenção: o despertar, o degelo, não
acontece sem sofrimento, mas nem por isso acontece sem prazer.

5.3.1.1 Condições de trabalho
Assim como é uma característica do mundo contemporâneo em que
vivemos o “burnout” é uma síndrome complexa devido à sua multirreferencialidade e
de causa multideterminada, ou seja, o seu surgimento se deve à combinação de
uma série de fatores. Mesmo que apontemos como as principais causas a
desvalorização do professor, as dificuldades com a disciplina e a exposição à
violência, não podemos desprezar outros fatores motivadores das doenças
psicossomáticas nos professores.
Lipp (2007) aponta como fator outro, mas não menos comprometedor à
saúde do professor, o que chama de tecnoestresse, que é o contato cada vez mais
frequente com as TIC‘s (Tecnologias de Informação e Comunicação) em suas
atividades diárias, demandando o conhecimento de processos e, em muitos casos,
um aumento da jornada de trabalho para criar blog’s, jogos virtuais, participar de
fóruns de debates, fazer relatórios via rede, planejamentos on line etc. Muitas vezes
são tantas informações que podem provocar uma descompensação por não saber o
que fazer, por não ter uma resposta para uma situação conflituosa.
Atuando em sala de aula vamos encontrar, por exemplo, a participante
desta pesquisa, professora Cláudia, que mesmo sendo recentemente capacitada
para a utilização da TV pendrive19 não conseguiu sequer temporariamente incluí-la.

19

A TV Multimídia ou TV pendrive é um aparelho de televisão de 29”, projetado para uso educacional,
com entrada USB, leitor de cartão de memória, vídeo e áudio, s-vídeo; controle remoto projetado
com funções de timer on e timer off entre outras funções. A aquisição dessa tecnologia faz parte de
um projeto do Governo do Estado da Bahia que implantou em todas as escolas da rede em 2008.
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- Eu já tenho a maior dificuldade no computador, meu filho que faz pra mim
muitas coisas. Agora tenho que de uma hora para outra entender desse mundo
tecnológico! E eles falam como se fosse fácil para todo mundo! Ninguém acolhe as
nossas dificuldades! Desabafa Cláudia.
Assim como ela muitos professores não conseguem abrir mão, na prática,
de certos hábitos e perspectivas que vão de encontro às orientações recebidas na
Formação Continuada que participam. Tais professores têm por vezes, clareza de
suas dificuldades, mas não conseguem superá-las sozinha. Eles não conseguem
assumir, na prática, como possível, uma nova perspectiva a partir dos
conhecimentos adquiridos na capacitação de que participaram.
Outra fala que bem ilustra essa dificuldade em incorporar novos
conhecimentos à prática é a trazida por Diana:
- E é assim, como tudo é moda, as reciclagens também são! De repente
todo mundo tem que entender de africanidade e de indígena, enfiam duas leis goela
abaixo e a gente tem que se virar em projetos. E esse assunto poderia muito bem
ser trabalhado a partir da nossa história de vida, seria muito melhor.
- Esse assunto menos mal querida até que dá para incluir! Mas lá na escola
agora tudo é interdisciplinaridade, todo mundo trabalhando junto! Mas ninguém dá
espaço para falarmos da dificuldade disso, porque tem professores que não se
suportam! Acrescenta Ana.
Emília, nesse momento traz uma fala que cala a todos:
- Por falar em incluir, o difícil mesmo é a tal da inclusão, pois esqueceram
de nos incluir numa preparação, numa capacitação para tal! Tenho uma menina
cega na minha turma do EJA, fico me policiando para não errar ou esquecer dela,
mas não é fácil!!!
Percebemos com isso que há uma completa dissociação ao encaminhar
um professor para uma formação continuada. Como vimos nesses casos o professor
é desimportante. Então, de onde vêm as novas demandas? Quem dita e quais são
as necessidades? A sociedade, o sistema educacional, o país? Todos talvez, porém
quem precisaria ser ouvido não é: o professor!
Propor e desenvolver um trabalho de formação para o professor a partir de
uma proposta interacionista e inter-relacional de reflexão e a partir daí assumir uma
visão do ser humano e do mundo de maneira diferente é poder encaminhar uma
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nova atitude diante das ações contextuais, ressignificando-as, além de agregar nova
condução à sua identidade pessoal e profissional.
À luz desta formação é concedido ao professor atuar e se relacionar no
universo educacional com maior flexibilidade diante das situações, posicionar-se
criticamente perante as questões do mundo, estabelecer com co-autores uma
relação mais horizontalizada, propor perspectivas mediadoras de construção do
saber, do seu saber, assim como o dos alunos – levando em consideração os pilares
históricos e sociais dos envolvidos no processo educacional.
Forjamos o mundo e somos forjados por este e, assim, a partir da relação
cotidiana com os outros, cada um com o seu “modus vivendi”, uns sobre os outros,
ao mesmo tempo é um fator que representa ação sobre nós mesmos, na medida em
que nos implicamos, na medida em que dizemos sim. Nessa dinâmica interativa
todos os envolvidos são potencializados. O “eu” só se define ao estabelecer relação
com o “outro”. Como bem ilustra Orlandi (1987, p 187) “o sujeito porque é relação
atomiza, distingue e integra”.
A proposta enunciada nesta pesquisa implica numa tentativa de mudança,
condução a um olhar que não se restrinja apenas ao nível racional, ao nível
intelectual. A intenção é de que essa mudança possa ser estabelecida ao nível do
corpo, do vivido, dos sentidos, numa mudança que se presentifique no cotidiano das
ações das professoras envolvidas.

5.3.1.2 Questões salariais

O medo da perda do emprego é um fantasma circulante na sociedade
atual. Esse medo gera a submissão dos professores a situações extremamente
constrangedoras, sem que este possa contar com o apoio da instituição que prefere
demiti-lo, favorecendo o “cliente“, a ficar do seu lado.
Este fenômeno, apesar de ser muito comum no ensino fundamental,
ultimamente tem se mostrado bastante frequente no ensino superior do setor
privado.
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Corrêa (2008, p.57) contribui com propriedade:

Uma nova conformação dos espaços de trabalho ocorreu tanto na
organização empresarial como nos novos modelos de emprego,
inclusive na escola. Em decorrência das mudanças nas formas de
organização do trabalho, houve profunda modificação na natureza
das relações de trabalho, tornando-as menos personalizadas, com
aumento dos níveis de precarização e exploração do trabalho, baixa
remuneração, degradação da qualidade das tarefas executadas,
enfim, a qualidade social do emprego e a dignidade do trabalho já
não garantem mais a integração social pelo trabalho.

A questão salarial foi trazida nos encontros com um nível de desencanto e
impotência misturados que nos mobilizou ao ouvir as falas de Emília e Cláudia:
Estou chegando a um nível de estresse tão grande que as dores nas
costas, a rinite que sinto, tenho certeza que estão ligadas ao trabalho! Mas o que
posso fazer não tenho condição de deixar de trabalhar os três turnos, como vou me
manter? Reflete Emília.
Por isso que em 2006 deixei de trabalhar os três turnos. Assegurou
Cláudia. Compreendi que não vale a pena que as verbas prometidas não são
aplicadas em educação e que não existe perspectiva de melhoria na vida salarial do
professor. Então eu vou me matar?! Prefiro viver com esse pouco mesmo e não me
estressar!
É, infelizmente é uma realidade que não temos como mudar ou nos
submetemos ou mudamos de profissão, pois hoje em dia ninguém enriquece sendo
professor. Afirma Emília.
Eu já nem digo enriquecer, Emília, eu só queria viver com mais dignidade
sem ter que me matar! Você acha que é fácil ver as coisas e não poder ter?Afirmou
Cláudia.
Emília então se posiciona mais uma vez dizendo:
O que nos consola ainda é que nos sentimos recompensados quando
vemos que nossos alunos aprenderam e o quanto ficam felizes com as atividades
que desenvolvemos, isso é recompensador!!!
No entanto, não ficamos só no aspecto altruísta do trabalho docente. Além
do referendo proveniente do reconhecimento que um trabalho pedagógico traz, não
podemos deixar de incluir que o que solucionaria com precisão a problemática
descrita seria a imediata valorização da profissão através da implementação de
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salários decentes que permitissem ao professor trabalhar em apenas uma unidade
escolar. O piso salarial implantando recentemente, além de não atender as
expectativas profissionais não é verdadeiramente percebido pelos educadores de
todo território nacional. Ainda são insuficientes as políticas públicas existentes que
visam, via melhoria salarial, a valorização da classe docente.
Cláudia finaliza o diálogo acima dizendo:
É meu amor, mas bom trabalho só não enche barriga nem compra
remédio!!!

5.3.1.3 Desvalorização social da profissão

A síndrome de “burnout”, ou síndrome do desencanto, da desistência
profissional, tem avançado muito desde a década de 80 em todo o mundo. Ainda
assim e mesmo em evolução é uma doença de difícil diagnóstico entre os diversos
profissionais que são supostamente acometidos por ela. No entanto, o que podemos
identificar e constatar durante os anos de trabalho com formação continuada é que a
alteração dos valores culturais, as mudanças sociais, o aumento da violência, a falta
de diálogo, a intolerância entre as pessoas nos centros urbanos e o excesso de
informação amplamente massificado, comprometem, a olhos vistos, o desempenho
profissional do educador.
Corroboramos com Corrêa (2008, p.56) diante da reflexão que se segue:

[…] essa fase de transformação histórica na organização técnica,
social e política do capitalismo, especialmente nas duas últimas
décadas, com a globalização, contribui para as transformações do
mercado de trabalho e do emprego […].

Vasques–Menezes (1999) em suas pesquisas aponta como fator principal
para a instalação da síndrome no professor a desvalorização da carreira por remetêlo a uma autodesvalorização. A perda de status, tanto econômico quanto social,
contribui para que o professor fique exposto a problemas psíquicos por afetarem
diretamente a autoestima. O comprometimento na autoestima, na imagem que um
sujeito faz sobre si mesmo (crise identitária), pode levá-lo a uma depressão. Essa
depressão se expressa na dificuldade para ir ao trabalho, insônia, irritabilidade,
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choro fácil, rinite, sinusite, dores corporais diversas, dentre outros, afetando
diretamente a expressão da sua subjetividade.
Uma pessoa, um profissional com autoestima comprometida vê abalada a
sua autoridade diante do outro. É exatamente nesse ponto que os problemas se
instalam na sala de aula. O professor por estar fragilizado em sua autoestima não se
sente motivado a “dar” uma aula instigante e criativa, não sente como necessário o
conteúdo que está ministrando, pois não se acha importante e, por conseguinte, não
atinge os alunos, os quais, percebendo a fragilidade do professor, não o respeitam e
por vezes o agride.
Realizamos uma atividade que consistia no seguinte: em dupla, uma
perguntava à outra – quem é você? A que respondia deveria fazê-lo com uma só
palavra. O jogo se repetia alternando, uma perguntava, outra respondia, até que a
dupla sentisse que se esgotava a possibilidade de respostas. Essa atividade
reportou-nos a uma profunda reflexão sobre o que cada uma pensava a respeito de
si mesma:
- A gente começa falando só as coisas boas, disse Diana, mas depois
percebe que tem coisas ruins...
- Falei mais coisas ruins do que boas sobre mim, que sou chata, chorona,
irritada, é o que todo mundo diz. Assegurou Ana com os olhos lacrimejantes.
- Mas você não é só isso Ana! Você pode falar as coisas boas também.
Disse Diana.
- Claro! Você praticamente só falou coisas boas, Diana, sobre você, não
queria ficar por baixo. Respondeu Ana.
Nesse momento questionei, intervindo:
- Mas não é uma guerra Ana, onde alguém tem que ganhar!
- Ganhar, aguentar, carregar, suportar é assim que me sinto diante do
mundo!
- Eu também falei que sou “toda boa”, disse Cláudia, mas chega uma hora
que a gente não consegue fugir!
Intervenho de novo:
- É mais difícil encarar do que resistir, Cláudia?
- É sim, claro que é. Respondeu ela. Não tenho que engolir tudo que
aparece! Tô cansada!
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- Mas você não disse como uma característica sua a resistência, Cláudia?
Exclamou Emília.
- É, mas eu disse também revoltada e descrente; no final dá tudo no
mesmo!
Respondeu levantando os ombros e sacudindo as mãos.
Lipp (2007) apresenta a sua preocupação com o estresse do professor
aguçado pela baixa autoestima, que remete a uma falta de autoridade. A profissão
mais prejudicada é a docente, porque o dano que um professor pode causar à
comunidade escolar é muito grande, pois o estresse é emocionalmente contagiante,
assegura.
O grupo também refletiu sobre uma grande falácia que durante muito
tempo circulou no ambiente educacional, a de que o professor da escola pública
seria o alvo mais vulnerável à síndrome. Porém, constatamos que se por um lado o
professor do ensino público sofre com a falta de condições de trabalho, o professor
do ensino privado sofre também com a relação professor-aluno, que se transformou
em relação professor-cliente, o que tem se constituído motivo de desencanto com a
profissão. Ambos sofrem com a desvalorização. Muitos professores do sistema
privado de ensino são comumente pressionados pelos interesses mercadológicos da
escola e, assim, muitas vezes não têm apoio da instituição em situações de
enfrentamento com o “cliente”. Então, o professor se sujeita a esse tipo de situação
a fim de não perder o emprego.
- A segregação dentro da classe é tão grande que houve uma época que
você só era bom professor se ensinasse no particular. Disse Cláudia.
- O que a gente vê hoje é que a desvalorização da profissão é tão grande
que tanto faz se você trabalha na pública ou na particular. Refletiu Diana.
Emília completou:
- Embora muita gente diga que não se trabalha diferenciado, trabalha sim!
Tem aqueles que “dão duro” no particular e “descansam” no público.
- É, tem sim, mas é uma minoria, acredito que ainda tem muito professor
digno, ético, e que se respeita! Tenho que acreditar nisso, se não... É o fim! Diz
Diana.
- É, querida, mas tem uma diferença básica: o salário! Qualquer um dá
mais onde lhe pagam melhor, isso é da natureza humana, o resto é conto da
carochinha. Pronuncia-se Cláudia imperiosa.
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5.3.1.4 Violência escolar

Outro ponto de reflexão emergido nos encontros foi em relação à violência
que circula no ambiente escolar. Essa violência cotidiana massificada pelos meios
de comunicação invade a casa e o corpo das pessoas, se presentificando
inevitavelmente no seio escolar: na sala, nos corredores, sanitários e principalmente
nas áreas livres e comuns. Muitas vezes a violência está tão impregnada nos alunos
que alteram seu comportamento subitamente.
Os meios de comunicação com programas sensacionalistas bombardeiam
e banalizam a violência fazendo com que seja “normal” uma atitude agressiva entre
alunos e professores que se sentem na obrigação de encaminhar tais atitudes,
muitas vezes sem êxito, o que gera e/ou se caracteriza como um fator estressor.
Quando refletimos sobre a ordem mundial na contemporaneidade o
aspecto que mobilizou muito o grupo, dessa vez de forma unânime, foi a questão da
violência, a partir de um fato trazido por Emília:
- O que mais me estarreceu e estressou nesses anos todos de trabalho
que tenho foi quando, durante o recreio, duas alunas do quinto ano entraram em luta
corporal que tiraram sangue uma da outra. Eu tentava apartar, mas os meninos
gritavam incentivando-as, isso as deixavam mais fortes fisicamente. Precisei da
ajuda de mais três funcionários, aí conseguimos conter as duas. Ao levá-las para a
secretaria (lá na escola do município é uma sala só para vice-direção, coordenação
e secretaria) passaram a agredir-se com expressões de baixo nível e xingamentos
horrorosos! Senti-me péssima: sem autoridade, mesmo sendo vice-diretora,
desrespeitada, agredida por aquelas crianças com um nível de rancor desmedido.
- A sensação é de estar de pés e mãos atados, disse Diana.
- Já presenciei uma situação assim também só que o menino estava com
um estilete, outro colega que o desarmou. Completou Ana.
- A sensação é essa mesmo de impotência, porque se vai fazer o quê? O
que nos resta é dar suspensão, pois chamar a família é uma cilada, as crianças são
reflexos dela! Acentuou Cláudia.
- É, foi exatamente assim! Exclamou Emília! Vocês precisavam ver o
“linguajar” das mães! Meu Deus que horror! São reflexo! Dei a suspensão...
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Mesmo não se constituindo como o único fator que pode levar o professor
à exaustão profissional, a violência é apontada como a mais preocupante devido à
dificuldade de encaminhá-la na escola.
Como podemos notar no relato de Ana:
– Um dia, lá na escola, eu fazia parte da comissão de organização da
gincana pedagógica. Um aluno perturbou tanto, me irritou, desafiou, agrediu a mim e
aos colegas com palavras e gestos que fui obrigada, mesmo me tremendo toda e
quase chorando, a colocá-lo para fora da escola. Ninguém me ajudou, Ninguém!
Quando ele saiu arranhou meu carro, a lateral toda, o vigilante viu e me chamou,
mas ele saiu correndo! Na segunda-feira vocês podem imaginar não é? O
processo... Mãe, direção, colegas... Todos para dar o jeitinho... Mas eu fui firme exigi
a transferência dele! Ninguém sentiu o que eu senti.
- Cláudia retruca. Ah! Pensei que tinha ficado por isso mesmo. Porque
comigo foi uma “pirralha” do sexto ano me chamou de grossa e histérica porque eu a
coloquei para fora da sala e ainda me perguntou: - você não conversa, não é? Não
tem amigos? Quase que eu mato a peste! Mas ela comeu tampado comigo o ano
todo!
Observamos também que as experiências compartilhadas eram ricas e
valiosas, pois eram contextualizadas, ou seja, tinham tempo – trama, dia, hora,
significatividade, valor, intencionalidade – e espaço – lócus, cenário, caras, jeitos,
gestos, modos. Esses conteúdos deram qualidade e sentido à investigação
proposta, por fazer perceber o quanto o professor se desestrutura diante de
questões que lhe exigem saber quem é, o que faz, qual o seu papel e ter suas
emoções encaminhadas para que sua atividade laboral tenha êxito.
A participação nesse grupo de uma professora mais jovem com
compreensão mais amorosa das relações estabelecidas na escola pode, sem
dúvida, contribuir para o fomento de reflexões bastante profundas que motivaram as
possibilidades de transformação.
Outra categoria investigada e que se mostrou evidente durante o trabalho
com o grupo foi a necessidade de incorporar à própria personalidade as novas
concepções de homem e de mundo em relação à questão da liberdade e
autoritarismo em sala de aula. Discutimos e refletimos sobre a necessidade do
professor estar disponível e investir numa autopercepção e tomada de consciência
de suas relações de poder, fantasma circulante em todo espaço escolar.
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Definitivamente este é um ponto que mobilizou a todos fortemente! Primeiro, porque,
herdamos culturalmente uma tradição de relações autoritárias – relações familiares,
por exemplo, conforme descrevemos na segunda seção deste trabalho – e segundo
porque no processo de construção de relações não autoritárias exige-se muito mais
em termos de investimento do professor. Exige-se que este dispa-se por completo
do lugar de “detentor do poder/saber” para se permitir aprender com seus alunos.
Ficou claro que para essa questão o que precisa ser trabalhado é a compreensão
sobre limites. Mas, como trabalhar, lidar com limites externos se não temos, ou
melhor, não sabemos lidar com nossos próprios limites? Como frear o outro com
precisão e respeito se não nos freamos ou sequer percebemos o momento de
parar? Atropelamo-nos nas falas, nos desejos, naquilo que conhecemos e até
mesmo naquilo que não dominamos.
Trazendo ainda pontos da discussão anterior que ilustram bem essa
categoria investigada, Cláudia, visivelmente irritada, responde a Diana:
- Ora querida, isso é porque você tem pouco tempo de serviço, ainda tem
gás e saco! Tem momentos em que eles precisam saber quem é que manda sim!
- Eu concordo! Respondeu Ana empinando o rosto. Se a gente não
impuser as coisas eles montam!
- Aí não acontece educação porque não tem diálogo! Diz Diana.
- Acho que tem que dialogar sim, mas com firmeza; sem lei não vai! Disse
Emília.
- E quem disse que não é pra ter lei? Responde Diana. Acho que
autoridade é diferente de autoritarismo!
- No discurso! Ressalta Cláudia! Porque na prática, sala cheia, sem
ventilador, apertada, a maior zoada você quer o quê?
Diana complementa:
- Também passo por tudo isso, mas quanto mais a gente grita e briga com
eles é pior, a zoada, o calor, a agonia só aumentam e a gente se estressa.
-Um dia dei uma crise na escola, gritei, chorei e uma colega me perguntou
se eu não sabia a hora de parar? Fiquei mal! Disse Ana chorando e após uma pausa
silenciosa revelou: Eu não sei dar limite nem a meus filhos...
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5.3.1.5 Relação docente↔gestor e docente↔docente

A reconfiguração do mundo do trabalho – a nova ordem instaurada pelo
mundo contemporâneo, como descrevemos na introdução desse trabalho – que não
vem sendo realizada de maneira que contemple as necessidades do professor na
mesma medida em que este é cobrado, é fonte de fatores de pressão ora descritos,
pois o sistema educacional vigente transfere ao profissional a responsabilidade por
cobrir as lacunas, as brechas, os equívocos e erros da instituição, ao tempo em que
esta se esmera em criar mecanismos rígidos, repetitivos, muitas vezes segregadores
de avaliação profissional.
Outra categoria vivenciada pelas professoras durante a investigação foi a
falta de tolerância para com os outros professores, devido às diferenças de
concepções teóricas, crenças, estilo de vida etc.
Na sucessão desse diálogo ficou claro também o quanto a falta de
envolvimento pedagógico dos dirigentes, que estão muito preocupados com o
aspecto financeiro, incomodava e dificultava o livre trânsito de relações harmoniosas
no ambiente escolar. Identificamos essa questão tanto nos diretores da rede pública
quanto do setor privado, diante desta fala:
- Lá na escola, disse, Emília, na pública, tem dois professores que não
falam com a diretora, nem ela com eles. Como o trabalho pedagógico pode caminhar
bem? É difícil, o clima é horrível!
Esta fala abriu um grande diálogo sobre respeito, pluralidade cultural e
religiosa e sobre o que é ser professor no mundo contemporâneo. Corrêa (2008,
p.55) ilustra bem esse momento:

Pertencer não decorre somente do exercício de uma profissão, ou do
saber fazer, mas pode estar relacionado com diferentes visões de
mundo, e até com o imaginário do mundo pós-moderno, marcado
pela individualidade e por um forte apelo da imagem.

A expressão “oh classe desunida” referenciou um ponto importante de
reflexão, levando os envolvidos a encontrarem a saída que está fundamentada no
exercício do respeito ao outro, e que a base para a construção lógica desse respeito
é a necessidade de aproximar-se do outro, conhecer o outro, interagir. Nesse
momento falamos sobre a base sóciointeracionista da educação, trazendo as
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concepções de Piaget e Vygotsky ao tempo em que Ana apresenta a sua dificuldade
em incorporar novas concepções de aprendizagem:
- Em 2007 a jornada pedagógica de lá da escola foi sobre as contribuições
de Piaget e Vygotsky para a educação. Foi tanta discussão que alguns professores
ficaram até de mal. Depois disso todo mundo teve que fazer um projeto
interdisciplinar. Até hoje não sei se sei trabalhar com a interdisciplinaridade!
Faço uma intervenção pontuando:
- Mas o trabalho interdisciplinar requer entendimento entre dois ou mais
professores para que possam traçar um viés de comunhão entre os conteúdos.
- Aí é que mora o perigo! Interrompe Cláudia. Infelizmente, oh classezinha
desunida é professor! É um querendo comer o outro ou se achando melhor do que o
outro! Como é que trabalha junto?
- Diana pontua: É difícil mesmo! Lá na escola começamos a trabalhar com
projetos para fazer a tal da interdisciplinaridade, mas o diálogo é difícil,
principalmente com o povo de matemática, eles se acham!
- Venha cá, a escola que vocês estão falando é particular não é? Pergunta
Emília.
- A minha não, é da pública. Responde Diana.
- Ana diz: o trabalho interdisciplinar tá sendo cobrado nas duas, tanto na
pública quanto na particular.
- A que mais cobra de mim é a particular. Acrescenta Cláudia e pergunta:
Porque você perguntou isso Emília?
- Ah, minha filha, lá na escola ninguém acompanha nem vê nada disso,
principalmente no noturno que não tem coordenador. Lá é cada um por si e Deus
por todos nós! Responde Ana.
A indignação de Ana diante da discussão apresentada trás à luz a
diferença de trabalho entre algumas escolas do setor público em relação ao setor
privado.
- Pois a minha coordenadora da escola pública joga duro com a gente! Diz
Diana. Ela e a Diretora acompanham muito o pedagógico, a escola tem material e
tudo que a gente pede elas conseguem!
- É, mas infelizmente isso não é regra, é exceção. Pontua Ana.
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Blanchard–Laville (2005, p.127) assevera:

No fundo, cada professor(a) fabrica para si, ao longo dos anos,
modelos de comportamento que concretizam para ele(a) um
compromisso aceitável: uma espécie de comodidade, de cinto de
segurança. Afetar esse equilíbrio de compromisso – e toda mudança
didática, por mínima que seja, o afeta. – é custoso para o professor.

A partir da discussão e reflexão sobre as relações estabelecidas entre os
pares e as ideologias que regem os ambientes escolares envolvidos podemos tratar
dos interesses que movem cada instituição, mesmo sendo estas pertencentes a
órgãos governamentais. Demonstraram condução ideológica própria a partir das
concepções sócio-político-educacionais de quem as dirige, principalmente no que diz
respeito às concepções políticas. Não podemos pleitear um trabalho de formação
nos moldes da auto, eco e coformação que venha de imediato solucionar as
questões emergentes que circulam nas instituições, mas almejamos que sejam, ao
menos, discutidas e amplamente socializadas. Uma escola não é formada só de
paredes e carteiras, e sim de gente, como nos diz Paulo Freire em seu poema
Escola é20. Do porteiro à direção todos precisam estar envolvidos no compromisso
de cuidado com seu “que-fazer”, alicerçando assim de maneira mais precisa o
trabalho e as relações dentro da unidade escolar.

5.3.2 Prazer / Desprazer profissional

Durante toda a pesquisa trabalhamos os pares dialéticos circulantes:
tristeza/alegria, doença/saúde, dor/bem estar a fim de incluir as possibilidades de
solução para as situações que emergiam. Claro que muitos momentos ficaram sem
respostas, muitas situações descritas sem solução imediata, porém rapidamente
compreendemos que uma nuance quando evocada promovia a restauração imediata
do bem-estar: a alegria! Ao final de cada encontro elas se alternavam na
contribuição de algo que restaurasse internamente o bem-estar. Além das
respirações conscientes, da escuta e da fala, dançamos, cantamos, contamos

20

Este
poema
pode
ser
encontrado
na
íntegra
no
site
<http://wwwplanetaeducação.com.br/portal/artigo.asp?=432> e no site do Instituto Paulo Freire na
internet: <http://www.paulofreire.org.. Acesso em: 22 jan. 2010.
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piadas e até rezamos. O objetivo que pretendíamos era que não saíssemos para
casa com a energia de dor trabalhada naquele dia.
No primeiro encontro solicitei que socializassem o momento em que se
sentiram felizes na profissão, relatado no memorial. Então Diana relatou (ela sempre
tomava a iniciativa nessa parte):
- O momento em que fiquei mais feliz como professora foi quando minha
turma do sexto ano em 2006 apresentou no encerramento da Feira do
Conhecimento um texto envolvendo o nome deles com os assuntos estudados,
apresentaram em forma de jogral, era grande, mas a platéia não deu um pio e a
melhor surpresa para mim foi que eles fizeram tudo sozinhos! Senti-me realizada!
Eles aprenderam!
- Para mim, disse Ana, o que me fez plena na profissão foi quando
consegui montar o projeto sobre a Grécia e mesmo não sendo interdisciplinar alguns
professores se envolveram, ajudaram e transformamos a escola na Grécia Antiga!
Foi muito bom o reconhecimento dos alunos e dos colegas pelo que aprenderam.
- Eu sempre trabalhei com jovens e adultos sempre, disse Emília, e não
tem nada mais gratificante para um professor do que ver seu aluno adulto aprender
a ler. Fico emocionada até hoje quando vejo senhoras, mulheres, mães de família,
idosas muitas vezes com tanta garra para aprender a ler! Eu sei o que é isso! Eles
aprendem porque nos respeitam e desejam!
- A minha realização como professora já faz muito tempo e foi também em
relação à aquisição da leitura, foi quando vi minha classe toda da alfabetização (foi
minha terceira turma), todos estavam alfabetizados em julho, todos sem exceção .
Exclamou Cláudia com um sorriso enorme! Aquela turma era muito especial, foi a
melhor fase da minha vida! Depois tudo ficou assim assim...
Nesse momento em que Cláudia torna séria a fisionomia e deixa os ombros
caírem – postura corporal muito comum nela – Diana intervém dizendo-lhe que
mesmo não trabalhando mais com alfabetização ainda deve sim se alegrar muito,
pois a alfabetização é um processo interminável!
Vimos então que a alegria, quando evocada, mobiliza o sujeito em direção
a atitudes mais positivas, como bem ilustra Paulo Freire (2000, p.160):
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A atividade docente de que a discente não se separa é uma
experiência alegre por natureza. É falso também tomar como
inconciliáveis seriedade docente e alegria como se a alegria fosse
inimiga da rigorosidade. Pelo contrário, quanto mais metodicamente
rigoroso me torno na minha busca e na minha docência, tanto mais
alegre me sinto e esperançoso também. A alegria não chega apenas
no encontro do achado mas faz parte do processo de busca. Ensinar
e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da
alegria.

Fato evidenciado no diálogo que se segue:
- Eu tinha uma enorme resistência a tudo que envolvia essas coisas de
respirar, mexer corpo, tudo assim muito zen, mas depois de uma vivência que
participei achei ótimo! Acho que foi isso que me fez aceitar participar desse trabalho.
Disse Cláudia reflexiva.
- Pois eu sabia que seria ótimo participar porque a proposta envolve
justamente os pontos importantes que não são vistos na escola: a fala, o corpo, a
alegria! Completou Diana.
Emília salientou:
- É incrível como a gente muda com uma simples respiração, prestando
atenção! Tenho respirado assim antes de começar a aula é incrível como meu corpo
fica mais leve!
- Eu também passei a prestar mais atenção no meu corpo quando dou
aula. Disse Ana. Quando acontece alguma coisa que tenciono um lugar do corpo,
quando toco, me da vontade de chorar...
Outra implicação também observada no diálogo acima foi o convite que
este tipo de pesquisa formação impele ao seu participante. Há uma solicitação para
que o professor efetue uma transformação pessoal na medida em que incorpore os
paradigmas implícitos de uma ação reflexiva, em que o alvo, o olhar, não está só
direcionado para o outro, mas sim, principalmente, para si mesmo, para o processo
de auto-reconstrução do conhecimento, processo esse que implica, por conseguinte,
na auto-reconstrução de si mesmo da sua identidade profissional.
Ao participar dessa proposta de Formação Continuada os professores
envolvidos demonstraram maior condição de atuar de forma mais condizente e
coerente entre discurso e prática. Demonstraram também uma maior contribuição ao
processo ensino-aprendizagem de maneira eficiente e eficaz a partir da ampliação
das suas possibilidades e limitações de atuação.
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5.3.2.1 Competência profissional – Experiências exitosas

Apesar de todas as dores referenciadas durante os encontros a presença
do encantamento apresentou-se como forma de assegurar a instauração do bem
estar entre todas, como foi bem ilustrado no diálogo entre Emília e Diana e Cláudia:
- No meu memorial coloquei o quanto eu ficava feliz com a minha forma de
ensinar, como os meninos aprendiam, disse Emília, e continuou, mas de uns anos
para cá o que pesou? Acho que são os anos.
- Será? Disse Diana. Não tenho tantos anos assim de profissão, mas
também estou cansada! Não sou vista, não sou reconhecida, isso desanima!
- Se ninguém quer saber do que sentimos? Somos tratadas como robôs...
Planeje, corrija, chegue cedo, saia tarde, não se irrite, etc etc retruca Emília.
- Podemos falar abertamente do que sentimos? Sem censura e sem medo
ajuda muito. Dá uma paz interna sabermos que não estamos sós e que tem jeito!
Acrescenta Diana.
- No entanto, Cláudia afirma com veemência! Realmente é bom poder falar,
mas resolve muito pouco, tô cheia de tudo depender de mim!
- É, Cláudia, mas tudo depende de cada um mesmo! Não é fácil mudar,
mas estou aqui porque vi uma porta aberta e estou melhorando! Não quero morrer
na sala de aula! Assevera Emília.
- É, eu já vejo respostas, meninas! Disse Diana. Quando eles começam
sem me deixar trabalhar paro tudo, respiro e abro o diálogo e isso eu aprendi aqui!
Nesse encontro compreendemos que mesmo não tendo a garantia de cem
por cento de resultados positivos, esse tipo de formação apresenta-se como a mais
eficaz para que o professor possa dar o salto de qualidade relacional exigida nas
atividades pedagógicas hoje.
Observamos também que as experiências compartilhadas eram ricas e
valiosas, pois eram contextualizadas, ou seja, tinham tempo – trama, dia, hora,
significatividade, valor, intencionalidade – e espaço – lócus, cenário, caras, jeitos,
gestos, modos. Esses conteúdos deram qualidade e sentido à investigação
proposta, por perceber o quanto o professor se desestrutura diante de questões que
lhe exigem saber quem é, o que faz, qual o seu papel, e ter suas emoções
encaminhas para que sua atividade laboral tenha êxito.
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As professoras participantes da pesquisa manifestaram as diferentes
formas pelas quais se pode construir o conhecimento na medida em que buscavam
claramente um equilíbrio entre os diferentes “eus” que as constituem, constatando
ao mesmo tempo que cada “eu” tem um papel importante em cada momento da vida
profissional ali desvelada: o eu mulher, o eu crítico, o eu construtor de teorias, o eu
também investigador.
Fato que Emília apresenta na seguinte fala:
- Eu sou mãe, mulher, esposa e também professora! E também! Não dá
para separar cada uma embora eu saiba que cada uma tem seu espaço, mas todas
estão dentro de mim e vão para onde eu for!
E foi a partir dessas manifestações que a investigação converteu-se numa
construção e (re)construção compartilhada.
Outra possibilidade de saída para a não instalação da insatisfação
profissional é a implantação de uma escola democrática que tenha como foco o
fortalecimento das relações interpessoais e a aplicação de política interna de
formação permanente de seus professores de uma maneira contextualizada.
Como podemos refletir junto ao pensamento de Lynn Alves (2008, p.155):
Os processos de formação devem possibilitar a emergência de um
professor atento e implicado no seu processo de construção de
conhecimento de forma mais interativa e reflexiva, construindo novos
significados para os dilemas que surgem cotidianamente nos
cenários pedagógicos, que nos apresentam alunos que aprendem
em vários espaços de aprendizagem e que já pensam em rede,
exigindo da escola e consequentemente dos professores uma
postura diferente.

Quem preparou os professores para as mudanças do cenário educacional
na atualidade? Infelizmente muito pouco se tem feito nesse sentido. Por isso
adoecem!
Podemos citar também como uma forma preventiva do problema a
mudança curricular na formação inicial com a implantação de disciplinas que
trabalhem as problemáticas da atualidade, as relações interpessoais, impostação de
voz, trabalho com expressividade corporal e criativa. Será que estamos retratando
uma utopia pedagógica?
Enquanto é, para nos, distante a possibilidade de fazer cumprir uma
política pública de valorização salarial e profissional do professor, bem como a
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imediata alteração do currículo da Formação Inicial propomos com essa pesquisa
uma intervenção educativa que atenda a uma velha queixa do professor “ninguém
nos ouve no ambiente escolar”. Alves (20008, p. 157) apresenta uma contribuição
pontual que ilustra bem essa situação: “os saberes, as informações e os
conhecimentos são socializados no coletivo (nível interpsíquico), e o indivíduo pode
dar significado a essas construções coletivas, internalizando novos saberes (nível
intrapsíquico).”
O professor convive durante anos com alunos e colegas sob rigorosos
olhares, regras e leis, com demandas e desejos de diversas e contraditórias ordens
e não lhe é assegurado um local onde possa com os iguais trocar experiências que
visam o fortalecimento da sua autoestima e competência. Por não ter quem ouça
suas dores, adoece, busca o médico que figura como único salvador para afastá-lo
do seu problema: a sala de aula.
Uma Formação Continuada que possibilite, em grupo, o resgate da
memória educativa do professor, seus ideais pedagógicos, sua proposta de atuação,
trazendo à luz da consciência as possibilidades de ressignificação de uma prática
cansada, fará com que esse professor consiga entender porque alguns, expostos às
mesmas condições de trabalho, conseguem atuar de forma criativa e outros não,
além de fazer com que perceba que não é o único a ter problemas com a baixa
autoestima ou algum transtorno emocional, e que pode encontrar soluções pelo viés
do fortalecimento da identidade profissional através das relações interpessoais.
Por conseguinte, corroboramos com D’Ávila (2007, p.235) em sua fala:

A identidade também se constitui de forma relacional, ou seja, referese à relação do sujeito consigo mesmo e também, com o outro. É um
só tempo uma relação de identidade e de diferenciação imbricado na
experiência com o próximo.

A intenção é que, através de uma formação continuada fundamentada na
auto, eco e coformação, seja possível promover um espaço onde o professor possa
se questionar, investigar suas concepções e atitudes, pois, caso contrário, está
sujeito a se ver numa situação de impotência, na qual sua autonomia torna-se
comprometida na base, na sua estrutura de formação primária, ou seja, aquele que
deveria ser farol, referência para o outro (o aluno), apresenta-se vulnerável.
Entendemos bem essa questão sob a luz do pensamento de Preti (2000, p.131):
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[...] autonomia significa ser autoridade, isto é ter força para falar em
próprio nome, poder professar (daí o sentido de ser professor) um
credo, um pensamento, ter o que ensinar a outrem, ser possuidor de
uma mensagem a ser proferida. Em outras palavras, é ser autor da
própria fala e do próprio agir. Daí a necessidade da coerência entre o
dizer e o agir, entre a ação e o conhecimento [...].

Assim, o grupo voluntário de quatro professoras, corajosas, que
enfrentaram o desafio dessa pesquisa, nos ajudaram a entender as categorias
levantadas como propostas de investigação.

5.4 A RESSIGNIFICAÇÃO DE SABERES

Nos últimos encontros sugeri que aprofundassem, nos relatos, como
estava sendo para cada uma sua participação no grupo. Nesses encontros pudemos
(com)partilhar as idas e vindas, sentimentos e emoções, decepções e autodecepções, mas principalmente, as novas possibilidades ali apresentadas. A história
de uma, como material potente de saber para a outra, originando uma possibilidade
de ressignificação. Elas mergulharam e comentaram os sentimentos enquanto
protagonistas de uma pesquisa, como estavam vendo seu processo de
(re)constituição do ideário e como e se de fato, na prática, transformações
significativas ocorriam que as estavam conduzindo ao estado de bem-estar e de
maior amorização para com a profissão.
Diana mostrou-se a mais animada e falante nesses últimos encontros:
- Não pensei que um trabalho como esse pudesse realmente fazer
diferença em minha maneira de pensar a educação. Sei que às vezes tento
esconder um pouco a realidade – percebi isso aqui – mas vi também o quanto
ampliar a chama da esperança que está em mim contagiou minhas colegas e a mim
também.
Ao analisar individualmente as ações de Diana no grupo outras questões
surgiram: será que quanto menor é o tempo de trabalho do pesquisador, maior é a
eficácia desse tipo de formação continuada? Uma formação com base nos princípios
do auto, eco e coformação poderia ser utilizada como forma preventiva às doenças
ocupacionais? Vislumbramos aqui uma nova pesquisa!
Emília revela:
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- Vim participar desse trabalho por você Mônica, por lhe conhecer e saber a
forma como você colocava a gente para pensar nas jornadas de que participei. Eu
também me surpreendi com a aplicação das possibilidades a partir do momento em
que a gente decide falar! E como é bom ouvir e sentir histórias e pessoas que
passam também por aquilo que a gente passa! Isso não tem preço, não estamos
sós!
Emília demonstrou um nível de entrega grande ao trabalho, fazendo
evidenciar nas suas expressões corporais e dialógicas o quanto são positivos e
verdadeiros os resultados da ação grupal para a ressignificação dos conceitos,
valores e saberes profissionais.
A resistência de Cláudia em entregar-se plenamente às atividades serviu
como mola impulsionadora, muitas vezes suscitando discussões no grupo. Na
medida em que expressava sua descrença, todo o grupo se via mobilizado para
aprofundar o tema trabalhado.
- Sei que muitas vezes servi de advogado do diabo! Sou assim mesmo do
contra – engraçado, não era – é que as coisas mudaram muito! Para mim duas
coisas foram importantes: eu descobri que respirar é ótimo e resolve mesmo quando
a gente está em uma situação difícil, meu corpo sentiu isso e estou aplicando. A
outra é que vim só para ver, disse para mim mesma que não “perderia” tanto tempo
vindo a todos os encontros, e apesar de achar que as coisas não mudaram muito,
de uma coisa tenho certeza, estou mais tolerante e calma, isso é bom e aprendi com
vocês!
Evidenciamos assim aspectos da coformação.
Cláudia nos faz refletir que é justamente a circulação das subjetividades:
desejos, concepções, idéias, construções didáticas e sociais interrelacionais que
constituem os fatores de ressignificação da prática. E como estamos falando em
subjetividade não pleiteamos que todos recebam, trabalhem e compreendam da
mesma maneira, pois num trabalho como esse é essencial o respeito às diferenças.
Ana trouxe uma contribuição considerável, sua a sensibilidade à flor da
pele, que muitas vezes se constituiu como sua aliada, outras vezes como sua algoz.

- O aspecto do trabalho que mais me chamou atenção foi o corpo e como
pude me expressar, fazer parte, estar aqui de uma maneira tão natural! A princípio
fiquei meio constrangida em me mostrar, mas na medida em que íamos ficando mais
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íntimas eu ia me soltando. É incrível como não se tem trabalhos para o corpo do
professor, é como se só fossemos mente. Hoje na minha prática procuro relacionar
os conteúdos históricos com o corpo desse aluno e os coloco em movimento. É o
movimento que transformam as ações. A gente amplia a visão sobre a gente
mesmo!
Aqui percebemos aspectos da autoformação.
Não existe identidade sem corpo e se há corpo, presume-se haver ali uma
pessoa. Professor e aluno têm corpo e formam o corpo da escola, e é na relação
que estabelecem que as identidades vão sendo alicerçadas, construídas,
dinamizadas, entrelaçadas etc. Esse é o ponto que Ana nos traz claramente e que
se coaduna com o pensamento de D’Ávila (2007, p.235):

No caso da identidade profissional docente, o sujeito do trabalho é o
ser humano, portanto sua característica mais marcante é a interrelação entre as partes (aquele que ensina e aquele que aprende).
Nesse sentido, é um trabalho interativo, por definição. Um trabalho
que conduz à interação no seio de uma organização. Como tal, os
professores constroem e reconstroem uma identidade profissional
pertinente a um grupo [...].

Também me posicionei e expus o meu olhar sobre o que vinha sentindo
nesse processo de acompanhar e acolher as expressões manifestadas. Apresentei o
que já havia construído sobre o caminho que pensava para uma eficaz formação
continuada, que é a de incluir a compreensão/ação de cada professor/autor sobre as
experiências construídas no seu contexto.
Esses encontros foram potencialmente intensificados e marcantes. Nosso
relacionamento ainda mais enternecido por termos ampliado as nossas relações
dialógicas. Elas puderam, a partir desse momento questionar mais apuradamente o
seu próprio processo de formação e de ressignificação do ideário pedagógico.
O momento que me deixou mais feliz com as falas foi quando cada uma
pôde, sem solicitação, trazer aspectos focalizados e vivenciados nos encontros
como elementos de força transformadora da sua profissionalidade.
Para mim foi marcante, além de extremamente mobilizador, porque pude
compreender melhor os contextos reais nos quais elas estavam desenvolvendo as
tramas que construíamos nos encontros. Assim, ficou claro para mim que os
dramas, decepções, frustrações com a prática pedagógica podem ser minimizados e
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muitas vezes extintas, optando-se por um trabalho de formação continuada que
possa sustentar o professor em suas angústias, na medida em que lhe oferecem
saídas contextuais. Fato esse que confirma para mim que o caminho a ser seguido
numa proposta de formação continuada não pode ser puramente cognitivista, mas
sim incluir todas as Dimensões do Ser Profissional: auto, eco e co-existência –
pessoal, institucional e social. Dimensões que no movimento de troca
(com)partilhada permitem a ressignificação da identidade pedagógica e da prática
docente traduzidas num bem estar criativo e próspero. Segundo Pineau (1988, p.7475):
A autoformação da pessoa é entendida como a construção de um
sistema de relações pessoais com estes diferentes espaços e cria
um meio pessoal, uma cosmologia singular, uma estrutura particular
eu – mundo ou uma unidade funcional indivíduo-meio ambiente.

Assim sob a égide de uma Formação que contemple a subjetividade do
professor pudemos elencar as questões que envolvem e preocupam o professor na
contemporaneidade levando-o a desejar mudanças efetivas. Mudanças essas que
vão desde a relação dele com o aluno, com o colega, com a instituição, passando
pela autoestima, segurança, crença e saberes pessoais que se expressam a partir
da sua própria capacidade criativa, bem como do outro.
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6 REFLEXÕES (IN)CONCLUSIVAS - RESSIGNIFICANDO A IDENTIDADE
PROFISSIONAL
A pesquisa concebida como produção humana,
ultrapassa o nível empírico e adquire
um caráter construtivo interpretativo,
um processo de produção de zonas de sentidos,
espaços de inteligibilidade, espaços onde o
conhecimento configura-se não como algo
linear, mas um processo de construção
e interpretação da realidade.
Gonzáles Rey (2005b).

As reflexões que perpassam pela análise da prática do professor revelam a
complexidade que envolve a práxis docente na contemporaneidade, fator que abarca
também a análise da formação inicial e continuada de educadores na sociedade
atual. Sociedade esta com rigorosas características de uma sociedade de relações e
informações instantâneas, extremamente consumistas e, por vezes, sem valorizar
laços permanentes. A reflexão aqui proposta referiu-se ao processo pedagógico com
base numa concepção teórico-prática que permitiu compreender o modo como são e
como acontecem as relações no ambiente escolar.
As linhas teóricas que refletem as práticas pedagógicas referem-se ao
cotidiano dessas práticas docentes, reportando-se a tudo aquilo que não só é dito
pelo professor, mas o que está nas entrelinhas. São os saberes dos profissionais,
aquilo que trazem consigo: suas atitudes e habilidades, seus conhecimentos, o
saber-fazer, o saber-ser, saber como se relacionar com os alunos, como trabalhar
em grupo, saber o que se pode cobrar deles através de seus conhecimentos,
competências, habilidades e atitudes.
De

maneira

imperiosa,

a

sociedade

contemporânea

exige,

necessariamente, uma educação comprometida com mudanças e promotora de
transformações sociais que vão além da esfera da sala de aula, e para isto faz-se
necessário um profissional preparado, com uma ampla visão dos aspectos social,
político e educacional, para exercer sua função. Essa formação deve constituir-se
num processo que implique uma reflexão permanente sobre a natureza, os objetivos
e as lógicas que presidem a sua concepção de educador enquanto sujeito que
transforma e ao mesmo tempo é transformado pelas próprias contingências da
profissão, na medida em que interage com ela. Questão esta ampla, ambígua e
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complexa, devido à incorporação das novas tecnologias, aos múltiplos modos de
processar o conhecimento, e principalmente pela comunicação em rede, quanto aos
processos de ensino e aprendizagem.
A formação continuada de educadores é uma necessidade inerente à
atividade profissional no mundo atual, tendo como referência a prática e o
conhecimento teórico, que deve ir além da oferta de cursos ou treinamento
esporádicos. Faz-se mister que os conteúdos trabalhados nas formações tanto inicial
quanto continuada possam apresentar-se integradas no cotidiano escolar, como
componente essencial da práxis docente. É retroalimentar a dinâmica de formar e
ser formado para a responsabilidade pedagógica e profissional reconhecendo a
liberdade de ser ele mesmo, com capacidade de entrar em relação dialógica e
dialética com o que é diferente/semelhante a si mesmo, de escolher, de errar e de
recomeçar diariamente. Conforme assegura Freire (2000, p.32):

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses “quefazeres” se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino
contínuo buscando, (re)procurando. Ensino porque busco, porque
indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar,
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso
para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a
novidade.

O olhar reflexivo sobre as ciências, sobre o saber elaborado, sistematizado
pela prática profissional, é que vai revelar como, de que forma são incorporados,
produzidos, utilizados e aplicados os conhecimentos teóricos nas atividades de
trabalho.
Tardif (1995) assevera que o entendimento de epistemologia da prática
deve ser visto enquanto estudo do conjunto dos conhecimentos vivenciais e
científicos utilizados pelos sujeitos, pelos profissionais, pelos docentes em seus
espaços-tempo de atuação, de trabalho cotidiano, para dar conta de todos os
desafios que se colocam nas respectivas realidades, nas suas mais variadas ações
e atividades. Entende-se, pois, nesse sentido, que a epistemologia se expressa pela
não dualidade entre método e teoria, que precisam ser vistos como elemento
entrelaçador de uma prática pautada na interlocução de diferentes saberes.
Organizando as reflexões sob essa linha de pensamento a finalidade de
uma formação continuada a partir das vivências da prática profissional é fazer
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emergir de forma reveladora esses conhecimentos, ao tempo em que, compreende
como são integrados concretamente ao “que-fazer” pedagógico e nas tarefas desses
profissionais, além de como estes os incorporam, produzem, utilizam, aplicam e
transformam em função dos limites e dos recursos inerentes às suas atividades de
trabalho.
Na medida em que os conhecimentos e vivências tornam-se explícitos,
conseguimos compreender as epistemologias do educar e os fundamentos teóricos
e metodológicos das práticas pedagógicas nas suas diferentes dimensões. Devido à
complexidade que isso evoca temos um grande e árduo caminho a percorrer na
busca de um trabalho reflexivo, articulado com o labor, ou seja, com o mundo das
necessidades. (ARENDT, 2000).
O trabalho realizado nessa pesquisa teve como objetivo buscar o sentido,
compreender as práticas pedagógicas, os espaços e tempos educacionais, e,
principalmente, as questões teórico práticas, que lhes dão sustentação, no sentido
de garantir uma melhor e maior preparação desse profissional para o exercício da
profissão. Necessária foi, portanto, a reflexão sobre essas questões, bem como a
constância delas no ambiente escolar contextualizado, por se tratar de questões
sempre abertas, inconclusas, buscando manter os docentes, assim como toda a
comunidade escolar, articulados à perspectiva da racionalidade, ou seja, da
reconstrução do conhecimento e da interlocução de experiências.
Portanto, essa proposta visou valer-se da atitude de abertura e de ampla
comunicação no grupo e posteriormente dos envolvidos, na comunidade escolar, e
procurou tematizar o mundo da vida dos implicados, questionar criticamente todo
trabalho a ser ou já realizado.
Realizando uma leitura da prática escolar é possível repensar a concepção
de educação e de ensino, a fim de ressignificar a identidade docente. As políticas
educacionais centradas na pedagogia tecnicista que priorizam o saber-fazer acabam
deixando de lado outras perspectivas, outros saberes, outras realidades, outras
dimensões fundamentais para a reconstrução efetiva e afetiva da práxis pedagógica.
Essa questão é visivelmente entendida quando está presente num discurso
que se generaliza na fala de um número significativo de docentes: “precisamos
vencer os conteúdos, temos que acabar tudo que está no livro didático”. Desta
forma, urge superar a racionalidade instrumental, ou seja, superar o saber técnico
que se afirma em nome da construção do conhecimento, tão presente na realidade
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educacional brasileira, que se vangloria de ter em primeiro lugar um currículo
conteudista, através de uma listagem de conteúdos preestabelecidos. D’Ambrosio
(2005, p.80) ilustra que:

O professor que insistir no seu papel de fonte e transmissor de
conhecimento está fadado a ser dispensado pelos alunos, pela
escola e pela sociedade em geral. O novo papel do professor será o
de gerenciar, de facilitar o processo de aprendizagem e,
naturalmente, de interagir com o aluno na produção e crítica de
novos conhecimentos, e isso é essencialmente o que justifica a
pesquisa.

Não

é

uma

missão

simples

selecionar,

organizar

e

implantar

conhecimentos para transformar esta racionalidade instrumental que ainda se faz
muito presente hoje na realidade brasileira, através da

pesquisa e do

estabelecimento de um novo olhar. Para tanto, é preciso questionar aquilo que se
institui, aquilo que está posto, através de uma racionalidade plural, complexa,
ambivalente e discursiva. Assim:

Não é tarefa fácil romper com a ordem estabelecida, tampouco é fácil
ultrapassar as molduras imóveis do definitivo e acabado. Todavia, os
atores reflexivos devem acreditar na possibilidade da mudança como
resultado do esforço contínuo, científico, ético, solidário, coletivo e
persistente que se processa em um movimento iniciado na reflexão
feita sobre as ações efetivadas na espessura concreta do cotidiano
e, dialeticamente, a ele retorna com maior qualidade e mais
consistência, voltando com vigor epistemológico e com força coletiva
para provocar rupturas e (re)construir (BRZEZINSKI, 2001, p79-80).

As vivências, as experiências, as relações estabelecidas na práxis são
determinantes nessa trajetória dos educadores, por provocarem inquietações e
indagações no sentido de fazer com que a práxis se torne uma ação que contribua
de modo significativo com a educação, pois não basta constatar a realidade e ter
vontade de transformá-la, fazendo-se mister estar atento a ela e saber “suportar o
peso real" (SOBRINO, 2007). Impregnada dessa ação-reflexão e retroalimentação é
que se deve buscar uma metodologia com aporte transformador de alguns
“equívocos” e “vícios” que o próprio educador traz em seu bojo e/ou em suas
práticas pedagógicas, devendo-se muito talvez a essa falta de reflexões na ação e
ações com reflexão.
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A complexidade das questões do cotidiano escolar descritas nesse
trabalho, das políticas públicas e sociais e do próprio sistema educacional, são
fatores desafiantes que implicam diretamente na formação continuada dos
educadores e, de algum modo, revelam a precariedade e a dificuldade por parte de
muito profissionais, em fazer o link, estabelecer o elo entre teoria e prática,
conhecimento e relação (troca).
Uma abordagem reflexiva e critica da práxis realizada num determinado
contexto, valoriza a construção pessoal do conhecimento, organiza saberes
preexistentes, além de legitimar o valor epistemológico da prática profissional
(VIEIRA, 1995), fazendo surgir então uma prática como elemento de análise e de
reflexão do educador, denominando-se então verdadeiramente uma práxis.
Ao envolver-se e ao ampliar o olhar sobre os projetos de investigação-ação
da sua prática, numa abordagem reflexiva, o professor debruça-se sobre si mesmo,
aumentando o seu conhecimento profissional à medida que consegue explicitar
diferentes aspectos do seu conhecimento tácito.
Nesse sentido, o que se percebe, muitas vezes, nas atitudes e falas dos
educadores é a supervalorização de suas práticas, em detrimento de teorias
processuais. Visto que é insuficiente a formação inicial e a formação continuada é
concebida pura e simplesmente como conhecimento acadêmico estudo, pesquisas,
teorização e sistematização, como elemento supérfluo e descartável, na sua
trajetória profissional, ou seja, algo impossível de ser conectado à sua vivência e a
realidade dos contextos educacionais nos quais estão inseridos.
A necessidade urgente e basilar que emerge hoje em todo contexto
educacional é a de prover ao educador condições em que haja convergência para
que o esforço deste educador em tomar consciência diante da complexidade da
educação, em tornar-se presente, em “auto cultivar-se”, em “auto firmar-se”, e em
acolher as interfaces e implicações educacionais, seja recompensado, fazendo com
que a escola, num processo dinâmico, possa discutir, pensar e agir de forma
diferente e coerente, na administração de uma sala de aula da comunidade escolar,
bem como de um projeto de vida social.
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Dialogando com Freire (1997, p.74) este ilustra que:

O professor que não leve a sério sua formação, que não estude que
não se esforce para estar à altura de sua tarefa não tem força moral
para coordenar as atividades de uma classe [...] a incompetência
profissional desqualifica a autoridade do professor.

Acreditamos que a formação continuada do educador nesses moldes, do
desenvolvimento da sua práxis, é um compromisso ético vital para este, que
necessita estabelecer consigo mesmo - auto, e com seu entorno - eco e co, este
novo fazer pedagógico que é único, singular, pontual, porém, ao mesmo tempo,
permeado das multifacetas que compõem o universo escolar, ressignificando
assim a sua identidade profissional e, consequentemente, a prática.
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APÊNDICE A – INSTRUMENTOS DE PESQUISA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE – PPGEDUC
E AGORA PROFESSOR? PROFESSOR PARA ONDE?
AUTO, ECO E COFORMAÇÃO: CAMINHOS PARA RESSIGNIFICAÇÃO DA
IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE
MÔNICA MARIA DOS SANTOS
Prezado Colaborador
Esse instrumento pretende ser o ponto de partida para o caminho que propomos.
Mediante as suas respostas teremos a visão inicial necessária à organização do
trabalho.
Devolução até 28/11/08 (à coordenação)
Atenciosamente,
Mônica Santos
IDENTIFICAÇAO
NOME: ________________________________________________________
PSEUDÔNIMO: ______________________
IDADE: ______ anos
ENDEREÇO: ___________________________________________________
______________________________________________________________
BAIRRO: ______________________________________________________
CIDADE: ____________________________
CEP: _______________________________
TELEFONES: __________________________________________________
E-MAIL: _______________________________________________________
TEMPO DE SERVIÇO EM EDUCAÇÃO: ______ anos
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LOCAL DE TRABALHO 01
INSTITUIÇÃO: __________________________________________________
□ Estadual

Municipal

Particular

DISCIPLINA QUE LECIONA: _______________________________________
SÉRIE QUE LECIONA EM 2008: ____________
TURNO DE TRABALHO:

Matutino

Vespertino

Noturno

TEMPO DE SERVIÇO NA INSTITUIÇÃO: ______ anos
CARGA HORÁRIA SEMANAL: _______________horas

LOCAL DE TRABALHO 02
INSTITUIÇÃO: __________________________________________________
Estadual

Municipal

Particular

DISCIPLINA QUE LECIONA: _______________________________________
SÉRIE QUE LECIONA EM 2008: ____________
TURNO DE TRABALHO:

Matutino

Vespertino

Noturno

TEMPO DE SERVIÇO NA INSTITUIÇÃO: ______ anos
CARGA HORÁRIA SEMANAL: _______________horas

LOCAL DE TRABALHO 03
INSTITUIÇÃO: __________________________________________________
Estadual

Municipal

Particular

DISCIPLINA QUE LECIONA: _______________________________________
SÉRIE QUE LECIONA EM 2008: ____________
TURNO DE TRABALHO:

Matutino

Vespertino

Noturno

TEMPO DE SERVIÇO NA INSTITUIÇÃO: ______ anos
CARGA HORÁRIA SEMANAL: _______________horas
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MEMORIAL

A partir das proposições, redija sobre a sua intinerância profissional do início até a
presente data.

1. Fatores que o fizeram escolher uma licenciatura como profissão.
2. Descreva a(s) situação(ões), a(s) dor(eres) que marca(ram) o antes e o depois em
sua condição profissional.
3. Descreva a(s) situação(ões) de alegria que lhe marcou(caram).
4. Como você se sente enquanto professor hoje.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA

01- Você se sente satisfeito ao desempenhar suas funções?

02- Na sua compreensão as doenças que você eventualmente apresenta estão
relacionadas ao trabalho?

03- Você está satisfeito com o seu salário?

04- Como você considera o ambiente físico e material do local onde trabalha?

05- Como você vê o reconhecimento da sociedade em relação à profissão
docente?

06- Qual a sua vivência com a violência escolar?

07- Seu trabalho lhe permite ser criativo?

08- Você se sente livre para discutir seu trabalho com o corpo técnico e gestor
da escola?

09- Você se sente preparado para desenvolver as atividades da docência?

10- Você se sente feliz enquanto professor?

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE – PPGEDUC
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Termo de consentimento livre e esclarecido

Eu, ____________________________________________________________,
Portadora da identidade nº____________________, autorizo o uso integral das
informações prestadas durante os encontros que subsidiaram a pesquisa sob o título
E

AGORA PROFESSOR? PROFESSOR PARA ONDE? AUTO,

ECO

E

COFORMAÇÃO: CAMINHOS PARA RESSIGNIFICAÇÃO DA IDENTIDADE
PROFISSIONAL DOCENTE, para fins de apresentação, publicação de artigos,
capítulo de livros, bem como da dissertação de mestrado de Mônica Maria dos
Santos, aluna do Programa de Pós graduação em Educação e Contemporaneidade
da Universidade do Estado da Bahia, sob a orientação da Profª Drª Cristina Maria
D’Ávila Teixeira Maheu.
A pesquisadora Mônica Maira dos Santos,assume o compromisso de preservar a
identidade das professoras colaboradoras sob quaisquer circunstâncias, mantendo
sigilo das informações obtidas durante os encontros. Do mesmo modo, garante o
direito à colaboradora de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento em
qualquer fase da pesquisa.
Atenciosamente,

Salvador, _________ de ___________________de __________ .

Professora Colaboradora

Pesquisadora

