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RESUMO
A pesquisa tem como objetivo compreender de que maneira a complexidade do ser humano
pode ser reconhecida, compreendida e considerada efetiva e sistematicamente nos cursos de
formação docente na educação contemporânea a partir dos princípios da Teoria da Complexidade proposta por Edgar Morin. Trata-se da reforma do pensamento que rompe com a visão
fragmentada e reducionista da realidade, causada pela compartimentalização do conhecimento, passando a considerar a noção de multidimensionalidade dos fatos e fenômenos complexos. Essta pesquisa foi desenvolvida em colaboração com vinte alunos do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia – Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, da Universidade Estadual de Feira de Santana, e que também são professores que atuam no interior
das escolas das redes pública e particular de ensino. Numa abordagem qualitativa, analisamos
os dados através de diários formativos elaborados pelos alunos-professores e de um grupo
focal, ambos como recursos importantes de aproximação do real. Concluímos que compreender a formação e o exercício profissional do professor em sua multidimensionalidade deve ser
levado a sério e traduz um desafio complexo frente à realidade contemporânea. Desse modo,
será preciso reconhecer a complexidade da vida pessoal, profissional e do processo formativo
docente em sua multidimensionalidade, romper com o conhecimento compartimentalizado e
fragmentado nos espaços formativos da docência e de atuação profissional, assumindo uma
postura dialógica e buscando entender os elementos que se entrelaçam e definem nossa maneira de ser e estar na profissão docente e no mundo, numa ação dinâmica e permanente.
Palavras-chave: Formação docente – Complexidade do ser humano – Pensamento complexo
– Prática educativa

ABSTRACT
Our research aims at understanding how the human being complexity may be effectively recognized, understood and considered, in teachers formation programs, on the base of Edgar
Morin's Theory of complexity. This theoretical framework is about reforming the way of
thinking which promotes a fragmented and atomistic view of reality, provoked by knowledge
compartmentalization, trying to consider the notion of multidimensionality of complex facts
and phenomenons. This research was realized with the collaboration of twenty students of the
Pedagogy Program at the Universidade Estadual de Feira de Santana (Bahia, Brazil), all of
them teachers in public and private primary schools. Through a qualitative approach, we have
analyzed data through formative diaries elaborated by the students-teachers as well as with the
help of a focus group, in both case trying to be as realistic as possible. We conclude that understanding formation and the professional daily work in its multidimensionality must be considered seriously and represents a complex challenge in view of contemporaneous reality. In
this way, it will be necessary to recognize the complexity of personal and professional life and
of the teachers formative process in its multidimensionality, to break away from compartmentalized and fragmented knowledge in the spaces of formation and teaching, adopting a dialogic posture and, finally, trying to understand the elements which define our way of being a
teacher and being in the world, in a dynamic and permanent action.
Keywords: Teachers formation – Human being complexity – Complex thinking – Educative
practice
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INTRODUÇÃO
Na complexa e intricada teia da aprendizagem, tecerei os fios da minha trajetória e das
experiências como aprendiz e como profissional de educação que desenharam o tema da minha pesquisa. Assim como os tecelões que tecem seus tapetes trançando fios de linha, só que
tecerei com palavras.1 Semelhante ao conto de Marina Colassanti (2004), “A Moça Tecelã”,
que se sentava a tear logo pela manhã e tecia todos os seus desejos, até que, tecendo, trouxe
tempos de solidão e foi preciso segurar a lançadeira ao contrário para desfazer tudo que “tecia
e entristecia”. Como quem tenta algo nunca experimentado, escolhe linhas claras e tece novos
sonhos...

Dessa forma, tecerei meu encontro com o tema da minha pesquisa, formação de professores, percurso este marcado por encontro, desencontro, reencontro pela/com a educação.
A formação não é uma série de acontecimentos, mas um complexo processo de construção,
desconstrução, reconstrução. Alguns tecem esse processo formativo de maneira linear, mas
para outros há avanços, interrupções, retornos, momentos de arrancar e de voltar ao início.
Para Morin:
1

Desenho disponível em: <http://fibers.destinyslobster.com/Spinning/spinpics.htm>, retratando três fiandeiras
medievais. Acesso em: 04 nov. 2006.
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O regresso ao começo não é um círculo vicioso, se a viagem, como hoje a palavra trip indica, significa experiência, donde se volta mudado. Então, talvez
tenhamos podido aprender a aprender aprendendo. Então, o círculo terá podido transformar-se numa espiral onde o regresso ao começo é, precisamente,
aquilo que afasta do começo. (MORIN, apud PETRAGLIA, 1995, p.42).

Assim, trançarei os “fios complexus” (problemática) que bordam o foco da investigação e escolherei o “fio” (objeto) para o “tear” (pesquisa). Os “nós” (questões norteadoras)
serão contemplados com desvelo, a fim de serem vistos por um olhar mais atento, sensível,
reflexivo e investigativo, justamente por ficarem “escondidos” sob o bordado do tapete. Apresentarei a “tessitura” (objetivos) da pesquisa, assim como a “tapeçaria” (campo de pesquisa),
as “técnicas de fiação” (metodologia) que pretendo utilizar para entrelaçar os “fios da urdidura e da trama” (referências) de maneira coerente e interativa para formar o tecido (contribuição social/novo olhar), principal função do tear2.
Escolhendo as linhas do tear...
Minha decisão de ser professora remonta à infância, numa quarta série do ensino fundamental do Centro Educacional Estadual Edith Mendes da Gama e Abreu, onde era a única
aluna que sabia ler em uma turma de 35 alunos (havia sido alfabetizada em uma escola particular). Aquela situação marcou-me profundamente, pois não compreendia a princípio por que
meus colegas de classe temiam tanto o momento da “leitura”. No dia-a-dia da sala de aula,
percebi que a forma agressiva e autoritária com que a professora “cobrava a lição” e dirigia-se
aos alunos que apresentavam maiores dificuldades de aprendizagem, não dava margem para
outra reação senão o medo. Ensinar é trabalhar com seres humanos, sobre seres humanos, para
seres humanos; é agir na classe e na escola em função da aprendizagem e da socialização dos
alunos, atuando sobre sua capacidade de aprender, a fim de educá-los e instruí-los. (TARDIF;
LESSARD, 2005). Para ensinar, é preciso assumir contradições, tensões, dilemas para e por
seres humanos.
Foi no estágio supervisionado do curso de magistério que decidi efetivamente ser professora. O quadro da turma na qual estagiei era semelhante ao que havia vivenciado oito anos

2

Técnica utilizada, geralmente nas tapeçarias, que consiste na confecção artesanal do tecido a partir do enrolar
das fibras de algodão, linho ou lã, dando origem ao fio e, posteriormente, no entrelaçar dos conjuntos de fios
longitudinais (urdidura) e transversais (trama). O tear é uma ferramenta simples que permite o entrelaçamento de
maneira ordenada dos dois conjuntos de fios e os nós. Os nós dizem respeito ao ato de amarrar criteriosamente
os fios de maneira rápida e eficiente para evitar que os conjuntos de fios se soltem mas, apesar de sua importância, busca-se escondê-los, evitando, desse modo, comprometer a beleza e o acabamento do tecido/tapete. A tessitura refere-se ao trabalho mais elaborado do tecelão que, pelo entrelaçar da trama e pela urdidura, gera formas
intricadas e complexas como obras de artes.
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atrás: alunos com histórico escolar marcado pelo fracasso, com dificuldades em acompanhar o
processo educativo, sentindo-se desmotivados, incapazes, apáticos, com a auto-estima negativa reforçada. Ao contemplar aquela turma, sentia-me como um deles, desteci as lembranças
do passado e escolhi linhas delicadas para tecer as descobertas de cada olhar, de cada rosto,
das diferentes maneiras de pensar, sentir, aprender e viver a realidade. Não foi uma tarefa
fácil, sofri o “choque do real”, a confrontação inicial com a complexidade da situação profissional (distância entre os ideais e as realidades, o tatear constante, a fragmentação do trabalho,
fragilidade teórica, relação interpessoal etc.). De que maneira o professor pode refletir sobre
educação? Como refletir sobre educação sem refletir sobre o próprio sujeito na educação?
Não sabia o que tecer, os fios pareciam embaraçados e sentia que precisava desfazer os nós...
Assim que concluí o magistério, assumi a turma da primeira série do ensino fundamental de uma escola particular, minha primeira experiência profissional como professora.
Tinha dezessete anos e trancei com belos fios dourados ser possível construir um lugar, onde
jamais se descrê do potencial da pessoa, da alegria de aprender e viver e onde se esteja construindo permanentemente algo novo, belo, criativo e humano.
Apaixonei-me pelos meus alunos e isso motivava-me a tornar o espaço da sala de aula
um lugar onde quem estava dentro não tivesse vontade de sair e quem estivesse fora desejasse
nela entrar. Diante de tensões, dilemas, contradições que estruturavam minha experiência de
trabalho e precisavam ser resolvidos diariamente, a fim de dar continuidade e realizar as tarefas profissionais e motivar os alunos para o processo educativo, escolhi fazer o Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS. Por ser tecido em meu desejo, minha trajetória no curso de pedagogia foi marcada por momentos distintos, em que me cerquei de muitos modos de “ser professor”, nem sempre coerentes, nem sempre harmônicos, mas que foram tecidos nos encontros e desencontros do esvaziamento progressivo de respostas e certezas consolidadas.
As questões voltadas para o cotidiano escolar permaneciam sem respostas. O professor
continuava ali, com seus alunos, dentro de uma sala de aula, criando para eles a oportunidade
de participar de uma cultura e recriar essa cultura. Uma tarefa muito complexa que não foi,
nem tem sido valorizada devidamente.
Foi no curso de pedagogia que encontrei Paulo Freire: a educação como prática da liberdade; o conhecimento nascendo da reflexão sobre o fazer e sendo por ela alimentado. Refletindo o pensamento de Freire (1979, p.28), descobri os sentidos de que a palavra educação
estava revestida, até então, para mim. Para esse autor, “a educação é uma resposta da finitude
da infinitude” e tem caráter permanente. Não há seres educados e não educados. Estamos to-
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dos nos educando e o homem, por ser inacabado, incompleto, “não sabe de maneira absoluta,
somente Deus sabe” e, por reconhecer-se inacabado, se educa permanentemente.
Pensando assim, participei da seleção para o curso de Especialização em Supervisão
Escolar da Universidade Estadual de Feira de Santana (2003), no qual fui aprovada e tive oportunidade de aprofundar minhas leituras sobre formação de professor e tecer e destecer novos e velhos conhecimentos. Aprendi muito. Elaborei outros modos de olhar para o vivido.
Como professora entre professores, vi nascerem em mim a inquietação e o desejo de estudar
de perto os processos pelos quais tem-se constituído, em nós, nosso “ser profissional” na rede
móvel e multifacetada de relações sociais por nós vividas. Teci, com grossos fios de lã, o desejo de compreender o tecer da própria vida humana...
A possibilidade de produzir um outro conhecimento mais adequado sobre os professores, compreendendo-os como pessoas e como profissionais, e mais útil para descrever, ressignificar e mudar as práticas educativas, foi um desafio intelectual estimulante.
Para isso, submeti-me a uma seleção para trabalhar com formação de professores em
serviço das redes estadual e municipal de ensino. Sem vacilar, mergulhei na oportunidade a
mim concedida pelo Programa Educar para Vencer, da Secretaria de Educação do Estado da
Bahia SEC, em parceria com a Universidade do Estado da Bahia - UNEB. Durante o processo
formativo, vivenciamos momentos de relutância dos professores em questionar o que se tornou rotina e momentos de entusiasmo quando investigávamos e experienciávamos novas idéias. Sentia que estava no lugar certo pelas razões certas. Percebi-me apaixonada por formação
de professor. Apesar da complexidade própria do processo formativo, vivenciamos momentos
de aprendizagem mútua que nos fezeram/fazem acreditar nos limites, mas também nas possibilidades da prática educativa.
Trabalhei com a disciplina Prática Educativa com professores dos municípios de Feira
de Santana, São Gonçalo dos Campos, Conceição de Feira, Santa Bárbara e dos Distritos de
Maria Quitéria e Tiquaruçu (2002 a 2004). Nas CPS – Capacitação Permanente em Serviço,
como eram denominados os encontros quinzenais com professores, refletíamos e problematizávamos o contexto escolar num processo de auto e heteroformação. Para isso, foi proposto
aos professores que desenvolvessem a atividade “Quem sou eu enquanto educador”. Consistia
numa autobiografia relacionanda à sua prática no cotidiano escolar, refletindo as condições de
trabalho, as relações interativas em sala de aula e a construção de sua maneira de ser e estar na
profissão e no mundo, registrando o percurso, desde quando e como se tornaram professores
até o atual momento do exercício profissional.
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Mesmo sem ter as leituras de autores que discutem a importância dos diários de formação, já percebia quão reveladoras eram as escritas e como enriqueciam nossos encontros de
reflexões importantes sobre o cotidiano escolar, enquanto pessoa e profissional em educação.
No compartilhamento dos diários, foi possível perceber angústias, insatisfações com relação à
profissão e aos resultados do trabalho desenvolvido, muitos pensando em desistir por causa
dos baixos salários, do desprestígio social e pela sobrecarga de trabalho, mas principalmente
pela falta de interesse e de reconhecimento do seu trabalho por parte dos alunos, da direção
escolar e até mesmo dos próprios colegas. A maioria dos relatos revelavam o descontentamento dos professores com relação aos problemas de indisciplina, violência e desprezo às
regras de convivência por parte dos alunos e funcionários, sendo, muitas vezes, obrigados a
“agüentar desaforos e desrespeitos” (usando as palavras dos professores) destes e de seus familiares, que, ao invés do apoio e acompanhamento dos filhos, transferiam essa tarefa para a
escola, ausentando-se totalmente da responsabilidade em educar.
Foi incrível constatar que mesmo os professores que trabalhavam na mesma escola, no
mesmo turno e até com as mesmas turmas, vivenciavam os mesmos conflitos, mas não encontravam tempo, espaço e apoio para compartilhar estes problemas e desenvolverem uma ação
coletiva e colaborativa para o enfrentamento dessas questões. Diante disso, nossos encontros
quinzenais ganharam força, pois constatavam que suas preocupações também eram vivenciadas por outros professores, que os resultados de sua prática educativa não era fruto de sua
“incompetência profissional”, mas da complexidade própria de toda ação com e para seres
humanos.
Tecemos caminhos em que os professores perceberam que, muitas vezes, suas teorias
de ensino já não traziam resultados satisfatórios na prática, contendo inconsistências e contradições. Diante disso, escolhemos linhas claras para “arrematar” o significado do ensino e da
aprendizagem. Foi uma tarefa árdua, tonificante e reconstituinte de se localizarem a si próprio
e aos seus alunos em contextos sociais, históricos e políticos. Os dilemas, as tensões, possibilidades e os limites foram tecidos no compartilhar das experiências, dos conhecimentos, sentimentos, enquanto pessoas que ensinam a outras pessoas; responsabilidades sentidas e deduzidas em relação ao “conteúdo” de ensino dentro do constrangimento de tempo. Com essas
situações aprendi, teci e desteci. Ressignifiquei práticas e ressignifiquei-me.
O desafio que o quadro de formação de professores nos coloca é realmente grande,
pois se trata de lidar com essa cultura cristalizada nas instituições formadoras e nas pessoas
que respondem por essa formação. Aceitei o desafio de fazer parte da equipe de elaboração do
Módulo de Capacitação Permanente em Serviço: práticas educativas (2003), material elabora-
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do sob a responsabilidade da UNEB. Participei da “Pesquisa em Ação do Projeto de Regularização do Fluxo Escolar de 5ª a 8ª Séries”, trabalhando com a formação de professores da Rede Pública do Estado da Bahia. Refletir a prática docente é ter coragem de enfrentar os desafios, criando maneiras de tirar do papel as propostas pedagógicas e as teorias nas quais acreditamos. Por pensar assim, fui convidada, muitas vezes, para participar de Jornadas Pedagógicas
em escolas públicas (Feira de Santana, Capela do Alto Alegre, São Gonçalo dos Campos,
Conceição de Feira, Serra Preta, Jaguaquara, Alagoinhas), trabalhando temáticas que giram
em torno da formação docente.
Trabalhar com formação de professor foi uma escolha. Por isso, participei e fui aprovada na seleção pública para professor substituto da disciplina “Didática” do Departamento de
Educação na UEFS (2004) e de Conhecimentos Pedagógicos na UNEB (2006). Foi quando
percebi que os professores não tinham espaço para esclarecer nem oportunidade para aprofundar, efetiva e sistematicamente, questões referentes aos problemas vivenciados no cotidiano escolar e ao complexo processo de formação. Outros não compartilhavam as inquietações
que os atormentavam, por medo de perder a imagem de sucesso que procuravam compor.
Para tecer minha caminhada enquanto pesquisadora e docente de ensino superior, escolhi um fio de prata que, em pontos longos, rebordava sobre o tecido: de que professores
necessitamos diante das mudanças educacionais e sociais? Como pedir uma qualificação cada
vez mais intensa ao educador cuja profissão não oferece condições essenciais de qualidade?
De que maneira poderia ampliar e aprofundar criticamente estudos e pesquisas relativas à educação, com ênfase na formação docente e na prática educativa, visando a minha qualificação profissional e à formação dos futuros educadores com os quais estava trabalhando?
A fim de tecer uma prática reflexiva que colaborasse com a minha compreensão do fenômeno educativo, mais especificamente da formação do professor, escolhi o Programa de
Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade do Curso de Mestrado da UNEB. Para
isso, fui selecionada como aluna especial das disciplinas “Formação do Educador“ e “Pluralidade Cultural e Educação”. Quentes lãs iam tecendo, a cada encontro, o desejo de ensinar,
aprender e tornar-se educador. Tecíamos experiências pedagógicas e posicionamentos críticos, enquanto professor reflexivo e pesquisador da sua práxis no diálogo permanente com
diversos portadores textuais que suscitavam questões acerca da formação docente. Foram
momentos tecidos com leveza e prazerosidade, como quem encanta e fatalmente seduz.
No trançar dos fios de meu percurso histórico como aprendiz e profissional da educação, percebi melhor as dificuldades de mobilizar as dimensões técnicas, políticas, profissionais e humanas nos espaços institucionais, de equacionar a profissão à luz da pessoa (e vice-
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versa), de aceitar que, por trás de uma logia (uma razão), há sempre uma filia (um sentimento) que o auto e hétero são inseparáveis, que o ser humano “(repita-se a formulação sartriana)
define-se pelo que consegue com o que os outros fizeram dele”. (NÓVOA, 1992, p.25).
Ministrando aulas para alunos do curso de Pedagogia das Series Iniciais da Universidade Estadual de Feira de Santana e que também são professores do ensino fundamental, tive
oportunidade de trabalhar com os diários de formação. Dessa vez, minhas leituras foram ampliadas e aprofundadas no Curso de Mestrado em Educação e Contemporaneidade da UNEB,
onde compreendi que a construção do diário de formação é “multidimensional e afeta tanto a
própria semântica do diário (nele aparece o que os professores sabem, sentem, fazem etc.,
assim como as razões pelas quais o fazem e a forma como o fazem...) como seu sentido”.
(ZABALZA, 2004, p.45).
Percebi, também, que a socialização dos diários formativos possibilitou um diálogo
entre os próprios professores em formação e o professor formador, além da reflexão sobre si
mesmo. Para isso, desenvolvi um trabalho por título “Tecendo as saberes da docência”, que
foi dividido em três partes: no primeiro momento, solicitei o registro dos aspectos marcantes
na infância em relação à família e à vida escolar e como se tornaram professores; o segundo
momento foi uma reflexão sobre o exercício profissional (grau de satisfação na escola, dificuldades encontradas em relação à família e à comunidade escolar, conflitos internos vivenciados no dia-a-dia da sala de aula, projetos pessoais e profissionais, condições de trabalho,
processo formativo etc.); e, no terceiro momento, registraram as contribuições da disciplina
no processo de aprendizagem da docência.
A socialização desses diários constituiu-se em um momento singular, pois o professor
foi ouvido e colocado no centro das discussões, não para acusá-lo ou dizer o que deveria fazer, mas para entender sua história de vida e sua maneira de ser professor. Os diários revelaram que as mudanças na relação escola-sociedade acarretavam confusões na maneira de ser
professor e estar na profissão e no mundo: valorização social da escola e do professor como
mediador dessa ascensão social, além do acesso às tecnologias da informação e comunicação,
que questionou a função do professor, durante muito tempo visto como fonte privilegiada de
informação. Dilemas, conflitos e dificuldades pessoais e profissionais apareciam nas narrativas dos docentes, muitas vezes acompanhadas por palavras como insatisfação, fracasso e
incompetência.
Os professores registraram preocupações relacionadas ao número excessivo de alunos
por sala, estrutura física e instalações inadequadas das escolas, além da falta de equipamentos
e materiais didáticos e que, muitas vezes, quando os possuíam, eram impedidos de usá-los,
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sob alegação de que poderiam danificar os referidos recursos. Outro aspecto observado nos
registros e na socialização dos diários foi a dificuldade em lidar com os diferentes níveis de
aprendizagem dos alunos, principalmente com relação à leitura e escrita. Essa situação se agravava quando os professores sentiam-se “obrigados”, pelos gestores e pelas secretarias de
educação, a cumprir o “conteúdo programático” da escola, sem problematizar a situação apresentada, desconsiderando os percursos individuais dos alunos, principalmente dos que apresentavam maiores dificuldades em acompanhar o processo educativo.
Diante disso, os resultados eram os piores possíveis: reprovação daqueles que não
conseguiam acompanhar, ou aprovação automática sem desenvolver as competências e habilidades necessárias para a série subseqüente. Essa situação fazia com que os professores tivessem aversão à prática avaliativa, pois, presos a uma postura tradicional, não concebiam outra
forma de avaliar a não ser através da prova escrita, como único instrumento avaliativo, capaz
de evidenciar o quê ou se os alunos aprenderam. Na verdade, essa prática se caracterizava
mais como exame que como avaliação, por ser pontual, estanque, classificatória e excludente,
em que professores e alunos só visavam à nota e não necessariamente à aprendizagem.
Os professores revelavam descontentamento com sua própria maneira de conduzir as
aulas e as práticas avaliativas, mas também evidenciaram não conhecer outra maneira que
“obrigasse” o aluno a estudar e respeitá-lo como pessoa e profissional. Inclusive, uma das
professoras escreveu em seu diário que essa era a única maneira do professor ter “moral” na
sala. Por outro lado, houve registros de que para muitos alunos a prova não mais “intimidava”, e confessavam, angustiados, que não sabiam mais o que fazer diante dessa problemática.
Era visível, nos diários, nos encontros e na sala de aula, uma vez que tive oportunidade
de visitar alguns professores, a expressão de cansaço mental, emocional, uma falta de energia
e sentimento de incompetência profissional (quanto à sua atuação dentro da escola) e pessoal
(ao vivenciar, no seio familiar, as dificuldades oriundas da profissão: manter a casa, suprir
satisfatoriamente as necessidades básicas, como alimentação de qualidade, transporte, tempo
para os filhos e cônjuge, momentos de lazer, cuidados com a saúde etc.).
As escritas dos diários e a escuta atenta aos desabafos dos professores levavam a reflexões fecundas sobre os conflitos afetivos vivenciados no âmbito escolar, muitas vezes marcado por frieza, desinteresse, apatia, indiferença, irritação e frustração, interferindo em sua
prática educativa cotidiana. Segundo Ornellas (2006, p. 217), “Diante desse mal-estar no ambiente escolar, a escuta pedagógica pode abrir um canal de comunicação, porque o instrumento dessa escuta envolve não só o sentido de ouvir, mas o de fazer uma leitura subjetiva do
discurso, apresentado pelo sujeito escutante”.
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Desse modo, desenvolvia, a cada encontro, uma postura reflexiva sobre os registros
orais e escritos dos professores, na perspectiva de compreender os sentidos do que estava sendo expressado. Assim, nessa escuta pedagógica percebi que o direito de estudar foi, de diversas formas, contemplado nos diários, ao denunciarem que o processo de formação inicial e
continuada3 faz parte da vida de trabalho. Logo, deveria ocorrer durante o tempo de trabalho e
não nos fins de semana, férias ou à noite, sem redução da carga horária de trabalho, como
geralmente são realizadas as chamadas “semanas pedagógicas”.
Além disso, nas instituições de formação docente, segundo as narrativas, limitam-se à
transmissão de informações, não problematizam a realidade escolar nem a ação pedagógica
através da prática reflexiva, crítica e pesquisadora, nem incentivam a desenvolverem a autonomia profissional e construir teorias sobre o fazer pedagógico.
Sobre o processo de formação de professores, registraram a dificuldade em relacionar
teoria e prática. Destaquei frases como “a teoria na prática é outra”; “agora é pior, pois sei o
que não devo fazer, mas não sei como deve ser feito”; “tentei fazer um trabalho diferente com
minha turma como sugerem os teóricos e deu tudo errado”; “o problema é que os alunos vêm
para nossa sala com dificuldades de anos anteriores e fica difícil darmos conta de tudo”;
“quando fazemos uma atividade diferente na sala, os próprios alunos reclamam, eles querem é
copiar tudo do quadro, aí eles ficam quietos”; “ na minha escola há semana de prova, não podemos fugir disso”; “como fazer uma avaliação formativa, se o que interessa mesmo na escola
é a nota?”; “sinto falta de um trabalho coletivo na escola (...) às vezes me sinto sozinha”; “essas teorias que estudo na universidade não atende à realidade da minha escola”; “Agora que
precisei fazer universidade não tenho tempo mais pra nada, nem consigo ler todos os textos
das disciplinas”; “Tem sido difícil dar conta de tudo na escola, na família e agora na universidade, acho que quando terminar o curso, vou ter tempo para colocar o que discuto na sala em
prática”.
Essas e tantas outras colocações presentes nos diários fizeram-me refletir sobre como e
quanto, enquanto professora formadora de professores, estava contribuindo no processo de
aprendizagem da docência? Os diários faziam arder dentro de mim um sentimento de que era
preciso compreender o processo de formação docente em toda sua complexidade. E, nesse
momento, percebi a dimensão formativa dos diários centrados na tomada de consciência e na
3

Não pretendo entrar, aqui, no debate sobre o significado dos termos formação inicial e formação continuada.
Contudo, vale salientar que, neste trabalho, optei pelo termo formação inicial para referir-me aos cursos de licenciatura veiculados pelos Institutos Superiores de Educação e pelas Universidades para professores em exercício,
com formação em Magistério ou não, e o termo formação continuada para as aprendizagens docentes produzidas
tanto nas instituições educativas como nos ambientes sociais e profissionais. (Vide IMBERNÓN, 2006).
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apropriação dos elementos que foram mais ou menos formativos e que constituem ou reconstituem a própria formação.
Do percurso feito até aqui, posso fazer algumas inferências mais gerais. Assim, apresento na seqüência um diagrama procurando sintetizar os problemas explicitados pelos professores e evidenciados nos diários construídos nos processos de formação. Cada um dos elementos destacados neste diagrama corresponde às várias dimensões da formação docente em
toda sua complexidade e a representação circular rompe com a possível interpretação rígida
que se pode ter quando da representação linear:

Angustias,
dilemas, falta
de reconhecimento

Condições
de
trabalho

Escola /
Sociedade
Profissionalização,
profissionalismo

Desinteresse
dos
alunos
FORMAÇÃO
Valorização
profissional

Universidade
/ Escola

E
COMPLEXIDADE

Formação
aligeirada
e fragmentada

Salários e
Desprestigio
Social
Desafios
das TIC´s
Nº de alunos por
sala

Relação
teoria /
prática

Carga
horária
de trabalho

Tecendo as linhas do problema...
A formação profissional tem assumido lugar de destaque nos debates educacionais no
Brasil e no mundo. Pode-se notar, por exemplo, um verdadeiro crescimento de pesquisas,
(TARDIF; LESSARD; LAHYE, 1991; SCHÖN, 1995; NÓVOA, 1995; PIMENTA, 1999;
PERRENOUD, 1999; TARDIF, 1999, 2002; PIMENTA; GHEDIN, 2002; BOLZAN, 2002;
GUIMARÃES, 2004; CHARLOT, 2002; ESTEVE, 1999; FREIRE, 1997; GATTI, 1997,
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2003; GHEDIN, 2002; HUBERMAN, 1992), que buscam diferentes modos de compreender a
formação de professores na tentativa de promover reflexões e desenvolvimento profissional.
A formação do educador está presente em todos as abordagens do fenômeno educacional e, em todas elas, evidencia-se o papel cada vez mais importante do educador no processo educativo, exigindo desse profissional competência, dedicação e motivação. É preciso considerar que a qualificação docente está relacionada à valorização profissional e que se torna
cada vez mais presente a necessidade de criar as condições de trabalho de acordo com a importância de seu trabalho na sociedade contemporânea.
Nas últimas três décadas, foram rápidas e profundas as mudanças ocorridas na escola
brasileira, nas condições de vida e de trabalho do professor e nas relações escola-sociedade.
Neste complexo contexto, emerge uma série de inquietações e questionamentos sobre a formação de professores e sua valorização profissional. Alguns são notadamente novos, enquanto outros acompanham a história da educação, sobretudo brasileira, há séculos. Envolvem,
desde as questões dos modelos tradicionais da organização da escola e do currículo que não
atendem às exigências atuais, até a competência do professor, compreendida como a “capacidade de mobilizar recursos visando abordar uma situação complexa” e responder satisfatoriamente aos problemas educacionais (MORETTO, 2002, p.19).
Se, por professor, entendemos aquele sujeito que está inserido no processo de humanização, que faz a educação por meio do ensino, que está implicado na tarefa de oportunizar a
apropriação crítica, criativa, duradoura e significativa da herança cultural historicamente
construída, como mediação para a construção da consciência, do caráter e da cidadania plena
de todos, então, urge repensarmos a ação docente e suas exigências com relação aos aspectos
técnicos, políticos, profissionais e humanos.
Os estudos apresentados apontam para a necessidade de incorporar os aspectos humanos nos processos de formação de professores em articulação com os demais aspectos (técnicos, políticos, profissionais). Assim, o problema desta pesquisa pode ser formulado assim: de
que maneira a complexidade do ser humano4 pode ser reconhecida, compreendida e
considerada efetiva e sistematicamente nos cursos de formação docente na educação
contemporânea ?
Mais importante do que as respostas, acreditamos ser importante a possibilidade de
desvelar questões (os nós dos tecidos) essenciais no processo investigativo, para que repen4

Embora concorde com os estudos que enfatizam a importância da terminologia sujeito na contemporaneidade,
optei pelo termo ser humano neste trabalho, por compreendê-lo em sua objetividade, subjetividade e interação
consigo próprio, com o(s) outro(s) e com o mundo, traduzindo melhor toda a sua complexidade.
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semos a complexidade do ser humano no processo de formação de professores, permitindo
apreender as contradições da realidade, a complexidade humana e a necessidade de uma crítica permanente sobre os processos formativos de professores.
Desatando os nós do tecido...
Nesse sentido, desdobrei o problema nas seguintes questões norteadoras:
1. Os cursos de formação, como tradicionalmente vêm sendo desenvolvidos, contemplam a
dimensão humana do ato educativo? Como o professor é visto nos cenários educativos? E a
escola é compreendida como um espaço complexo de relações e emoções?
2. O ato educativo é pautado em emoções, sentimentos, afetos que não podem ser ignorados
sob a égide de se propor a formação de um professor pesquisador e reflexivo? A pesquisa e a
reflexão incluem o papel dessa dimensão humana?
3. Qual a importância de se considerar, nas práticas formativas, os aspectos humanos do trabalho docente, além dos aspectos técnicos, políticos, profissionais, embora compreenda que estes se articulam dialeticamente? Quem é o ser humano que procura os cursos de formação de
professores? Quem é o educador-formador desse sujeito humano?
Procurando refletir sobre essas questões acima mencionadas, esta pesquisa objetiva
entender de que maneira a complexidade do ser humano é reconhecida, compreendida e considerada, efetivamente, no processo de formação docente na educação contemporânea.
Sem pretensão de fornecer respostas completas e definitivas a cada uma das questões
levantadas anteriormente, esta investigação constitui um esforço para possibilitar reflexões
que ajudem a compreender e considerar não apenas as dimensões técnicas e profissionais na
aprendizagem e na competência docente, mas também a complexidade da condição humana.
A relevância da investigação reside na possibilidade de que sejam fornecidos elementos para o entendimento da multidimensionalidade do processo formativo, acreditando que, a
partir desses, será possível repensar os cursos de formação profissional e contribuir efetivamente para as discussões em educação, mais especificamente com relação à formação docente.
Técnicas de fiação: tessitura do percurso metodológico...
Segundo o antropólogo Geertz, “Uma boa interpretação do que quer que seja – um poema, uma pessoa, uma história, um ritual, uma instituição, uma sociedade – conduz-nos ao
coração daquilo que pretende interpretar” (GEERTZ, apud BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.48).
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Esta pesquisa buscou compreender e interpretar o contexto em que os aspectos da complexidade do ser humano e da formação docente se situam, considerando o singular, os detalhes e a
situação natural do campo de pesquisa, a multidimensionalidade do problema e os diferentes
pontos de vista que surgiram durante o estudo, reconhecendo-o como um processo permanente de aprendizagem.
Dessa forma, a pesquisa consistiu numa abordagem qualitativa, por compreender a realidade de forma complexa e contextualizada, zelando muito mais pelo processo do que pelos
resultados, mas que ganharam forma à medida que pesquisador e participantes deram significado aos dados coletados durante a investigação. Para isso, considerei a relação entre pesquisador/objeto/contexto numa perspectiva dialógica, tendo a reflexão como ponto de partida
para a tomada de consciência dos elementos importantes que emergiram no processo investigativo, através dos diários de formação e do grupo focal como instrumentos de investigação e
aproximação do real. O universo da pesquisa foi constituído de vinte alunos do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia – Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental
da Universidade Estadual de Feira de Santana e que também são professores que atuam no
interior das escolas das redes pública e particular de ensino.
Os fios da urdidura e da trama...
Os capítulos desenvolvidos foram organizados de maneira que melhor se ajustassem a
seqüência do percurso previsto da pesquisa, buscando uma ampliação e um aprofundamento
teórico.
No Capitulo I - “A epistemologia da complexidade e seu significado para a educação”,
propus a reflexão sobre a Teoria da Complexidade de Edgar Morin e sua repercussão e importância na educação. Segundo Morin, a complexidade não deve ser compreendida como sinônimo de complicado, difícil, mas, ao romper com as concepções pautadas no modelo da racionalidade técnica, aponta o “paradigma da complexidade”. Esse paradigma permite uma
visão complexa, dialética e relacional do universo. Nesse sentido, relacionei sete princípios da
Teoria da Complexidade em confronto com os princípios da Ciência Clássica. Nesse capítulo,
defendo os princípios epistemológicos morinianos que consideram a complexidade do ser
humano e do contexto histórico-social, sugerindo a reforma da educação pela reforma do pensamento.
No Capitulo II - “A formação dos professores e a complexidade do ser humano”, desenvolvi a análise dos estudos sobre a formação de professores de diversos autores em seus
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múltiplos olhares, detectando em que medida a complexidade do ser humano foi considerada
por esses teóricos. Para isso, descrevi sucintamente o processo histórico da formação docente
no Brasil e, em seguida, desenvolvi a crítica ao paradigma da racionalidade técnica, evidenciando sua insuficiência para compreender e responder às questões suscitadas pelos fenômenos
educativos. Ainda nesse capítulo discuti a complexidade da formação docente numa perspectiva moriniana, mostrando a importância do pensar complexo na formação docente e no exercício profissional dos professores.
No Capítulo III - “A tessitura do percurso metodológico: técnicas de fiação”, apresentei a opção metodológica numa abordagem qualitativa e sua importância, ao estabelecer um
diálogo com os interlocutores da pesquisa, a fim de compreender suas interpretações, seus
equívocos, contradições, conflitos e imprevistos. Na seqüência, explicitei a importância do
diário formativo como instrumento de investigação e formação, ao tomar consciência dos aspectos pessoais e profissionais que teceram sua docência, e do grupo focal como recurso auxiliar para coleta de informações na pesquisa, revelando a multidimensionalidade dos aspectos
formativos, reações e posturas assumidas no exercício da profissão dos participantes.
No Capitulo IV - “Entrelaces da trama e urdidura”, destinado à análise de dados, entrelacei a teoria e a prática, descrevendo, destacando e discutindo as principais questões abordadas nos depoimentos dos participantes sobre a complexidade do ser humano e a formação dos
professores, em que medida estão interligadas, desvelando o seu significado à luz do referencial teórico. Essa análise contribuiu para a compreensão do cotidiano dos professores e da
complexidade dos fatos e fenômenos que desenham a tessitura do ser e estar na profissão docente.
Na conclusão, com o título “Rebordando sobre o tecido”, arrematei as considerações
finais sobre os achados da pesquisa, enriquecendo e aprofundando os debates atuais sobre
formação docente, não como círculo vicioso, mas virtuoso, como observa Morin: “se tivermos
o sentido de espiral, em dado momento começaremos um processo e o círculo vicioso se tornará em círculo virtuoso” (MORIN, apud PENA-VEGA; ALMEIDA, 1999, p.34), contribuindo para novos conhecimentos.
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CAPÍTULO I –
A EPISTEMOLOGIA DA COMPLEXIDADE
E SEU SIGNIFICADO PARA A EDUCAÇÃO
“O ensino deve favorecer a arte de agir”
(Morin)

O pensamento do antropólogo, filósofo, sociólogo e historiador francês, Edgar Morin,
um dos grandes pensadores da atualidade, rebordou no tecido da história a necessidade da
reforma do pensamento, para que o indivíduo-sujeito5 compreenda sua realidade e enfrente os
problemas da contemporaneidade pelo uso pleno da inteligência, rompendo dessa forma com
o pensamento simplificador pautado na lógica da Ciência Clássica. Meu encontro com Edgar
Morin tem sido através dos seus textos e minha intenção, neste Capitulo, é refletir sobre os
princípios epistemológicos da Teoria da Complexidade desse intelectual polêmico e sua importância para a reforma da educação e do pensamento.
Edgar Morin nasceu em 8 de julho de 1921, em Paris, França; tinha origem judaica, o
que “...lhe fazia sentir-se diferente e solitário, frente as humilhações e preconceitos de que era
vítima durante sua fase escolar, quando ainda, em tenra idade, buscava respostas às suas dúvidas e angústias referente à vida, ao futuro e à sua pátria”. (PETRAGLIA, 1995, p.19). Outros
fatos marcaram a sua história. Filho de comerciantes, perdeu a mãe quando tinha nove anos de
idade. Foi influenciado pela ideologia comunista e, desde cedo, aprofundava e ampliava seus
saberes e sua cultura “... através de muitas e variadas leituras, do teatro, das novelas e, sobretudo, do cinema, no intuito de aprender e descobrir com uma curiosidade obstinada, que o
acompanharia por toda vida” (PETRAGLIA, 1995, p.20). Pacifista, zeloso dos ideais socialistas de “paz, liberdade e fraternidade”, viveu, dentre outras coisas, as vicissitudes da Segunda
Guerra Mundial, o conturbado período pós-guerra na França. Contudo, “... jamais deixou de
crer no amor e na razão, que sempre orientarão sua vida, seu pensamento, sua obra” (PETRAGLIA, 1995, p.21).
A fim de ampliar e aprofundar seus conhecimentos em Ciências Sociais e Políticas, fez
os cursos de História, Geografia, Direito, Sociologia e Filosofia. É um escritor infatigável de
mais de meia centena de livros, entre os quais, O método, composto de quatro volumes, Para

5

O conceito indivíduo-sujeito moriniano é usado no sentido de considerar as características particulares do indivíduo que o singulariza, o distingue e diferencia, não enquanto membro de uma categoria pertencente à espécie,
mas como autor de seu processo organizador, que o torna sujeito.
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sair do Século XX, Ciência com Consciência, Introdução ao Pensamento Complexo, TerraPátria. Neles, discorre sobre filosofia, política, psicologia, etimologia, educação e cinema,
desenvolvendo um estudo relacional entre ciências humanas, físicas e biológicas, a fim de
compreender os problemas do ser humano e do mundo. Castro, Carvalho e Almeida (2006,
p.26), analisando os trabalhos de Morin, concluem que:
... se não é rigoroso atribuir uma paternidade única à origem do vocabulário
nem às suas primeiras zonas de interferências, é imperativo creditar a Edgar
Morin o papel do grande artesão do pensamento complexo e da idéia de complexidade. Caminhando transversalmente entre os domínios da biologia, da física, da teoria da informação, da filosofia, das ciências da cognição, entre outros domínios, esse pensador errático tem-se posto a prefigurar as possibilidades de um conhecimento verdadeiramente transdisciplinar.

Edgar Morin contesta o paradigma6 da Ciência Clássica no qual o conhecimento, para
ser científico, precisa ser matemático, lógico, racional, objetivo, factual, verificável, explicativo e universal, e defende o paradigma da Complexidade que permite uma visão dialética e
relacional do universo, do humano e do contexto histórico-social.
Para ter maior clareza do paradigma da Ciência Clássica (ou pensamento simplificador), seguirei a organização apresentada pelo pensador no seu livro A Inteligência da Complexidade (MORIN; LE MOIGNE, 2000), explicitando-o em sete princípios.
1 - Lei universal - Segundo Morin (2000, p.45), um dos princípios do conhecimento
cientifico clássico é “legislar, colocar as leis que regem os elementos fundamentais da matéria
da vida; e, para legislar, ela deve disjuntar, isto é, isolar os objetos sujeitos às leis”, ou seja, a
Ciência Clássica tem um modelo de racionalidade que é um método universal e uma razão
que busca dar conta da compreensão de todo o universo. Nesse método científico, para conhecer, é preciso dividir, classificar, para depois poder determinar relações sistemáticas entre as
partes. Fundamenta-se nos princípios das verdades simples: ordem, separação, redução e lógica, como verdades absolutas, em que tudo que é contraditório deve ser eliminado ou desprezado. Nesse sentido, a Ciência Clássica é dicotômica, porque exclui o que é diferente dela,
além de totalizadora e autoritária ao desconsiderar outros métodos de leitura e compreensão
da realidade.
2 - Irreversibilidade temporal – O pensamento simplificador da Ciência Clássica
desconsidera a reversibilidade temporal, ou seja, os fenômenos seguem uma única direção e o
tempo não é considerado em sua dimensão múltipla e complexa.
6

Na concepção de Morin, “...um paradigma é constituído por um certo tipo de relação lógica extremamente forte
entre noções mestras, noções chave e princípios chave. Esta relação e estes princípios vão comandar todos os
propósitos que obedecem inconscientemente ao seu império” (1990, p.85).
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3 – Redução e separabilidade Parte/Todo e Todo/Parte – O princípio da redução ou
da elementariedade prioriza o todo sobre as partes ou as partes sobre o todo, desprezando as
interações entre os fenômenos, fatos e acontecimentos que revelam qualidades nos conjuntos
organizados que não são percebidas no nível apenas das partes. Em outras palavras, significa
que, na Ciência Clássica, a tentativa de conhecimento pauta-se na separação das partes do
todo e do todo desconsiderando as partes. Evidencia, assim, uma visão simplificadora na relação parte-todo como se o todo não estivesse presente nas partes e as partes não produzissem o
todo.
4 – Ordem-Mestra – Esse princípio elimina tudo que representa desordem, pois julga
ser o reflexo de um conhecimento limitado e superficial, ou seja, somente a ordem e a lei traduzem o resultado do conhecimento científico. Os fenômenos que são desordenados, aleatórios, improváveis, indeterminados, não são reconhecidos como próprios da realidade complexa que comporta a ordem e a desordem, não de maneira antagônica ou incompatível, mas
complementar.
5 - Causalidade simples – Esse princípio explica que a causalidade é simples; em outras palavras, tudo aquilo que determina uma ação, um estado, fato, acontecimento, fenômeno,
a ordem ou o efeito das coisas é de origem superior e exterior aos objetos. O que é produzido
no interior ou por fatores internos (endógenos) não é examinado, mas apenas o que provém de
sua causa externa (exógeno) e, quando esses aspectos são considerados, isso ocorre de maneira dicotômica e não dialógica.
6 - Disjunção objeto-meio – Esse princípio alega que se obtém maior controle e conhecimento do objeto isolando-o do seu meio através de experimentos em ambientes artificiais. O pensamento simplificador da Ciência Clássica realmente oportunizou, pelas experimentações em ambientes artificiais, conhecimentos importantes, mas, por outro lado, comprometeu a ampliação dos conhecimentos que eram evidenciados nas interações do objeto em seu
meio ambiente natural. Além disso, a disjunção entre o sujeito e o objeto também norteava o
pensamento da Ciência Clássica por uma separação absoluta entre aquele que concebe e percebe e o que é percebido e concebido, desconsiderando a autonomia do sujeito, seu ser e sua
existência, e provocando a redução do conhecimento científico a estruturas formais da razão
científica.
7 - Confiabilidade absoluta da lógica – Considera apenas as ciências empíricoformais como sendo suficientes para o desenvolvimento de todo entendimento científico, por
estarem fundamentadas nos procedimentos da verificação, em que toda contradição era considerada erro. Segundo Morin:
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O princípio de separação não morreu, mas é insuficiente. É preciso separar,
distinguir, mas também é necessário reunir e juntar. O princípio de ordem não
morreu, é preciso integrá-lo na dialógica ordem-desordem-organização. Quanto ao princípio de redução, encontra-se morto, porque jamais chegaremos ao
conhecimento de um todo a partir do conhecimento dos elementos de base. O
princípio da lógica dedutivo-identitária deixou de ser absoluto, e é preciso saber transgredi-lo. (MORIN, 2004, p. 564-565)

Nesse sentido, não se pode mais seguir esse pensamento simplificador, pautado na racionalidade técnico-científica, como sendo a única forma de resposta às indagações da complexidade da vida, pois exclui as questões histórico-sociais, não reflete consciente, ética e
politicamente a construção do conhecimento e limita-se à descrição dos fenômenos e fatos
numa suposta “neutralidade científica”, apenas verificando sua regularidade e sua ordem lógica. É preciso ter um novo olhar sobre o tecido da história, não mais numa perspectiva positivista do apego ao mensurável, mas através de um olhar atento e sensível que contemple os
fios, os entrefios e as entrelinhas.
Diante do exposto, como parte do problema da nossa investigação, delineiam-se as seguintes questões: É possível desprezar a natureza subjetiva e complexa da realidade? O ser
humano não precisa ser considerado também em seu ser e em sua existência como sujeito?
Seria a razão científica, como verdade lógica, soberana e auto-suficiente, a medida para todos
os conhecimentos? Podemos indagar sobre o conhecimento do mundo sem refletir o que significaria conhecer?
Etimologicamente, o termo conhecimento vem do latim cognoscere, que significa conhecer pelos sentidos. É possível afirmar que conhecer é o resultado do pensamento que o
sujeito cognoscente estabelece ao interagir com o objeto a ser conhecido. Encontramos nos
estudos do próprio Morin uma citação que traduz claramente essa idéia:
O conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo externo. Todas as
percepções são, ao mesmo tempo, traduções e reconstruções cerebrais com base em estímulos ou sinais captados e codificados pelos sentidos. (...) O conhecimento, sob forma de palavra, de idéia, de teoria, é o fruto de uma tradução e
reconstrução, comporta a interpretação, o que introduz o risco do erro na subjetividade do conhecedor, de sua visão do mundo e de seus princípios de conhecimento. (MORIN, 2006, p.20).

Junto com a incerteza e o risco do erro no conhecimento, o autor aponta que “O conhecimento do conhecimento, que comporta a integração do conhecedor em seu conhecimento, deve ser, para a educação, um princípio e uma necessidade permanentes.” (MORIN, 2006,
p.31). Nesse sentido, a construção/reconstrução/autoconstrução do conhecimento humano
ocorre de modo processual, contínua, num entrelaçar de fios que formam uma teia infinita de
(intra/inter)relações, contribuindo com o pensamento complexo da realidade.
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O pensamento está relacionado às maneiras de solucionar ou compreender os problemas que são próprios à vida humana e ao mundo, sendo também multidimensionais as interpretações que fazemos da realidade e de seus significados. Segundo Ornellas (2005, p.223),
“O desejo surge na falta e é o que impulsiona o sujeito a aprender”, ou seja, o pensamento é
mobilizado ao mesmo tempo pela necessidade, pelo desejo e pela capacidade humana de conhecer para sobreviver, levando-nos a atribuir sentidos, finalidades e razões para as coisas e
para o mundo.
Tais reflexões nos remetem à necessidade de um pensamento complexo, pois percebemos que as ciências naturais e humanas, através do próprio avanço dos seus conhecimentos,
entraram em crise, ao constatar que o pensamento simplificador é insuficiente para compreender a realidade, o ser humano e a sociedade, os fatos e os fenômenos constituídos por complexidades que não são percebidas pelas lentes do paradigma da simplificação: generalizaçãoredução-separação.
Diante disso, Morin aponta o paradigma da complexidade, propondo uma visão complexa sobre a realidade, numa perspectiva dialética e relacional do universo, que considera o
local, o singular, a interligação do tempo e do espaço, o eventual, o histórico, o todo nas partes e as partes no todo, os atrasos, as interferências, os desvios, as reorientações, a dialógica
entre ordem-desordem, enfim, “chegamos pela própria ciência ao não-simples; chegamos ao
que é complexo” (MORIN, 2000, p. 32).
Não pretendemos aqui estudar em todas as suas dimensões as discussões sobre a Teoria da Complexidade ou do Pensamento Complexo, até porque não é o objeto de estudo do
presente trabalho. O nosso objetivo é apenas explicitar os princípios da referida teoria para
melhor compreensão da complexidade do ser humano no processo de formação docente. Os
princípios da Epistemologia complexa são complexos. Geralmente, a palavra complexo é relacionada ao que é complicado, difícil e não-simples, mas o sentido vem da palavra latina complexus, que quer dizer o que se encontra tecido junto.
O conceito complexidade diz respeito às interações e interligações de situações, processos, fenômenos, fatos, acontecimentos; enfim, indica que o todo é constituído pelas interações e retroações entre as partes. Edgar Morin propõe a Teoria da Complexidade, defendendo
a idéia de que:
... o todo tem um certo número de qualidades e de propriedades que não aparecem nas partes quando elas se encontram separadas (...) o conhecimento das
partes constituintes não basta para o conhecimento do todo, e o conhecimento
do todo, claro, não pode ser isolado do conhecimento das partes” (MORIN,
2004, p.562-563).
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É preciso repensar o mundo e sua produção de conhecimento. Para isso, Morin critica
o paradigma da Ciência Clássica positivista, reducionista e determinista ainda predominante
nas academias e produções de conhecimento na contemporaneidade e propõe a reforma do
pensamento pela reforma do ensino, destacando, inclusive, que seu início devia se dado desde
a educação básica, a fim de preparar os seres humanos para os desafios da realidade complexa, numa perspectiva dialógica que considere o ser humano e as relações sociais em todas as
suas dimensões. Para estudar a realidade, a Teoria da Complexidade parte de um ponto de
vista bem diferente da Teoria Clássica, que se limita ao que é matemático, lógico e verificável, como sendo suficiente e absoluto para explicar todos os fatos e fenômenos pelos mesmos
métodos, independentemente do tempo e espaço.
Os problemas não podem ser mais concebidos separados uns dos outros. Nesse sentido, admitir a complexidade moriniana implica romper com as concepções pautadas no modelo
da racionalidade técnica e instrumental da Ciência Clássica que, como vimos anteriormente,
propõe, a partir de leis gerais e de princípios simples (ordem, redução, separação, lógica absoluta), apreender todos os fenômenos do mundo, colocados sob um pretenso controle absoluto
pelo conhecimento.
Na Teoria da Complexidade, não existe um princípio soberano para o conhecimento,
mas uma pluralidade de princípios que são necessários e decisivos, mas também insuficientes
e incertos. Compreender a Teoria da Complexidade significa considerar a relação Todo-Partes
/ Partes-Todo, onde a realidade é reconhecida em suas singularidades, mas também em seu
conjunto e contexto, contribuindo para a ampliação do conhecimento.
Apropriadamente, Morin utiliza o exemplo da tapeçaria, para mostrar que não basta ter
apenas o conhecimento simplista e banal dos fios que juntos formam o tecido, ou apenas saber
como é o tecido como um todo, se não conhecermos as propriedades específicas de cada fio,
pois todo tecido é muito mais que uma junção de fios, pois há princípios próprios em cada fio
de maneira singular e plural que, no contexto da tapeçaria, como um todo, nem sempre são
evidenciados com o devido desvelo.
Consideremos uma tapeçaria contemporânea. Comporta fios de linho, de seda,
de algodão, de lã, com cores variadas. Para conhecer esta tapeçaria, seria interessante conhecer as leis e os princípios respeitantes a cada um deste tipos de
fio. No entanto, a soma dos conhecimentos sobre cada um destes tipos de fio
que entram na tapeçaria é insuficiente, não apenas para conhecer esta realidade nova que é o tecido (quer dizer, as qualidades e as propriedades próprias
para esta textura) mas, além disso, é incapaz de nos ajudar a conhecer a sua
forma e a sua configuração.
Primeira etapa da complexidade: temos conhecimentos simples que não ajudam a conhecer as propriedades do conjunto. Uma constatação banal que tem

30
conseqüências não banais: a tapeçaria é mais que a soma dos fios que a constituem. Um todo é mais do que a soma das partes que o constituem.
Segunda etapa da complexidade: o facto de que existe uma tapeçaria faz com
que as qualidades deste ou daquele tipo de fio não possam todas exprimir-se
plenamente. Estão inibidas ou virtualizadas. O todo é então menos que a soma
das partes.
Terceira etapa: isto apresenta dificuldades para o nosso entendimento e para a
nossa estrutura mental. O todo é simultaneamente mais e menos que a soma
das partes (MORIN, 1990, p.123-124).

Em consonância com esse exemplo e para facilitar a compreensão dos princípios da
epistemologia da complexidade, optamos dividi-los também em sete pontos, a fim de os relacionar com os sete princípios do pensamento simplificador da Ciência Clássica, citados acima.
1 - Princípio complementar e inseparável da inteligibilidade a partir do local e
singular – A igualdade e a singularidade são coisas que se complementam, ou seja, a realidade é particular, mas também tem traços universais, de modo que “...o problema consiste em
combinar o reconhecimento do singular e do local com a explicação universal.” (MORIN,
2000, p.49). Ou seja, não se pode excluir as singularidades ou particularidades do que é universal como sendo “resíduos elimináveis”. Apesar de deixar claro que a teoria da complexidade não possui uma metodologia, o autor pontua que pode haver um procedimento7 que articule as disjunções, compreenda as realidades, fatos e fenômenos em sua multidensionalidade,
singularidade, localidade e temporalidade, que atua como lembrete para um pensar inconcluso
e, ao mesmo tempo, integrador. Por exemplo, segundo Morin (2006, p.179), o
“...desenvolvimento da disciplina ecológica nas ciências biológicas mostra que é, no quadro
localizado dos ecossistemas, que os indivíduos singulares se desenvolvem e vivem. Portanto,
não podemos trocar o singular e local pelo universal: ao contrário, devemos uni-los.”
2 - Princípio da irreversibilidade e reversibilidade temporal – Nesse princípio, nos
confrontamos com a complexidade da poli temporalidade, como “...um tempo que pode ser
simultaneamente irreversível e reiterativo” (MORIN, 2000, p.50). O conceito de reversível
está ligado à idéia do que pode reverter, inverter o sentido, o lado, a direção, a finalidade. Por
outro lado, irreversível significa que só se pode acompanhar o tempo numa única direção.
Quando analisamos o princípio da irreversibilidade e reversibilidade temporal, compreendemos que os fatos, fenômenos e a própria realidade devem ser concebidos de maneira complexa, como uma “... junção de conceitos que lutam entre si” (MORIN, 1996, p.192). No pensar
complexo, o tempo, a história e os acontecimentos não são “limitados” nem à irreversibilida-

7

Memento – lembrete.

31

de nem à reversibilidade, mas são dispositivos que devem ser considerados em sua dupla
temporalidade, reversíveis e irreversíveis ao mesmo tempo.
A história sempre foi considerada uma descrição linear dos eventos e a tentativa de interpretação desses acontecimentos. Esse princípio da complexidade considera o tempo e a
história em suas várias dimensões como processos reversíveis e/ou irreversíveis dialogicamente. Dito de outra forma, com uma dupla temporalidade. “No universo das coisas simples,
é preciso que a ‘porta esteja aberta ou fechada’, mas, no universo complexo, é preciso que o
sistema autônomo esteja aberto e fechado, a um só tempo.” (p.184).
É preciso considerar a complexidade temporal dos acontecimentos, até porque a própria noção de acontecimento8 é relativa, a depender do sistema de análise. O mesmo fenômeno pode ser acontecimento num sistema ou elemento9 em outro. Para entender melhor, Morin
(1996) traz como exemplo os acidentes automobilísticos. O mesmo acidente de carro é compreendido como elemento pelos sistemas estatísticos que controlam o número de vítimas em
determinada rodovia e como acontecimento pelas famílias das vítimas, ou seja, o mesmo fenômeno pode ser um acontecimento ou um elemento, a depender do “sistema”10 pelo qual
seja considerado.
3 - Princípio da dialogicidade todo-parte/parte-todo – Esse princípio nos remete à
frase de Pascal, dita ainda no século XVII e bastante citada nas obras de Edgar Morin: “Considero impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, como conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes” (PASCAL, apud MORIN, 1996, p.259). Aqui existe um zelo
pela interação dos elementos, pois, quando estes são reduzidos às partes, ocorre uma compreensão limitada e insuficiente da realidade. Morin explica que “...somos constituídos de 30 a
50 bilhões de células. Mas, na verdade – e creio que foi Atlan quem fez essa observação – nós
não somos constituídos de células, somos constituídos de interações celulares.” (2000, p.51).
Melhor dizendo, é preciso abandonar o pensamento simplificador, linear e reducionista por
um pensar espiralado em que existe um transitar permanente do todo para as partes e das partes para o todo dialogicamente.
O termo dialógico quer dizer que duas lógicas, dois princípios, estão unidos
sem que a dualidade se perca nessa unidade; daí vem a idéia de “unidualida8

A noção de acontecimento, numa perspectiva moriniana, designa o que é improvável, acidental, aleatório, singular, concreto, histórico... Em outras palavras, essa noção aparentemente simples e elementar, remete a outras
noções e as contém; é, de fato, uma noção complexa. (MORIN, 1996, p.250)
9
“Todo elemento pode ser considerado acontecimento na medida em que o consideramos situado na irreversibilidade temporal, uma manifestação ou atualização, isto é, em função de seu aparecimento e desaparecimento,
como em função de sua singularidade.” (MORIN, 1996, p. 251).
10
Exprime a unidade complexa e o caráter fenomenal do todo, assim como o complexo das relações entre o todo
e as partes. (MORIN, 1996, p. 251)
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de” que propus para certos casos; desse modo, o homem é um ser unidual, totalmente biológico e totalmente cultural a um só tempo. (MORIN, 1996,
p.189).

Em outras palavras ainda, esse princípio da complexidade pautado na dialógica, tem a
função de aproximar pontos de vista às vezes contraditórios e/ou antagônicos, indissociáveis e
reforçar o princípio da complementariedade e interação dos elementos, mostrando que, quando estes são reduzidos às partes, ocorre uma compreensão limitada e insuficiente da realidade
ou, ainda, quando apenas o todo é considerado, não percebemos as singularidades e especificidades das partes que, no todo, não se revelam, pois “no nível da organização do conjunto,
emergem as qualidades que não existem no nível das partes” (MORIN, 2000, p.51).
É por isso que Morin relaciona esse princípio ao holograma11, pois as partes apresentam em si mesmas as características do todo, ainda quando estão divididas em partes. Essa
aparente contradição explica um princípio importante da Teoria da Complexidade, segundo a
qual, as partes, em suas interações, formam o todo, mas também o todo está concomitantemente nas partes.
Nesse sentido, Morin (1996, p. 261) explicita que,
- O todo é mais do que a soma das partes (princípio bem explicito e, aliás, intuitivamente reconhecido em todos os níveis macroscópicos), visto que em seu
nível surge não só uma macrounidade, mas também emergências, que são
qualidades/propriedades novas.
- O todo é menos do que a soma das partes (porque elas, sob o efeito das coações resultantes da organização do todo, perdem ou vêem inibirem-se algumas
das suas qualidades ou propriedades)
- O todo é mais do que o todo, porque o todo enquanto todo retroage sobre as
partes, que, por sua vez, retroagem sobre o todo (por outras palavras, o todo é
mais do que uma realidade global, é um dinamismo organizacional).

A sociedade, por exemplo, é constituída de indivíduos que, pela interação entre seus
pares, produzem a própria sociedade, ou seja, podemos dizer que, nesse todo (sociedade),
estão as partes (indivíduos) interligados e que trazem em si o todo (cultura, linguagem, valores etc.) numa construção singular/plural. Ao pensar nesses elementos (indivíduos/sociedade),
não podemos desprezar as singularidades do indivíduo-sujeito nem seu contexto multifacetado.
Por considerar o inacabamento do conhecimento, tendo um ponto de partida, mas não
um fim, esse princípio destaca a importância do conhecimento em permanente movimento do
todo para as partes e das partes para o todo. Isso traduz o processo de recursividade organiza11

Uma imagem física tridimensional, “cujas qualidades de relevo, de cor e de presença são devido ao fato de
cada um de seus pontos incluírem quase toda a informação do conjunto que ele representa” (MORIN, 1996,
p.181).
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cional, muito importante para conceber a relação parte-todo, que diz respeito à auto e heteroprodução num processo permanente de interações local/global, singular/plural, todo/parte e
vice-versa.
4 - Princípio da ordem-desordem-interações-organizações – A ordem-desordem e a
organização-desorganização não são princípios incompatíveis, mas complementares na construção do conhecimento. Ao contrário do princípio simplificador da Ordem-Mestra, em que
apenas a ordem e a lei são consideradas e tudo que significa desordem é desprezado, esse
princípio complexo manifesta-se no sentido de conceber a contradição ordem-desordem ao
mesmo tempo.
Apropriadamente, Morin toma como exemplo o céu estrelado para explicar o princípio
da ordem-desordem-interações-organizações. Num primeiro olhar:
... o céu estrelado impressiona por sua desordem: um amontoado de estrelas,
dispersas ao acaso. Mas, ao olhar mais atento, aparece a ordem cósmica, impertubável – cada noite, aparentemente desde sempre e para sempre, o mesmo
céu estrelado, cada estrela no seu lugar, cada planeta realizando seu ciclo impecável. (MORIN, 1996, p. 195)

Significa que não podemos dizer que as coisas são “isso ou aquilo”, mas sim, “isso e
também aquilo” numa unitas multiplex12. Isso traduz uma relação complementar (inter/entre)
tetragramática (ordem-desordem-interaçoes-organizações), na qual podemos perceber a ordem em fenômenos aparentemente desordenados, assim como a desordem ou o caos de maneira ordenada, de tal forma que “não podemos provar se aquilo que nos parece acaso não é
devido à ignorância”. (MORIN, 1996, p.179).
No entendimento de Morin (1996, p.207), a ordem pode ser definida em três níveis:
O primeiro nível seria a dos fenômenos que aparecem na natureza física, biológica e social: a ordem se manifesta sob a forma de constância, de estabilidade, de regularidade e de repetição. Depois, chegamos num segundo nível que
seria o da natureza da ordem: a determinação, a coação, a causalidade e a necessidade que fazem os fenômenos obedecer as leis que os governam. Isso nos
leva a um terceiro nível, mais profundo, no qual a ordem significa coerência,
coerência lógica, possibilidade de deduzir ou de induzir, e portanto de prever.

Nesse sentido, é oportuno refletir sobre esses aspectos da ordem associados à desordem como elementos complementares, mesmo sendo antagônicos. Para isso, será preciso considerar as interações e organizações de elementos diferentes que se constituem, ao mesmo
tempo, em um sistema auto-eco-organizador.

12

Singular-plural - ao mesmo tempo uma unidade e uma multiplicidade.
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5 - Princípio da causalidade complexa – Esse princípio tem uma importância significativa no pensamento complexo, pois chama atenção para o fato de que a causalidade não
pode ser explicada com uma única resposta simples e definitiva. Como se os fatos e fenômenos tivessem uma causalidade apenas interna ou externa e fossem determinados por uma ação,
estado, razão, origem, seguidos de uma explicação lógica e inquestionável. Ao contrário disso, o princípio da causalidade complexa reputa a idéia de que as causas podem ter origens
endógenas (internas) e/ou exógenas (externas) dialogicamente e de maneira espiralada. Em
outras palavras, os fatos e fenômenos podem ter causas endógenas e exógenas, podendo retroagir sobre as próprias causas de forma interativa ou complementar, denominado por Morin de
endoexocausalidade. Ignorar a endoexocausalidade é admitir uma visão simplificadora e insuficiente para conceber e compreender os fenômenos, o ser humano e o mundo. Além disso, a
causalidade, em seu efeito retroativo, dá origem a outras causas também de origens multidimensionais que retroagem sobre essa mesma causa num movimento contínuo, circular e espiralado ao mesmo tempo. Por exemplo, “o ciclo da reprodução sexual produz indivíduos e esses indivíduos são necessários para a continuação do ciclo de reprodução. Melhor dizendo, a
reprodução produz indivíduos que produzem o ciclo da reprodução. (MORIN, 1996, p.182).
6 - Princípio da distinção – Esse princípio vai de encontro ao princípio da disjunção
na Ciência Clássica, onde, para conhecer, era necessário disjuntar e separar o objeto ou o ser
do seu meio ambiente. “No entanto, essa era a idéia que a ciência experimental impôs com
sucesso, pois ela podia pegar um objeto; tirá-lo do seu meio ambiente, situá-lo num meio artificial, que é o da experiência, modificá-lo e controlar as modificações para conhecê-lo.”
(MORIN, 1996, p.183). Na verdade, a própria produção de conhecimento, pautada no principio da disjunção da Ciência clássica, evidenciou sua insuficiência em compreender os fenômenos e a própria realidade. Quando separamos o objeto do meio de maneira artificial e descontextualizada, são evidenciadas características que não traduzem a realidade e temos uma
visão embaçada dos fenômenos, elementos e contextos.
Até mesmo a tentativa de disjuntar o observador do observado (pesquisador do objeto
de pesquisa), como sendo elementos que não se articulam ou influenciam mútua e dialogicamente, numa falsa “neutralidade”, sinaliza uma visão simplificadora do universo e da própria
vida. “Não passava de ilusão quando acreditávamos eliminar o observador nas ciências sociais. Não é só o sociólogo que está na sociedade; conforme a concepção hologramática, a sociedade também está nele; ele é possuído pela cultura que possui.” (MORIN, 1996, p.185).
A respeito desse assunto, Morin sugere a distinção, a diferenciação e não o isolamento
ou separação dos elementos. Constitui um convite ao pensamento rotativo (parte-todo, todo-
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parte) e abre um leque de possibilidades para desenvolver o conhecimento com base em uma
teoria científica do sujeito, da autoprodução e auto-organização, que considere a noção de
autonomia cientificamente.
7 - Princípio da limitação da lógica absoluta – Enquanto o fundamento da Ciência
Clássica é a confiança absoluta na lógica e na certeza, a epistemologia da complexidade aceita
a contradição e a incerteza, transgredindo a lógica do pensamento e da verificação que se limita à lógica positivista, redutiva e dedutiva. Nesse sentido, Morin afirma que “... no coração
do problema da complexidade existe um problema do princípio do pensamento, ou paradigma, e no coração do paradigma da complexidade existe o problema da insuficiência e da necessidade da lógica, do afrontamento ‘dialético’ ou dialógico da contradição.” (MORIN,
2000, p. 61-62). Somente através do pensamento complexo, em movimento permanente, dialógico e espiralado é que a complexidade do ser humano e do contexto histórico-social poderá
ser apreendida. A realidade complexa exige um pensar complexo, que, de acordo com Morin,
só será possível pela reforma da educação.
Em outras palavras, esse princípio da complexidade propõe uma ruptura com a idéia
cartesiana, que recuava diante da contradição ou classificava como erro tudo que não podia
ser exposto de maneira clara, lógica ou que sinalizasse ambigüidades ou confusão. Em outras
palavras ainda, o pensamento simplificador dava “marcha à ré” ao contraditório e às incertezas. Convém observar que:
... a lógica clássica é um instrumento retrospectivo, seqüencial e corretivo, que
nos permite corrigir nosso pensamento, seqüência por seqüência; porém,
quando se trata de seu próprio movimento, de seu próprio dinamismo e da criatividade que existe em qualquer pensamento, bom, nesse caso, a lógica pode,
no máximo, servir de muleta, nunca de pernas.” (MORIN, 1996, p.187)

Diante disso, urge buscar caminhos que considerem a multidimensionalidade do pensamento de maneira dialógica, em que “o pensamento complexo é o pensamento que, equipado com os princípios de ordem, leis, algoritmos, certezas e idéias claras, patrulha o nevoeiro,
o incerto, o confuso, o indizível, o indecidível” (MORIN, 1996, p.231).
Os fios complexos das práticas educativas
É impossível negar por mais tempo a complexidade da educação, porque é nela em
que se confrontam a complexidade do ser humano e a do contexto histórico-social. Eis a importância em compreender os princípios da Teoria da Complexidade para uma reforma da
educação. Para Morin (1999, p.34), a reforma do pensamento deveria ser, a princípio e princi-
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palmente, iniciada na escola primária, pois “é neste nível que devemos nos beneficiar da maneira natural e espontaneamente complexa do espírito da criança, para desenvolver o sentido
das relações entre os problemas e os dados”.
O conhecimento, tal como é trabalhado nos espaços educativos, principalmente nas
escolas e universidades, não contempla a complexidade; ao contrário, é fortemente pautado no
modelo da racionalidade técnica, revelando sua insuficiência em responder, de maneira satisfatória e significativa, aos problemas enfrentados pelas sociedades contemporâneas, repletas
de contradições, e que escapam ao controle pretensamente absoluto da lógica clássica que
impossibilita pensar os problemas fundamentais e globais. Quando o conhecimento é concebido de maneira descontextualizada, fragmentada e separada por disciplina sem conexão entre
si, impede-se o conhecimento pertinente13, ou seja, conhecimento que não desconsidera os
aspectos humanos, como sentimentos, paixões, medos, desejos, projetos e sonhos pessoais.
Paralelo a isso, cabe dizer que as disciplinas contribuíram para o avanço do conhecimento,
mas apenas em parte, sendo necessário ter uma visão do todo, até porque a própria capacidade
de conhecer busca naturalmente a contextualização. Segundo Claude Bastien (apud Morin,
2006, p.37), “a contextualização é condição essencial da eficácia (do funcionamento cognitivo)”. Significa dizer que o texto evoca o seu próprio contexto a fim de lhe atribuir sentido.
É por isso que Morin nos convida a pensar a Ciência com Consciência (1996). Nessa
obra, o autor explica, dentre outras coisas, que o pensamento complexo é a tomada de consciência de que a forma simples como entendemos o conhecimento é insuficiente ou incapaz de
conceber o próprio conhecimento numa perspectiva ética e solidária. Ou seja, trata-se de uma
concepção multidimensional da Ciência, que mesmo na incerteza, zela por um compromisso
com a ética, o conhecimento e o outro. Pensar conscientemente é romper com a objetividade
científica, a fragmentação, compartimentarização e hiperespecialização do conhecimento. É,
antes de tudo, considerar como essencial, no desenvolvimento do conhecimento científico, a
moral, a ética, a reflexão, a subjetividade, a comunicação entre os saberes, a visão de homem
como indivíduo-sujeito-autônomo que tem capacidade de refletir sobre si e o mundo.
Nessas condições, compreender a realidade, a partir dos princípios da epistemologia
da complexidade, contribui para um despertar da consciência na produção do conhecimento e
no enfrentamento dos problemas. A epistemologia da complexidade torna-se assim, uma necessidade premente para todos que, direta ou indiretamente, estão envolvidos no contexto

13

Vide os princípios do conhecimento pertinente em Morin, 2006, p. 35-46.
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educacional enquanto prática social da formação do ser humano. Educação14 aqui deve ser
entendida como um processo sistemático e interativo junto à realidade, possibilitando a sua
compreensão, a intervenção e a sua transformação. Valendo-nos dos estudos de Libâneo
(2007, p.78), podemos conceituar o processo educativo como “um fenômeno social, enraizado
nas contradições, nas lutas sociais, de modo que é nos embates da práxis social que vai-se
configurando o ideal de formação humana”.
É a educação que propicia o desenvolvimento das habilidades cognitivas, operativas e
sociais e, por meio dos conteúdos (história, geografia, literatura, artes, ciências e outros), capacita os educandos para o exercício da cidadania, autonomia, criatividade, criticidade, responsabilidade e tomadas de decisão.
Em consonância com isso, Morin (2006) propõe que a educação do futuro deveria ensinar a condição humana, principalmente numa era planetária como a nossa, marcada por desafios, incertezas e complexidades. Significa dizer que a escola não deve se preocupar apenas
com o conhecimento que prepara o indivíduo para o mercado de trabalho, mas para o mundo
do trabalho, com conhecimentos que contribuam para emancipação humana socialmente referenciada, estimulem sonhos e projetos pessoais que privilegiem as necessidades humanas,
como o lazer, o viver, o conviver e o criar, ou seja, aspectos próprios do Homo complexus15
que se constitui em:
Um ser racional e irracional, capaz de medida e desmedida; sujeito de afetividade intensa e instável. Sorri, ri, chora, mas sabe também conhecer com objetividade; é serio e calculista, mas também ansioso, angustiado, gozador, ébrio,
extático; é um ser de violência e de ternura, de amor e de ódio; é um ser invadido pelo imaginário e pode reconhecer o real, que é consciente da morte, mas
que não pode crer nela; que secreta o mito e a magia, mas também a ciência e
a filosofia; que é possuído pelos deuses e pelas Idéias, mas que duvida dos
deuses e critica as Idéias; nutre-se os conhecimentos comprovados, mas também de ilusões e de quimeras. E quando, na ruptura de controles racionais,
culturais, materiais, há confusão entre o objetivo e o subjetivo, entre o real e o
imaginário, quando há hegemonia de ilusões, excesso desencadeado, então o
Homo demens submete o Homo sapiens e subordina a inteligência racional a
serviço de seus monstros. (MORIN, 2006, p.59-60)

Essa citação define claramente a polivalência e a multidimensionalidade do ser humano e as ligações estabelecidas entre as diversas dimensões, ou seja, é o ser humano que, ao
mesmo tempo, sente, age, pensa e está sujeito às interferências da realidade social. Ficou clara, por exemplo, a relação entre afetividade e construção de conhecimento como um dos principais aspectos do desenvolvimento humano.
14

O termo tem duas origens latinas: educare (alimentar, cuidar, criar, referindo-se tanto a plantas, animais e
crianças) e educere (tirar para fora de, conduzir para, modificar um estado). (LIBÂNEO, 2007, p. 72).
15
Homem complexo.
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Por tudo isso, é preciso romper com o pensamento simplificador e linear de conceber a
causalidade entre os fatos e fenômenos e com a certeza absoluta como modo de conceber o
conhecimento e a educação. É preciso religar os diversos fatores que se encontram separados
ou “escondidos” no entrelaçar do tecido.
O currículo escolar, por exemplo, apresenta-se fragmentado em disciplinas isoladas
que não oferecem a visão do todo nem a interligação dos saberes, quando deveriam favorecer
a construção de conhecimento a partir do paradigma da complexidade. Geralmente as:
... crianças aprendem a história, a geografia, a química e a física dentro de categorias isoladas (...) aprendem a conhecer os objetos isolando-os, quando seria preciso, também, recolocá-las em seu meio ambiente para melhor conhecêlos, sabendo que todo ser vivo só pode ser conhecido na sua relação com o
meio que o cerca, onde vai buscar energia e organização” (MORIN, apud PETRAGLIA, 1995, p.69).

Diante disso, cumpre oportunizar o diálogo entre as disciplinas para compreender o
todo e analisá-lo numa perspectiva interdisciplinar. Para isso, romper com o pensamento linear e reducionista presente no paradigma da simplicidade será condição premente para se traduzir na prática educativa a complexidade do currículo. (MACEDO, 2000).
Podemos dizer que o currículo se constitui no pensar e agir, traduzido nas ações educativas cotidianas através dos objetivos, das decisões e das ações produzidas e reproduzidas,
organizadas e selecionadas, tendo como base os aspectos culturais e sociais, visando à melhor
qualidade do processo de ensino e aprendizagem.
Entretanto, convêm observar também que o regime de seriação, que exige do professor o cumprimento do programa de uma lista enorme de conteúdos de qualquer maneira,
compromete a aprendizagem dos alunos. A preocupação gira em torno da transmissão de conteúdos do programa que o aluno precisará aprender para estar na série subseqüente. Se houver
realmente aprendizagem ou não, não importa. O importante é “concluir” o ano com a matéria/disciplina em dia. Dessa forma, os “pré-requisitos” para a série subseqüente são supervalorizados, uma vez que a complexidade se amplia a cada ano. Nesse pensamento, há uma
desconsideração, no processo educativo, do que é contraditório, desordenado, imprevisível,
enfim, tudo que contraria a ordem e a linearidade. O princípio da distinção na complexidade
deve ser ativado, num contexto que exclui o sujeito conhecente e disjunta o conhecimento da
realidade do aluno, o ensino da aprendizagem, os problemas educativos vivenciados no interior da escola e no contexto social.
Até mesmo com relação à estrutura física da escola, os princípios da teoria da complexidade precisam ser considerados, pois, na maioria das vezes, ela é organizada sem o devido
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espaço para encontros coletivos, resultando em um trabalho individualizado por parte de professores, alunos e direção, comprometendo as relações interpessoais e o trabalho coletivo,
colaborativo e cooperativo. Em outras palavras, o próprio espaço educativo deveria ser constituído de complexas construções coletivas, em que as analises sócio-políticas mais globais e as
questões da sala de aula sejam confluentes e importantes para o processo educacional.
De fato, o cenário educativo é marcado por múltiplas dimensões: ações fragmentadas,
seqüenciadas, desordenadas, lineares, o que nos obriga a considerar a complexidade da prática
educativa. Quando refletimos sobre a história dos alunos, a interdisciplinaridade, a subjetividade, a interpretação de dados a partir das observações, as relações afetivas e a dinamicidade
da aprendizagem, estamos pautados no pensar complexo, porque o contexto educacional é
pautado na complexidade do ato de conhecer.
Para Morin (2006, p.20), todo conhecimento está sujeito ao erro e à ilusão, porque toda transmissão e assimilação da informação e/ou comunicação estão sujeitas a “perturbações
aleatórias ou de ruídos”, afetos, emoções, diferenças sociais, culturais e de origem, que influenciam nossas percepções, captadas e codificados através dos sentidos; e, por se manifestar
pela palavra, idéia ou teoria, o conhecimento “é o fruto de uma tradução/reconstrução por
meio da linguagem e do pensamento e, por conseguinte, está sujeito ao erro. (...) A educação
deve-se dedicar, por conseguinte, à identificação da origem de erros, ilusões e cegueiras”
(MORIN, 2007, p.20-21).
Em paralelo a isso, o autor revela que, para um conhecimento pertinente será preciso
contemplar o contexto, o global, a relação todo/parte e parte/todo, a multidimensionalidade do
ato de conhecer e suas contradições e singularidades, da mesma forma que as pluralidades. “O
conhecimento se dá não apenas pela razão, mas pelo diálogo dela com o sensível e o emocional.” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p.221)
Diante do exposto, é possível afirmar que o pensamento/conhecimento complexo tem
uma relação intrínseca com a complexidade do ser humano, inserido em um contexto igualmente complexo. Autores, como Almeida (2006, p.27), afirmam que, “a complexidade está no
mundo, em todas as coisas (materiais ou não); a vida cotidiana é impregnado de complexidade”; para Boff (2006, p.59), “o ser humano é tudo isso e ainda mais, pois é habitado por uma
paixão insaciável que não encontra no Universo nenhum objeto que lhe seja adequado e que o
faça repousar”; com Juremir Silva (2006, p.102) aprendemos que “A complexidade implica
em afrontar as verdades caseiras, as certezas confortáveis e, por vezes, até mesmo os ideais
mais caros e aparentemente generosos”; Costa (2006, p.138) manifesta-se nessa direção ao
comentar que “o homem pode construir o seu próprio sentido, a partir do sentido comum,
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descobrindo que não há verdades absolutas – estas são mitos, Ideomitos”; Castro (2006,
p.157), contribui, ao se refletir sobre à complexidade da vida cotidiana:
...se damos tanta importância à vida cotidiana, não é tanto por curiosidade pelas maneiras de molhar o pão no café com leite de manhã, mas sim porque é a
vida dos nossos amores, dos nossos medos, da nossa morte, das nossas experiências. Camuflada sob a grande história como as histórias da vida sob a História.”

Ou seja, a grande questão é que o conhecimento deve estar relacionado à vida, aos
problemas que são próprios aos seres humanos e à sua aprendizagem enquanto cidadãos. E
esse conhecimento, a depender do tipo de pensamento em que estiver pautado (simples ou
complexo), influenciará a maneira como vimos, nos portamos, somos e estamos no mundo e
na vida. É por isso que o tipo de pensamento no processo educativo ganha cada vez mais importância, pois a forma atual como o conhecimento é concebido nos espaços formativos ocorre de maneira fragmentada, desarticulada, sem conexões entre as áreas de conhecimento, linear e, sobretudo, como verdades absolutas, com respostas únicas, excluindo as incertezas e
inibindo uma reflexão transdisciplinar.
No que diz respeito aos currículos, o modelo da racionalidade técnica também
informou a elaboração de propostas sobre o que deveria ser ensinado às crianças e jovens. As disciplinas escolares eram apresentadas como conjunto de
conteúdos de origem científica e que representavam um resumo do que havia
sido de melhor produzido até então. Essa origem conferia a esses saberes um
estatuto de verdade, universalidade e legitimidade inquestionáveis. (MONTEIRO, 2001, p.129).

Ora, como já vimos, todo conhecimento se constitui a partir dos nossos sentidos e percepções, portanto, sujeitos ao erro, à ilusão e à incerteza. Dessa forma, o pensamento complexo nos aproxima mais de um conhecimento que considera as ciladas do próprio conhecimento, as incertezas do ser humano e do mundo, os problemas que são próprios à vida, pois “todas
as vidas são tecidas desse modo, sempre com o fio do acaso misturado a um fio da necessidade” (MORIN, 1996, p.227).
O conhecimento pautado nos princípios do pensamento complexo deve nos conduzir à
compreensão humana: quem somos nós enquanto seres humanos? Qual a nossa relação com o
cosmos? O que nos separa ou nos une em relação à natureza? De que maneira nós, seres humanos, enfrentaremos os desafios e as incertezas postas pelo próprio pensamento? Como o
conhecimento contribuirá para o saber aprender, ser e conviver? Ao que tudo indica, “é preci-
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so encontrar o caminho do pensamento dialógico” (MORIN, 1996, p.189) e atentar para o
desafio do século XXI: “A Religação dos Saberes”16.
Convém, pois, reconhecer o que é o ser humano, que pertence ao mesmo tempo à natureza e à cultura, que está submetido à morte como todo animal, mas
que é único ser vivo que crê numa vida além da morte e cuja aventura histórica conduziu-nos à era planetária. Só assim se pode obedecer à finalidade do
ensino, que é ajudar o aluno a se reconhecer em sua própria humanidade, situando-a no mundo e assumindo-a. Tudo isso deve contribuir à formação da
consciência humanista e ética de pertencer à humanidade, que deve ser completada pela consciência do caráter de matriz que tem a Terra para a vida e,
por sua vez, daquele que tem a vida para a humanidade.” (MORIN, 2004, p.
19-20)

Compreendemos, então, que o conhecimento precisa estar a serviço da humanidade,
associado à multidimensionalidade da vida humana e das relações sociais, a fim de enfrentar
as situações problemáticas da contemporaneidade de maneira articulada e as várias formas de
pensamento que constituem, justamente, a própria complexidade. Nesse sentido, a realidade
educacional nos interroga sobre a necessidade de repensarmos os espaços formativos e reconhecer a “miopia” sintomática em torno das incertezas contemporâneas frente às ações formativas.
As práticas formativas exigem uma diversidade de decisões, direções e objetivos. É
permeada de intencionalidades, valores, contradições, interações, compartilhamento, afetividade, influenciando e sendo influenciado pelo contexto social. Em outras palavras, a ação
formativa é complexa, numa trama de fios interligados como o objeto de estudo e as metodologias utilizadas, o conhecimento a ser desenvolvido e as implicações com as práticas sociais,
a formação globalizada no que diz respeito aos aspectos técnico-políticos, sobretudo humanos, o marco teórico e as “conexões com os fatores contextuais ao refletir sobre os valores
mais amplos da sociedade em que vivem os alunos, mas também aqueles que são mais próximos e mais localizados” (VEIGA, 2006, p.31)
A maneira complexa como as práticas formativas se apresentam impele-nos a considerar o pensar complexo e a complexidade do trabalho docente. “O que torna complexo o trabalho do professor é justamente o número elevado de ações de diferentes tipos, as quais exigem
dos docentes atenção a uma grande variedade de atividades e interações que dificultam cada
vez mais o processo de tomada de decisões didáticas.” (VEIGA, 2006, p.30).
A formação atual do professor, porém, é pautada numa falsa racionalidade técnica,
com disciplinas fragmentadas, aligeiradas porque é preciso cumprir uma “ordem linear” que
16

Obra de Edgar Morin, como resultado dos trabalhos desenvolvidos nas Jornadas Temáticas de 1998, na França.
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não considera as contradições e as desordens da vida pessoal e profissional dos docentes, do
seu local de trabalho e da própria universidade.
É preciso destacar que, numa abordagem complexa, assim como os aspectos afetivos e
os itinerários pessoais, a questão do conhecimento e dos saberes da docência e para a docência compõe dialogicamente o quadro humano. Esses elementos do processo formativo e do
exercício profissional do professor fundamentam sua ação docente, ou seja, os objetivos do
trabalho, os objetos, os saberes e as técnicas não podem ser concebidos separadamente do
processo de construção de conhecimentos. Ao contrário, devem traduzir uma ação individual,
também pautada numa prática social global, interativa e complexa (TARDIF, 2002).
A dificuldade em compreender e traduzir a relação teoria-prática no fazer pedagógico,
por exemplo, evidencia um conhecimento construído baseado nos princípios simples da separação, redução, indução e dedução.
Na verdade, os currículos de formação têm-se constituído em um aglomerado
de disciplinas isoladas entre si, sem qualquer explicitação de seus nexos com a
realidade que lhes deu origem. Assim, nem sequer se pode denominá-las teorias, pois são apenas saberes disciplinares em cursos de formação, que em geral estão completamente desvinculados do campo de atuação profissional dos
futuros formandos. (PIMENTA; LIMA, 2004, p.33).

Essa formação dicotômica entre a teoria e a prática se revela insuficiente para responder às demandas da educação contemporânea, repleta de contradições e incertezas, e remete a
questionamentos sobre a complexidade da ação dos professores, principalmente no que diz
respeito ao processo de formação pessoal e profissional enquanto objeto de reformulações e
reconceituações. “Nesse processo, o papel das teorias é de iluminar e oferecer instrumentos e
esquemas para análise e investigação, que permitam questionar as práticas e, ao mesmo tempo, pôr as próprias teorias em questionamento, uma vez que são explicações sempre provisórias da realidade,” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p.179).
Ghedin (2002, p.134) afirma que a formação docente deve-se construir na relação entre a teoria e a prática:
A pior das violências humana é esta intencionalidade de separação da teoria da
prática. (...) justamente aquela fundação ontológica da humanidade, isto é, a
separação entre teoria e prática é uma negação da identidade ontológica do ser
humano porque, ao dicotomizar teoria e prática, simultaneamente, separa-se a
reflexão da ação.

Necessário se faz que as práticas formativas que acontecem no interior das escolas e
nos cursos de formação docente estejam pautadas nos princípios do pensamento complexo e
evidenciem a dialogicidade entre o teórico e o prático, o singular e o plural, a realidade social
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e os seres humanos que a compõem. Entretanto, é preciso reconhecer que não é uma tarefa
fácil, pois pensar a formação de professores numa perspectiva da complexidade é convidar
toda a comunidade educativa a romper com o pensamento simplista que sempre determinou e
orientou as nossas ações.
É buscar compreender o porquê de muitos professores se sentirem incapazes de realizar sua tarefa profissional, mesmo tendo oportunidade de participar de formações inicial e
continuadas; é questionar por que, mesmo trabalhando coletivamente, o professor se sente
sozinho? Como a relação todo-parte é concebida no âmbito educacional? O contexto educativo, em geral, (políticas publicas, secretarias de educação, gestão escolar, instituições de educação superior) considera a pessoa do professor em sua singularidade, individualidade e subjetividade? O professor se vê como parte desse todo (sistema)?
As disciplinas dos cursos de formação docente e as que são ministradas pelos professores nas escolas são articuladas entre si, oportunizando uma maior compreensão da realidade? Ou são deficientes porque se apresentam de maneira isolada, fragmentada e linear? Ainda
sobre o processo formativo, tanto nas escolas como nas universidades, será que a ordem e as
regras gerais não precisam ser articuladas com a desordem e o caos tão evidentes no cotidiano, mas que ignoramos por não saber lidar com tudo que se revela como contraditório? Os
problemas são abordados em termos de causalidade simples ou complexa?
Ampliamos o que sabemos pela e na história de cada um e o todo ao mesmo tempo e
atribuímos novos sentidos quando articulamos dialogicamente o singular e o plural, a vida
pessoal do professor com a profissional, as práticas formativas e a realidade cotidiana, os problemas sociais e os individuais que retroagem permanentemente sobre o social.
Podemos perceber que considerar os princípios da epistemologia da complexidade no
contexto educacional é pensar que as condições de trabalho e de vida do professor, que deveriam assegurar o exercício profissional (salário, formação, recursos físicos, materiais e didáticos), o desprestígio social, suas angústias, seus dilemas e temores, a falta de reconhecimento
vivenciada no interior da escola por parte de alunos e direção, salas superlotadas e o desinteresse dos alunos, a carga horária excessiva, as exigências e os problemas da sociedade que
invadem o contexto escolar, dentre outros elementos, não podem ser compreendidos de maneira isolada, dicotômica, separada, nem explicados por uma causalidade simples.
Antes, porém, precisam ser analisados e compreendidos por um pensamento complexo, porque é impossível negar a complexidade desses problemas. A realidade complexa apresenta-se como fios que se interligam e formam um todo que só pode ser compreendido na
interação com as partes.
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Tudo isso nos leva para o capítulo seguinte, onde será desenvolvida a análise dos estudos sobre a formação de professores, segundo diversos autores em seus múltiplos olhares, a
fim de descobrir em que medida a complexidade do ser humano é considerada por esses teóricos.
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CAPÍTULO II –
A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES
E A COMPLEXIDADE DO SER HUMANO
Minha segurança se funda na convicção de que sei algo e de que ignoro algo a que se junta a
certeza de que posso saber melhor o que já sei e conhecer o que
ainda não sei. Minha segurança se alicerça no saber confirmado
pela própria experiência de que, se minha inconclusão,
de que sou consciente, atesta, de um lado,
minha ignorância, me abre, de outro,
o caminho para conhecer.
(Paulo Freire, 1996, p.135)

Este capítulo pretende, a partir dos estudos e pesquisas existentes no campo educacional, situar o pensamento complexo como um elemento importante a ser considerado no processo formativo de professores. Nosso objetivo é discutir a formação docente, assumindo como eixo principal as lentes teóricas de conceituados autores que, nos cenários nacional e internacional, vêm refletindo as repercussões e implicações das pesquisas em educação, sobretudo, o processo formativo de professores, relacionando-o à complexidade do ser humano na
contemporaneidade.
Com esse objetivo, iniciaremos com uma descrição histórica da formação docente, que
será muito breve e sucinta, por não se constituir como escopo basilar da nossa análise, mas
servirá somente para introduzir as teorias atuais em relação à formação docente e considerar
sua importância para a compreensão da complexidade das práticas formativas no contexto
atual.
1. A formação docente no Brasil: breve histórico
Os primeiros professores no Brasil foram os padres jesuítas que aqui chegaram em
1540. Depois, quando da sua expulsão do Brasil, foram substituídos por professores leigos,
pagos pelo estado, ou seja, até o século XVI, qualquer um que soubesse ler, escrever e contar
podia ser professor.
O processo de estatização do ensino consiste, sobretudo, na substituição de um
corpo de professores religiosos (ou sob o controlo da Igreja) por um corpo de
professores leigos (ou sob o controlo do Estado), sem que, no entanto, tenha
havido mudanças significativas nas motivações, nas normas e nos valores originais da profissão docente: o modelo do professor continua muito próximo do
modelo do padre. (NÓVOA, 1995 p. 15)
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Não existia formalização do ensino e o domínio do conteúdo era suficiente para ministrar aulas, “... já que nenhuma exigência era feita para que alguém se convertesse num professor.” (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p.55). Contudo, o ensino era limitado a uma
pequena parcela da população, ou seja, a educação não chegava a todo mundo.
A partir do século XVII, nasce um novo modelo de professor e muitos foram os fatores que contribuíram para isso: “... a Reforma Protestante, a Contra-Reforma católica, as novas idéias sobre a infância e os movimentos urbanos ligados à ociosidade de um número considerável de jovens levaram a um aumento da freqüência escolar e do número de escolas.”
(RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p.55).
Tudo isso contribuiu para que houvesse um repensar sobre o processo educativo e as
especificidades do processo formativo dos professores, desvelando, assim, as primeiras tentativas de formação para a docência com a criação da primeira Escola Normal Brasileira (MACEDO, 2003). “A primeira delas foi criada em 1830, em Niterói, sendo pioneira na América
Latina e, de caráter público, a primeira de todo o continente, já que nos Estados Unidos as que
então existiam eram escolas particulares.” (ROMANELLI, 2001, p. 163)
Antes disso, outro modelo de educação já tinha surgido, a “instrução popular”, seja
sob o impulso da Reforma e do Iluminismo, junto ao capitalismo nascente (na Alemanha,
Inglaterra e América do Norte), seja sob inspiração cristã (as escolas lassalistas na França).
Nesse contexto, deve ser citada a Didática Magna, “Tratado universal de ensinar tudo a todos”, de João Amós Comênio, o pensador tcheco que é considerado o primeiro grande nome
da moderna história da pedagogia. Suas instruções “atingiam não apenas o conteúdo, mas
também regulamentavam todos os comportamentos na sala de aula”. Assim, “... esse saber
tradicional constituído de regras repetidas, ritualizadas e não questionadas, adquiridas por
imitação, vai marcar todo o período educacional que vai do século XVII e se estende até a
primeira metade do século XX”. (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p.56)
Na década de 20 do século XIX, devido à falta de escolas e professores qualificados,
adota-se o método lancasteriano17, conhecido também como ensino mútuo. “Este método atendeu de forma precária, à demanda por formação docente na época.” (MACEDO, 2003,
p.414), mas que não podia ser considerado uma formação de professor. Era considerado mestre aquele discípulo que evidenciasse melhor rendimento e, em seguida, passava a ministrar
aulas para outros dez colegas que, caso um destes últimos demonstrasse também um desenvolvimento significativo, tinha oportunidade, conseqüentemente, de lecionar para outros.
17

“Do quacre Joseph Lancaster (1779-1838) que, em Londres, abriu uma escola para crianças pobres, em 1798”
(SONNEVILLE, 2005, p. 105)
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Com a falta de recursos e de mestres qualificados parecia uma solução genial
para resolver a questão da educação de massa. Em um único local bem grande,
centenas de crianças podiam ser divididas de acordo com seu aproveitamento
e confiadas a monitores, os alunos mais adiantados, sendo necessário apenas
um mestre. Em 1825, o governo decidiu implantar o método do ensino mútuo
em todas as províncias. (SONNEVILLE, 2005, p. 105).

Contudo, devido à falta de condições materiais, físicas e formativas dos professores,
persiste não apenas o modelo de ensino com atendimento individual, como também quem
ministrava não estava preparado ou não tinha formação profissional para atuar efetivamente
como professor. Somente em 1946, a escola normal passa a ser estruturada como projeto nacional:
... exatamente quando foi regulamentada a segunda lei brasileira de ensino
primário, 119 anos após a primeira; para lecionar uma disciplina no nível secundário predominou, por vários anos, a exigência de, se possível, tê-la estudado em um nível mais alto ou no próprio nível – mas houve época em que
nem mesmo essa exigência era cumprida, e a única condição para o exercício
da docência no ensino primário e no ensino secundário era a de não ter sido
condenado por nenhum crime infamante. (VEIGA; AMARAL, 2002, p. 102)

Antes disso, no início do sec. XX, é que surgiu o Movimento da Escola Nova, no Brasil representado por Anísio Teixeira que critica a pedagogia tradicional, sobretudo, as práticas
mecânicas, repetitivas, e descontextualizadas das ações docentes tradicionais.
Sobre isso, Macedo complementa:
No Brasil de 1932, sob influência do movimento da “Escola Nova”, que avançava pelo mundo, os pioneiros ampliaram o debate político sobre a educação
no país. Estes proclamaram, através do Manifesto dos Pioneiros, a necessidade
da educação renovada amplamente, a partir do princípio de que ela é direito do
indivíduo e dever do Estado. Algumas reivindicações contidas no Manifesto
foram incorporadas à Constituição de 1934, dada a amplitude, importância e
ingerência política dos educadores que dela participaram. (2003, p. 416).

Ocorreram muitas mudanças e reformas no contexto educacional, dentre elas, sob a influência dos escolanovistas, a criação do Instituto de Educação que se responsabilizou pela
formação efetiva dos professores e a crescente exigência em melhorar a qualidade do trabalho
docente.
O novo enfoque qualitativo do trabalho pedagógico do professor propiciou e
justificou, naquele momento, a remodelação do sistema e da administração escolares, os estudos psicológicos sobre a infância, a produção de conhecimento
sobre educação, a introdução de técnicas e de princípios da escola nova, enfim, contribuiu para que a prática da docência fosse tratada como espaço autônomo e impulsionador de transformações sociais. (VEIGA; AMARAL, 2002,
p. 99)
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A trajetória dos profissionais de educação foi marcada por uma série de desafios e por
muitas mudanças entre os meados da década de 60 e a década de 70 do século XX. O cenário
foi o período da ditadura militar que desencadeou uma crise política, econômica e cultural e
que favoreceu a crescente divisão de classes, sendo também o período do autoritarismo do
governo que reprimia toda espécie de manifestação da sociedade. Esse cenário vai sendo modificado com a abertura política, no final da década de 70, e a democratização do país.
Com isso, a sociedade busca uma educação também democrática, justa e igualitária. O
empenho dos educadores, nesse período de democratização da sociedade até o início da década de 1980, trouxe contribuições importantes para a educação, sobretudo para a relação sociedade-escola, no que diz respeito à estruturação social e aos objetivos escolares, assim como
para sua organização, buscando romper com a visão tecnicista que predominava no
pensamento oficial e, sobretudo, nas práticas formativas de professores.
Foram contribuições relacionadas ao desejo de mudança e que se constituíram em fortes reivindicações no que diz respeito à:
... constituição de um sistema nacional de educação, público e gratuito; erradicação do analfabetismo e universalização da escola publica; valorização e qualificação dos profissionais da educação; plano de carreira nacional com piso
salarial unificado; reestruturação da formação de professores e especialistas; e
preparação e fixação de docentes nas séries iniciais e na pré-escola.” (SCHEIBE, 2002, p.49-50)

Segundo Guimarães (2004), na segunda metade da década de 1980, as políticas da
profissionalização docente buscaram, através dos conselhos escolares, uma maior aproximação dos professores e diretores da escola com a comunidade e Estado, exigindo sua participação ativa e efetiva.
... surgem fortes críticas aos processos de formação dos professores e sinalizam o caminho da profissionalização do ensino como alternativa a se considerar nas reformas educacionais. Assim, a bandeira pela construção de um novo
modelo baseado numa nova visão do professor como profissional passou a ser
foco de atenção das pesquisas no campo da formação de professores e institucionalizada nas políticas educacionais no plano internacional. (RAMALHO;
NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 60)

Importante destacar que, se nos anos 1960 os professores foram ignorados, como se
não tivessem existência própria enquanto fator determinante da dinâmica educativa, e nos
anos 1970 foram acusados como reprodutores das desigualdades sociais, nos anos 1980 as
instâncias de avaliação das práticas dos professores se multiplicaram (NÓVOA, 1992). Até
então, as pesquisas sobre formação docente ainda tinham uma abordagem psicológica com
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ênfase na eficácia do trabalho do professor através de estudos sobre comportamento, afetividade e personalidade.
A evolução entre os anos sessenta e os anos oitenta foi sintetizada por Bueno (2005, p.
8):
... nos anos sessenta os docentes foram figuras pouco reconhecidas no cenário
das produções pedagógicas, posto que identificados quase que exclusivamente
através das estatísticas e dos papéis formais que lhes foram atribuídos. É como
se não tivessem existência própria e não fossem fator determinante dos processos educativos. Nos anos 70, os professores passam a ter maior visibilidade, porém, como vilões do fracasso escolar e, assim, esmagados sob o peso da
acusação de serem os responsáveis pela reprodução das desigualdades sociais.
Nos anos 80, a situação também não é muito mais promissora para os docentes, pois é quando instâncias diversas de controle se multiplicam no interior
dos sistemas de ensino ao lado das práticas institucionais de avaliação.

Somente em meados da década de 1980, iniciam-se novos estudos sobre formação docente, enfatizando os aspectos técnicos e políticos, a sua história, as condições de trabalho, a
identidade profissional, a construção social e cultural, que passam a ser desenvolvidas. Segundo Nóvoa (1992, p. 15), “... a literatura pedagógica é invadida por obras e estudos sobre a
vida dos professores, as carreiras, os percursos profissionais, as biografias e autobiografias
docentes ou o desenvolvimento pessoal dos professores”.
Dessa forma, os professores são recolocados no palco das discussões educativas e na
problemática das pesquisas, não para serem acusados, desconsiderados ou para que outros
digam o que devem ou não fazer em seu desenvolvimento profissional, mas como sujeitos
reflexivos capazes de pesquisar sua própria prática e colaborar significativamente com os estudos sobre a formação docente.
A partir disso, na década de 1990, os estudos e as pesquisas colocam na pauta de discussão a subjetividade do professor, a perspectiva multicultural, em que se reconhecem os
diferentes grupos culturais e sociais que adentram a escola e precisam ser contemplados em
sua inteireza no contexto educativo. Mesmo assim, ainda nessa década, o modelo de formação
de professores é baseado no paradigma da racionalidade técnica, fazendo com que os debates
que marcaram a década de 80 e que enfatizavam a ruptura com o pensamento tecnicista fosse
arrefecido.
Esse período dos anos de 1990, considerado como a “Década da Educação”, representou a implantação das políticas neoliberais e um processo de aproximação entre comunidade e
Estado, quando “...buscou-se redefinir o papel da escola, colocando-a ‘a serviço dos clientes’
valendo-se de mudanças na gestão escolar, configurando o que se denominou qualidade total.”.
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O Estado procurava garantir eficiência e eficácia no contexto educacional, simplesmente pela utilização das tecnologias da informação e comunicação nos espaços educativos
como escolas e cursos de educação a distância para professores, sem considerar as necessidades reais dos docentes e do próprio contexto escolar. (GUIMARÃES, 2004, p. 33-34)
Em relação ao exposto, Souza (2003, p.432) salienta que:
O acelerado desenvolvimento das tecnologias da comunicação e informação, o
debate e a implementação do neoliberalismo e da economia globalizada marcam problemas no desenvolvimento pessoal/profissional dos professores/professoras e reafirmam um movimento de crise de identidade, de profissionalização e de proletarização do trabalho docente, incidindo sobre a ‘figura’ do professor.

Essa situação gerou certo desconforto para os atores da educação, porque mudaram o
cenário/escola, trocaram o figurino, os equipamentos de informática, substituíram as personagens principais e não avisaram aos protagonistas/professores o porquê e de que maneira aconteceriam tais mudanças, muito menos como estavam percebendo a situação.
Dessa forma, o professor, mais uma vez, sentiu-se entranho ao próprio ambiente de
trabalho, pois lhe faltava habilidade para o uso adequado dos equipamentos, não encontrando
tempo e condições para um aperfeiçoamento que o fizesse entender a importância e as contribuições das tecnologias da informação e comunicação. Desenvolve um trabalho mecânico
pautado na racionalidade técnica, que foi pensado por outros sem a sua participação, relegando, assim, “os aspectos mais substantivos da formação e do estatuto profissional do professor”. (GUIMARÃES, 2004, p. 34).
Nesse contexto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de n. 5.692, de
1971, é substituída pela Lei de n. 9.394, aprovada em 20.12.1996, que, dentre outras mudanças no sistema educacional brasileiro, organiza a educação escolar em dois níveis: educação
básica e educação superior e reformula a formação do professor. A nova LDB ressignifica,
também, aspectos importantes dos debates educativos da década de 80, mas com outra lógica
de desenvolvimento, isto é, a “... descentralização, por exemplo, passa a significar, principalmente, uma desconcentração da responsabilidade do Estado. Autonomia passa a ser compreendida como liberdade de captação de recursos. Igualdade, como equidade. Cidadania crítica,
como cidadania produtiva e a melhoria da qualidade, como adequação ao mercado.” (SCHEIBE, 2002, p. 50)
Diante disso, nos limitaremos apenas às reformulações da nova lei no que diz respeito
à formação de professores para a educação básica. Segundo a LDBEN 9394/96:
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Art. 61º. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de
cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:
I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em
serviço;
II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de
ensino e outras atividades.
Art. 62º. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades
e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do
ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.
Art. 63º. Os institutos superiores de educação manterão:
I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil
e para as primeiras séries do ensino fundamental;
II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica;
III - programas de educação continuada para os profissionais de educação dos
diversos níveis.
Art. 64º. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pósgraduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional.

Isto quer dizer que a formação de professores, que, antes, era concebida pelo magistério em nível de segundo grau e pela licenciatura em curso superior, agora, com a atual lei,
deverá ser realizada em nível médio, como formação mínima para atuar apenas na educação
infantil e/ou nas séries iniciais do ensino fundamental; em cursos superiores de licenciatura
plena para atuar nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio. Com a complementação de 540 horas, também os bacharéis ou graduados poderão ser diplomados em licenciatura para atuar como profissionais em educação, “...em que 300 horas devem estar voltadas
para a prática de ensino, podendo ainda serem contabilizadas mediante a capacitação em serviço”. (MACEDO, 2003, p.426-427)18
Fortes críticas são tecidas acerca dos espaços de formação docente que, segundo a
LDB 9394/96, se dará em universidades e institutos superiores de educação. Libâneo (2005, p.
272), por exemplo, destaca que “A criação dos ISEs19 enfraquece o papel da universidade

18

Vide sobre este assunto: Libâneo (2005), Scheibe (2002) e Macedo (2003)
Os ISEs - Institutos Superiores de Educação – podem oferecer Cursos Normal Superior para formar professores que atuem na Educação Infantil e Ensino Fundamental I; Cursos de Licenciatura para profissionais em educação que atuem no Ensino Fundamental II e Ensino Médio; Programas de formação continuada para atualização
dos professores da educação básica; Programas de Formação Pedagógica para alunos do ensino superior que não
fazem licenciatura e querem trabalhar na educação básica e cursos técnicos; Programas Especiais de Formação
Pedagógica, para graduados em bacharelado e querem um diploma em licenciatura; formação pós-graduada para
quem já possui a graduação e deseja atuar na educação básica (CARNEIRO, 1998).

19
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como local privilegiado de formação docente, uma vez que podem ser ou não vinculados às
universidades.”
Scheibe (2002, p.54) manifesta-se nesta direção:
O modelo dos ISEs coloca, também, uma clara intenção de desresponsabilizar
as instituições universitárias pela formação de professores. Criados no interior
de uma política que diferenciou e hierarquizou formalmente o ensino superior,
os ISEs foram instituídos como local privilegiado para a formação daqueles
profissionais, em cursos voltados para um ensino técnico-profissionalizante,
com menores exigências para a sua criação e manutenção do que aquelas pressupostas para as instituições universitárias.

Em consonância com isso, Macedo (2003, p. 427) afirma que:
... haverá, por um lado, uma instituição de ensino superior considerada de ponta (universidade), onde certamente se formarão os membros da elite brasileira
e, por outro, uma instituição superior (de segunda categoria), preocupada apenas com o ensino. Esta última terá como objetivo principal a formação da
classe trabalhadora, ao mesmo tempo em que serve de conformação da mesma. Segundo este princípio, proposto pela LDB, não haverá espaço nos Institutos Superiores de Educação (ISE’s) para a produção de pesquisa.

Entretanto, essas colocações refletem uma compreensão equivocada de que os Institutos Superiores de Educação enfraqueceriam a formação docente, ou que, com eles, a formação
de professores seria realizada fora da universidade.
Em momento algum, a documentação referente aos Institutos Superiores de Educação
e à formação de professores para atuar na Educação Infantil e nos anos Iniciais do ensino
Fundamental respalda esse entendimento. Ao contrário, impõe condições muito rigorosas para
seu funcionamento. E em nada impede a criação dos ISES dentro das universidades, juntamente, por exemplo, com os Institutos de Física ou Química, ou que Faculdades de Educação
assumam a formação de professores integral ou integradamente, desde que haja uma estruturação apropriada para que isso ocorra.
Para esclarecer esses equívocos, vale mencionar o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9394/96. Além do que foi exposto anteriormente, referente aos
artigos 62 e 63 da mesma lei, que regulam a formação dos docentes para atuar na educação
básica em nível superior, o artigo 53 trata da autonomia universitária:
Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem
prejuízo de outras, as seguintes atribuições:
I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação
superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando
for o caso, do respectivo sistema de ensino;
II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes
gerais pertinentes;
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Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre:
I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos;
II - ampliação e diminuição de vagas;
III - elaboração da programação dos cursos;
IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão;
V - contratação e dispensa de professores;
VI - planos de carreira docente.

A Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de setembro de 199920, que dispõe sobre os Institutos Superiores de Educação, prevê:
Art. 1º Os institutos superiores de educação, de caráter profissional, visam à
formação inicial, continuada e complementar para o magistério da educação
básica, podendo incluir os seguintes cursos e programas:
I - curso normal superior, para licenciatura de profissionais em educação infantil e de professores para os anos iniciais do ensino fundamental;
II - cursos de licenciatura destinados à formação de docentes dos anos finais
do ensino fundamental e do ensino médio;
III - programas de formação continuada, destinados à atualização de profissionais da educação básica nos diversos níveis;
(...)
Art. 2º Visando assegurar a especificidade e o caráter orgânico do processo
de formação profissional, os institutos superiores de educação terão projeto
institucional próprio de formação de professores, que articule os projetos pedagógicos dos cursos e integre:
(...)
Art. 3º Os institutos superiores de educação poderão ser organizados:
I – como instituto superior propriamente dito, ou em faculdade, ou em faculdade integrada ou em escola superior, com direção ou coordenação do conjunto das licenciaturas ministradas;
II - como unidade de uma universidade ou centro universitário, com direção
ou coordenação do conjunto das licenciaturas ministradas;
III - como coordenação única de cursos ministrados em diferentes unidades
de uma mesma instituição.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, os institutos superiores de educação
contarão com uma instância de direção ou coordenação, formalmente constituída, a qual será responsável por articular a formulação, execução e avaliação do projeto institucional de formação de professores, base para os projetos pedagógicos específicos dos cursos.
Art. 4º Os institutos superiores de educação contarão com corpo docente
próprio apto a ministrar, integradamente, o conjunto dos conteúdos curriculares e a supervisionar as atividades dos cursos e programas que ofereçam.
§ 1º O corpo docente dos institutos superiores de educação, obedecendo ao
disposto no art. 66 da LDB, terá titulação pós-graduada, preferencialmente
em área relacionada aos conteúdos curriculares da educação básica, e incluirá, pelo menos:
I – 10% (dez por cento) com titulação de mestre ou doutor;
II - 1/3 (um terço) em regime de tempo integral;
III - metade com comprovada experiência na educação básica.
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Informação disponível em: http://www.educonsult.com.br/legeducacional/leged.htm#resolucao. Acesso em:
junho de 2008
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Por fim, o Parecer nº CES 133/2001, aprovado em 30.01.2001 e tendo como Relatora
Silke Weber21, apresenta, quanto à formação de professores para atuar na Educação Infantil e
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, os seguintes critérios para oferta de cursos:
a) quando se tratar de universidades e de centros universitários, os cursos poderão ser oferecidos preferencialmente como Curso Normal Superior ou como
curso com outra denominação, desde que observadas as respectivas diretrizes
curriculares;
b) as instituições não-universitárias terão que criar Institutos Superiores de
Educação, caso pretendam formar professores em nível superior para Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e esta formação deverá
ser oferecida em Curso Normal Superior, obedecendo, ao disposto na Resolução CNE/CP 1/99.

Segundo Gatti, a formação pelos Institutos Superiores de Educação poderia ser uma
opção para acabar com as licenciaturas distribuídas fragmentariamente em cursos diferenciados da universidade, que nem sempre formam professores, apenas dão uma tintura rápida de
conhecimentos vagos em educação. Assim:
A possibilidade de se ter institutos de educação, em nível superior, específicos
para a formação de docentes para o ensino fundamental, abre alternativas para
romper com os problemas crônicos constatados reiteradamente ao longo do
tempo quanto à desintegração e fragmentação dessa formação dentro das estruturas dos cursos superiores e das universidades, bem como oferecer espaço
à superação do aligeiramento na formação pedagógica, que nos esquemas atuais só vem sendo reforçado. (GATTI, 1997, p. 93).

Convém observar ainda que, com a “pressão” exercida pelo artigo 87, § 4 da LDB n.
9394/96,22 muitos professores foram induzidos a buscar cursos de formação docente, públicos
ou privados, em parceria com as prefeituras que, para atender à demanda, desenvolviam um
esquema de seleção especial. Professores optaram por cursos que, muitas vezes, além de serem pagos, apresentavam restrições qualitativas. Diante disso, muitos desses processos formativos têm sido questionados quanto à qualificação e formação para o exercício profissional da
docência, quando são dados de forma “aligeirada”, devendo ser vistos muito mais como proposta de “lucro fácil” para o setor privado, do que como ações efetivas de política pública
educacional.
Não há, pois, que se fazer concessões às políticas de formação aligeiradas, fora do espaço universitário. Isso não significa negar a existência de situações
emergenciais, relativas a carências de docentes em certas regiões e para certas
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Informação disponível em: http://www.sinepe-mg.org.br/legislacao/educ_infantil/index.html. Acesso em:
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“Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou
formados por treinamento em serviço”
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áreas, que deverão ser enfrentadas por intermédio de uma sólida articulação
entre as universidades, o MEC, as secretarias de estado e as secretarias municipais de educação, tendo em vista a realização de programas emergenciais de
formação de professores, para atender a demandas específicas. Mas não seria
racional, mesmo do ponto de vista econômico e gerencial, o esvaziamento das
estruturas existentes e sua substituição por novas estruturas, as quais, mesmo
oferecendo formação a custo mais baixo, no limite representam desperdício de
recursos físicos, materiais, humanos e financeiros. (SCHEIBE, 2002, p.61)

Esse modelo de formação, com base na racionalidade técnica, objetivava instrumentalizar tecnicamente o professor, através da reprodução sistemática de modelos educacionais
produzidos por outros. Os docentes são, deste modo, considerados como meros executores e
instrumentos de repasse de conhecimentos e, portanto, desprovidos de qualquer saber considerado como importante, Além disso, são considerados como “Incompetentes, mal-formados,
displicentes, alienados politicamente, ‘idiotas cognitivos’, ‘livro-didático dependentes’...”
(MONTEIRO, 2001, p. 135).
2. A falsa racionalidade técnica
A crítica à racionalidade técnica e instrumental, que orientou e serviu de referência para a educação e socialização do conhecimento científico em geral e para a formação dos professores em particular, durante grande parte do século XX, tanto nos países europeus como
nos americanos, gerou uma série de estudos e pesquisas que têm procurado superar a relação
linear e mecânica entre o conhecimento técnico-científico e a prática no contexto escolar.
(BORGES, 2004; SCHON, 1983; TARDIF, 2002; RAMALHO, NUÑEZ, GAUTHIER, 2004;
NÓVOA, 1997; MONTEIRO, 2001)
Esse modelo, que é o da “racionalidade técnica” (SCHON, 1983), não é somente ideológico e epistemológico, mas, também, institucional (TARDIF,
2002), visto que ele penetrou práticas e carreiras universitárias, dividindo pesquisa, formação e prática profissional. Isto é, os conhecimentos produzidos pelos pesquisadores são transmitidos na formação inicial aos futuros docentes, os
quais, no exercício da profissão, devem aplicar esses mesmos conhecimentos à
sua prática. (BORGES, 2004, p.48)

Segundo Morin (2006, p. 45), “... o século XX viveu sob o domínio da pseudoracionalidade que presumia ser a única racionalidade, mas atrofiou a compreensão, a reflexão
e a visão em longo prazo. Sua insuficiência para lidar com os problemas mais graves constituiu um dos mais graves problemas para a humanidade.”
A falsa racionalidade técnica consiste em reduzir a realidade e os fenômenos educativos a um único pensamento, fragmentado, lógico, mecanicista, que o torna incapaz de, por si
só, compreender a complexidade e multidimensionalidade desta mesma realidade. Contudo,
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não se trata de rejeitar simplesmente a racionalidade técnica, pois seria uma postura tão reducionista quanto a da falsa racionalidade técnica. Ou seja, deve-se rejeitar a dicotomia entre a
racionalidade técnica e o pensamento complexo, introduzindo a dialogicidade entre ambas
que inclusive traduz um dos princípios do pensamento moriniano. Em outras palavras, “Tratase de entender o pensamento que separa e que reduz, no lugar do pensamento que distingue e
une. Não se trata de abandonar o conhecimento das partes pelo conhecimento das totalidades,
nem da análise pela síntese; é preciso conjugá-las.” (MORIN, 2006, p.46).
Morin não nega o racional, o conhecimento instrumental e técnico, mas o integra no
todo complexo do ser humano. Pelas lentes do pensamento complexo é possível perceber que
a racionalidade-irracionalidade-pensamento-ação-criação-técnica compõe um quadro únicomúltiplo do estar humano.
A cultura tradicional escolar e acadêmica, fortemente pautada no modelo da racionalidade técnica, revela sua insuficiência para responder de maneira satisfatória aos problemas
enfrentados pela sociedade contemporânea, repleta de contradições, que são evidenciadas nas
questões dos fenômenos educacionais, situações complexas do cotidiano escolar e do processo formativo dos professores e das novas gerações. “Como se pode ir percebendo, a orientação disciplinar, bem como o paradigma da racionalidade técnica vão, aos poucos, constituindo
fortes referências na estruturação da escola e dos sistemas de formação profissional docente.”
(BORGES, 2004, p.46).
Essa lógica disciplinar, em que se baseia o modelo tecnicista da ciência positivista, evidencia limitações, pois, além da fragmentação e compartimentalização dos conhecimentos,
não considera os saberes docentes construídos na/sobre a prática pedagógica. “Isto é, no modelo disciplinar e aplicacionista, o conhecer e o fazer são tratados de forma dissociada e, em
unidades de formação estanques uma da outra, no âmbito da formação profissional.” (BORGES, 2004, p.49)
Ao propor a reforma do pensamento pela inteligência complexa, Morin critica a falsa
racionalidade, afirmando que:
A inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista, disjuntiva, reducionista quebra o complexo mundo em fragmentos disjuntos, fraciona os problemas, separa aquilo que está unido, unidimensionaliza o multidimencional. É
uma inteligência ao mesmo tempo míope, présbita, daltônica, zarolha. Acaba
cega, na maioria das vezes. Ela destrói no embrião todas as chances de um
julgamento correto, ou de uma visão a longo prazo. (2000, p. 208)

Nesse modelo, “... o professor é reconhecido como um executor, reprodutor e consumidor de saberes profissionais produzidos pelos especialistas das áreas científicas, sendo, por-
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tanto, o seu papel no processo de construção da profissão minimizado, uma vez que ele ocupa
um nível inferior na hierarquia que estratifica a profissão docente”. (RAMALHO; NUÑEZ;
GAUTHIER, 2004, p. 21). Conforme Nóvoa:
A pedagogia científica tende a legitimar a razão instrumental: os esforços de
racionalização do ensino não se concretizam a partir de uma valorização dos
saberes de que os professores são portadores, mas sim através de um esforço
para impor novos saberes ditos “científicos”. A lógica da racionalidade técnica
opõe-se sempre ao desenvolvimento de uma práxis reflexiva. (1997, p.27)

Diante disso, o conhecimento produzido pelas pesquisas em educação não podem traduzir a realidade educacional, limitando-se à simples aplicação da “teoria à prática”, o que
não atende efetivamente às demandas dos professores no desempenho de sua ação docente.
Sobre isso, Tardif (2002) afirma que muitas teorias que orientam a prática dos professores
foram produzidas por pesquisadores que pouco ou nada conheciam do cotidiano escolar. O
autor aconselha ainda que:
... se os pesquisadores universitários querem estudar os saberes profissionais
da área de ensino, devem sair de seus laboratórios, sair de seus gabinetes na
universidade, largar seus computadores, largar seus livros e os livros escritos
por seus colegas que definem a natureza do ensino, os grandes valores educativos ou as leis da aprendizagem e ir diretamente aos lugares onde os profissionais do ensino trabalham, para ver como eles pensam e falam, como trabalham na sala de aula, como transformam programas escolares para torná-los
efetivos, como interagem com os alunos, com seus colegas, etc. (TARDIF,
2002, p.258)

Ainda nessa linha, Charlot (2002) denuncia que a distância entre a pesquisa educacional e a sala de aula leva muitos professores a se formarem mais com outros professores no
interior das próprias escolas do que nas universidades e institutos de formação. Diante disso,
urge repensar a formação de professores, não mais ancorada no paradigma da racionalidade
técnica, pautado na ciência clássica ou positivista, mas que considere o professor como ator e
autor de sua prática pedagógica, sua história de vida, suas experiências e seus saberes como
objeto de investigação.
É preciso colocar os professores no centro dos debates educativos e dos problemas de
investigação, não mais para acusá-los ou dizer o que devem ou não fazer, tratando-os como
“cobaias” ou “objeto de pesquisa”, segundo Tardif (2002), mas colaboradores que, na reflexão
de sua prática pedagógica, possam efetivamente transformá-la. Até então, as pesquisas consideravam o conhecimento externo ao docente, porque dizem:
... respeito aos procedimentos de ensino, conteúdos, métodos, comportamentos
dos docentes e seus efeitos imediatos sobre os alunos, sem levar em conta, por
exemplo, os aspectos subjetivos das interações estabelecidas entre professor e
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alunos e da própria situação de ensino em sala de aula, assim como as dimensões cognitivas implícitas à ação docente. (TARDIF, apud BORGES, 2004,
p.22).

Tudo isso nos remete ao pensamento complexo como ponto nodal para compreender o
processo formativo dos professores e a própria complexidade humana, numa dimensão que se
mede pelos limites e obstáculos encontrados historicamente no contexto educacional, como os
que foram expostos neste trabalho. A formação de professores constitui-se em um grande desafio que precisa ser encarado. O papel do professor nesse cenário de exigências de toda ordem social, cultural e econômica, é reforçado pelas reformas educacionais que cobram posturas e práticas docentes que atendam efetivamente às exigências contemporâneas marcadas
pela globalização da economia, às tecnologias da informação e comunicação e às políticas
públicas vigentes ou em elaboração no país.
Isso significa dizer que estamos diante do desafio de superar concepções que não dão
mais conta do processo educativo no qual estamos envolvidos. É preciso um pensar complexo, para criar outras formas de conceber e desenvolver a aprendizagem da docência.
Diante disso, deparamo-nos com a necessidade de deixar claro o que é ser professor na
contemporaneidade. Essa compreensão é importante para situar esse profissional frente à
complexidade do ser humano, porque “aprendemos disciplinas sobre que conhecimentos da
natureza e da sociedade ensinar e com que metodologias, porém não entra nos currículos de
formação como ensinar-aprender a sermos humanos” (ARROYO, 2000, p.55)
Segundo Demo (2004), o professor da contemporaneidade deve ser um pesquisador,
formulador de proposta própria com autonomia, enquanto ator e autor de sua história. E acrescenta que esse professor deverá fazer de sua prática educativa um percurso de construção
e reconstrução de conhecimentos teóricos, já que “teorizar a prática significa não separar a
produção do conhecimento frente à realidade, como se para estudar fosse mister deixar o
mundo e ir para a universidade”. (DEMO, 2004, p.82).
O mesmo autor destaca, ainda, que a atualização permanente, a postura interdisciplinar
e a interação através das tecnologias da comunicação e informação contribuem com a importante missão de o professor contemporâneo “inventar um povo que saiba pensar” (2004, p.89).
Ora, para que esse professor construa um projeto de desenvolvimento de um povo que “saiba
pensar”, será preciso que ele, enquanto pessoa e profissional, tenha seus saberes e conhecimentos efetivamente reconhecidos e com condições reais para que se desenvolvam nos aspectos técnicos, políticos, afetivos, humanos etc.
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Segundo Demo (2004, p.89), “Grande parte dos professores não estuda, não lê, não
pesquisa nem elabora, em alguma medida porque sequer teria tempo disponível, ao consumir
dando aula”. É possível dar o que se não tem? Até que ponto todos esses estudos e pesquisas
sobre formação docente têm atingido a sala de aula e a vida dos professores em sua maneira
de agir e pensar?
Entendemos que a resposta para essas questões não pode ser encontrada, a não ser na
compreensão da sociedade contemporânea. Ela está passando por intensas transformações
culturais, políticas, sociais e econômicas, que, direta ou indiretamente, definem os rumos da
formação e do trabalho do professor, conforme necessidades educacionais colocadas em cada
momento histórico e contexto social. Nesse sentido, Charlot (2002, p.91) denuncia que “ser
professor é defrontar-se incessantemente com a necessidade de decidir imediatamente no diaa-dia da sala de aula (...) e, depois de decidir na urgência, ele tem que assumir as conseqüências da decisão, de seus atos.”
3. A complexidade da profissão docente
Mas qual seria o papel realmente do professor nesse contexto? Não seria contraditório
o professor ser responsabilizado pela formação da cidadania de sujeitos autônomos e responsáveis quando ele mesmo não vive como cidadão? Quais suas condições pessoais e profissionais, na atualidade, para o exercício da profissão? Afinal de contas, quem é mesmo o ser humano que procura os cursos de formação de professores? Quem é o educador-formador desse
sujeito humano?
Definitivamente, é preciso considerar a complexidade humana nos processos formativos de professores, mesmo porque, “...não é possível continuar formando um professor para
uma realidade diferente daquela que ele terá que enfrentar; por isso, a questão da prática, no
contexto da realidade escolar do exercício da profissão, torna-se um importante princípio formativo” (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 176)
Ignorar as dimensões e complexidades de diferentes fatores que obstaculizam
a profissionalização nos pode levar a idealizar o fato de que o problema da educação se resolve com a profissionalização dos docentes e conseqüentemente
compartilhar “sem consciência” ideologia que mascaram crises mais profundas que a “não profissionalização da docência”. (RAMALHO; NUÑEZ;
GAUTHIER, 2004, p. 179-180)

Os professores têm um papel importante frente às mudanças na sociedade. Por isso, é
preciso repensar as exigências em torno da profissão docente, considerando a complexidade
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da educação contemporânea. Repensar a profissão docente direciona nosso olhar para os processos formativos, a construção identitária, as políticas de aperfeiçoamento e fortalecimento
profissional, ou seja, sua profissionalização, com suas características específicas, o que não é
uma tarefa fácil, pois:
A preocupação de se discutir a profissionalização docente e sua identidade enquanto profissão constitui um desafio teórico e prático, já que a docência tem
características e se desenvolve em situações específicas, o que lhe outorga
uma dada singularidade em relação a outras atividades reconhecidas como
profissões. (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 20)

Atualmente, as pesquisas sobre formação de professores vão em direção ao “campo
propriamente dito das práticas cotidianas pelas quais se realiza e se reproduz o processo de
trabalho dos atores escolares” (TARDIF; LESSARD, 2005, p.38). A cada momento histórico,
o processo de formação docente adquire níveis e formatos diversificados, influenciados pelas
relações sociais de produção que, entre outros fatores, determinam os rumos dos estudos e
pesquisas financiadas. Contudo, as pesquisas em educação com ênfase na formação docente
baseiam-se cada vez mais no “diálogo fecundo” com os professores, considerando-os como
sujeitos de conhecimento que detêm, utilizam e produzem saberes específicos ao exercício
profissional. Ou seja:
... a subjetividade dos professores é vista de maneira muito mais ampla, pois
não se trata de pesquisas de inspiração psicológica que fazem parte da corrente
das ciências cognitivas, especialmente da psicologia cognitiva que se limita à
cognição ou às representações mentais, mas consideram todo seu percurso histórico enquanto pessoa e profissional, suas afetividades, emoções, experiências familiares e escolares, crenças e valores pessoais. Nesta perspectiva, os
trabalhos de pesquisa oriundos dessa orientação não se interessam tanto pelo
professor perito ou eficiente, mas pelo professor experiente ou pela experiência relativa ao trabalho de professor, com suas tensões, seus dilemas, suas rotinas, etc. (TARDIF, 2002, p. 232)

Vale ressaltar que, mesmo considerando esses elementos no processo de formação
docente, não se garante a solução para os problemas educacionais existentes, mesmo porque a
crise no sistema educacional não se restringe à formação dos professores. Nesse sentido, sem
perdermos de vista este contexto em que se dá o processo de formação docente, mas também
não nos perdendo nele, faz-se necessário discorrer sobre alguns aspectos da complexidade
humana que direta ou indiretamente estão relacionados ao processo de formação dos professores e seu desenvolvimento profissional.
É muito comum ouvirmos comentários de que muitos professores gostam da profissão,
reconhecem sua importância e até buscam participar de cursos de formação que os qualifiquem para desenvolver um bom trabalho, mas, mesmo assim, não estão satisfeitos. Isso se
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deve a diversos fatores: ambiente escolar marcado por violência e falta de segurança; nível
elevado de estresse; salas compostas por um número significativo de alunos desinteressados e
indisciplinados, com o histórico escolar marcado pelo fracasso e pela repetência e que não
vêem o sentido de estar na escola; falta de reconhecimento por partes dos próprios alunos,
colegas de trabalho, direção e órgãos competentes; sentimento de incompetência e despreparo
profissional para atuar na escola junto aos seus alunos e lidar com as situações não previstas e
discutidas nos cursos de formação.
As secretarias de educação (municipal e estadual) pouco ou em nada contribuem para
que o trabalho do professor seja menos solitário e mais solidário. Ao contrário, é comum o
professor se sentir sozinho e culpado, por ele mesmo e pelo seu entorno, de ser o responsável
pela educação de má qualidade em que se encontra atualmente.
O pouco ou inexistente apoio familiar são assuntos recorrentes nos desabafos dos professores e a tal evocada “educação doméstica” parece ser justamente o elemento que os professores precisavam para facilitar seu trabalho em sala de aula. Mas, quando existe o tão esperado “apoio familiar”, ocorre uma cobrança exacerbada e desesperada por partes dos pais (sobretudo dos alunos de escolas particulares), sentida como uma transferência de responsabilidade, ou seja, como se o professor tivesse a obrigação de suprir todas as carências dos alunos,
inclusive as causadas pelo formato familiar contemporâneo.
É muito comum os professores informarem que pais de alunos, que apresentam maiores dificuldades de aprendizagem e/ou convívio social, dizem: “Veja o que você pode fazer
por meu filho, porque eu não sei mais o que fazer...”, ou, ainda, alegar falta de tempo em acompanhar os próprios filhos.
A ação educativa exercida pelos profissionais em educação precisa assumir seu papel
enquanto formadora e transformadora da sociedade, mas não é, e não pode ser, a única responsável. Historicamente, a escola nem sempre acompanhou efetivamente as transformações
sociais, culturais, políticas, econômicas em favor de todos e, especificamente, dos desfavorecidos. Ao contrário, a democratização do acesso à escola não foi seguida pela permanência e
democratização também da “qualidade” da educação. (SONNEVILLE, 2005).
Reconhecer e aceitar essa realidade complexa conduz à necessidade de se construir
ações significativas em prol de sua transformação e, em seguida, organizar ações coletivas,
construtivas e colaborativas. Contudo, são os sistemas municipais e estaduais de educação que
têm ou, pelo menos, deviam ter a contribuição básica nesse aspecto, não apenas como “empregador” (provedor de salários, benefícios, estabilidade etc.), mas como responsável por pla-
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nejar e executar políticas públicas que garantam um processo educativo de qualidade para
toda a comunidade escolar e para o desenvolvimento profissional do professor.
Tomando como referência os ambientes de trabalho do professor, seja na escola pública, onde estuda a maioria das crianças e dos jovens, desvalorizados pelas políticas públicas
educacionais, com baixos salários, classes superlotadas e sem preparo para agir diante das
dificuldades, seja na escola particular, onde, além desses aspectos, vivencia uma engrenagem
de escola/empresa para obter lucro, urge olhar este professor pelas lentes de sua vida pessoal e
profissional, uma vez que “É impossível separar o eu profissional do eu pessoal” (NÓVOA,
1992, p.15).
Nóvoa (2002), autor de várias obras no campo da formação de professores, desenvolve
estudos sobre os percursos profissionais e sua articulação entre a vida profissional e pessoal,
ao analisar os dilemas da docência, afirma que os professores se vêem obrigados a dar satisfação e envolver em seu trabalho toda a comunidade local. Angustiam-se com a uniformização
do trabalho pedagógico que não considera a diversidade e as desigualdades tão presentes na
organização escolar, sendo que nem sempre sabem lidar com tais questões ou se adaptar a
essa realidade. Além disso, ao mesmo tempo em que têm seus conhecimentos desconsiderados, contraditoriamente, são cobrados para dar conta dos conhecimentos exigidos pela sociedade, contemporânea.
Os professores nunca viram o seu conhecimento específico devidamente reconhecido. Mesmo quando insistem na importância da sua missão, a tendência é
sempre para considerar que lhes basta dominarem bem a matéria que ensinam
e possuírem um certo jeito para comunicar e para lidar com os alunos. O resto
é dispensável. Tais posições conduzem, inevitavelmente, ao desprestígio da
profissão, cujo saber não tem qualquer “valor de troca” no mercado acadêmico
e universitário. Se levarmos este raciocínio até o fim, deparamo-nos com um
curioso paradoxo: “semi-ignorantes”, os professores são considerados as pedras-chave da nova “sociedade do conhecimento”. A mais complexa das actvidades profissionais é, assim, reduzida ao estatuto de coisa simples e natural.
(NÓVOA, 2002, p. 22)

Os aspectos afetivos resultam também em dilemas no exercício da docência. A afirmação de Nóvoa traduz claramente esta questão:
Mas a actividade docente caracteriza-se igualmente por uma grande complexidade do ponto de vista emocional. Os professores vivem num espaço carregado de afectos, de sentimentos e de conflitos. Quantas vezes preferiram não
se envolver... Mas sabem que tal distanciamento seria a negação do seu próprio trabalho. Que ninguém tenha ilusões. Ao alargarmos o espaço da escola,
para nele incluirmos um conjunto de outros “parceiros”, estamos inevitavelmente a tornar ainda mais difícil este processo. Os professores têm de ser formados, não apenas para uma relação pedagógica com os alunos, mas também
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para uma relação social com as “comunidades locais”. (2002, p. 24 – reticências do autor)

Segundo Tardif, o objeto de trabalho do professor é o ser humano. Portanto, interfere
em suas atividades, pois tem vontades, desejos, não se deixa moldar como um metal qualquer
e demonstra se está disposto a colaborar ou não. “Uma boa parte do trabalho docente é de
cunho afetivo, emocional. Baseia-se em emoções, em afetos, na capacidade não somente de
pensar nos alunos, mas igualmente de perceber e sentir suas emoções, seus temores, suas alegrias, seus próprios bloqueios afetivos ” (TARDIF, 2002, p.130)
Diante disso, Kupfer (apud ORNELLAS, 2005, p. 223) traz uma contribuição importante, ao refletir sobre os aspectos afetivos e subjetivos do ato educativo:
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. Esse mundo desejante, que habita diferentemente cada um de nós, estará
sendo preservado cada vez que um professor renunciar ao controle, aos efeitos
de seu poder sobre seus alunos. Estará preservado cada vez que um professor
se dispuser a desocupar o lugar de poder em que o aluno o coloca necessariamente no início de uma relação pedagógica.

Diante da situação entre o que se diz e o que é possível fazer de fato no cotidiano escolar, muitos professores se desesperam, sentem-se impotentes, cansados e desacreditados. “A
impotência diante dos problemas educacionais tem-se constituído no sentimento mais freqüente entre os educadores que, corroídos pelo ‘cansaço pedagógico’ e principalmente por
uma grande angústia, anseiam chegar ao como, às receitas ou aos possíveis modelos de um
paradigma que melhor explique o fazer educativo.” (RESENDE, 1995, p. 63)
O panorama educacional brasileiro é problemático, sobretudo, quando nos referimos a
escola pública, onde muitas “... vidas são dês-vividas na escola.” (ASSMANN, 1998, p. 93).
Nessa mesma linha, Ornellas (2005, p. 109) afirma que: “Muitas vezes o professor desconhece as causas da agressão, estas não são tão simples, são mesmo complexas, extrapolam os
muros da escola e talvez se encontrem com os muros do social”.
A intensificação do trabalho docente, por exemplo, em sua maioria é marcada por jornadas de trabalhos excessivas. Na tentativa de administrar as questões voltadas para as condições de trabalho, relacionadas aos baixos salários e à necessidade de trabalhar em mais de
uma escola, os professores submetem-se a uma carga horária de trabalho pesada e exaustiva
para sobreviver. Conseqüentemente, comprometem seus momentos de descanso como finais
de semana, férias e sua atuação profissional, pois se vêem obrigados “... a seguir por atalhos, a
economizar esforços, a realizar apenas o essencial para cumprir a tarefa que tem entre mãos
...”. Isto é, limitam-se a fazer o que mandam, “... iniciando-se um processo de depreciação da
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experiência e das capacidades adquiridas ao longo dos anos.” (APPLE; JUNGCK, apud
NÓVOA, 2001, p.55).
Sobre isso, Charlot (2002, p. 104) acrescenta que “... a prioridade, como professor, é
sobreviver e, depois, se puder, formar os alunos. Isto não é uma questão de princípio, é a realidade: sobreviver psiquicamente, sobreviver na sua identidade profissional e, às vezes, sobreviver fisicamente...”. Gatti explica com clareza a relação remuneração/desempenho profissional:
A relação remuneração/desempenho profissional, embora não linear, é questão
que merece atenção e exame, uma vez que ela se associa a aspectos de autoestima e valor social, tendo, com isso, impacto direto na auto-estima e, portanto, no perfil do profissional e em suas condições básicas para atuar eficazmente. Interfere nas relações professor-alunos e professor-comunidade. Criar ambientes estimulantes e adequados de aprendizagens é uma das funções dos
professores. Em clima de alta frustração e baixa estima, isto se torna quase
impossível. (GATTI, 1997, p.63-64)

O próprio ambiente de trabalho, a escola como geralmente se apresenta, muitas vezes
acentua e evidencia a precariedade das condições de trabalho do professor em relação à estrutura física: salas apertadas, sujas, sem ventilação adequada, inexistência ou desativação de
laboratórios e outras espaços que favorecem as aprendizagens e a prática educativa do professor, falta de material didático, pedagógico, consumo e de apoio e que sofre a ação do tempo e
dos vândalos.
Esteve (1999) observa que muitos professores recorrem à associação de pais ou aos
próprios alunos diretamente, como única alternativa para que contribuam, muitas vezes, com
valores insignificantes, a fim de adquirir os materiais mínimos para o desenvolvimento das
aulas, isso quando não arcam financeiramente com os prejuízos. Ainda assim, são severamente criticados pelos responsáveis políticos, gestores escolares e, até mesmo pela sociedade por
não adequarem sua prática educativa às inovações metodológicas e tecnológicas.
Cresce um sentimento de desesperança e “Muitos professores – entre eles os mais ativos e inquietos – consideram essas críticas como um autêntico sarcasmo quando pensam nas
mil artimanhas e no enorme esforço que devem fazer a cada dia para dispor de um material
mínimo”. (ESTEVE, 1999, p. 49)
Pode-se acrescentar as seguintes situações na parte administrativa e pedagógica: diretores ausentes, falta de coordenação pedagógica e pessoal de apoio, rodízio ou ausência de
professores, inexistência do projeto político pedagógico e de um trabalho coletivo e cooperativo que envolva a comunidade escolar. Como conseqüência, situações de indisciplina e violência ocorrem no interior da escola, desencadeando insegurança e agressão aos professores,
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com insultos obscenos nas paredes e banheiros, nos móveis e automóveis, nos pátios escolares, muitas vezes seguidos de depredação dos bens públicos e particulares daqueles que atuam
dentro da escola.
Num contexto como esse, é impossível não levar em conta a complexidade humana
do professor, pois o medo e a insegurança tomam conta do seu trabalho e da sua vida, o que
acaba “... levando a um grande número de professores, que nunca foram agredidos e que provavelmente nunca o serão, a um sentimento de intranqüilidade, de mal-estar mais ou menos
difuso que, em conjunção aos fatores contextuais (...) situa-se como causa do estresse dos
professores”. (ESTEVE, 1999, p. 54).
Tudo isso nos remete à complexidade também da organização escolar que não é o único, mas essencialmente o lócus de trabalho do professor. Como são definidos os espaços e
tempos letivos na escola? A maneira como se organizam as classes e/ou os alunos individualmente e as disciplinas não interferem no desenvolvimento profissional do professor? Problemas tão comuns, principalmente nas escolas públicas, como a distorção idade-série, heterogeneidade acentuada em uma mesma sala, desníveis muito altos de aprendizagens, associados aos aspectos históricos, sociais, econômicos e culturais, não se constituem em dilemas
para os professores?
Essa situação exige atenção redobrada por parte do docente e também das instituições
formativas de professores, pois não é uma tarefa muito fácil dar conta de diferentes interesses,
idades, comportamentos, dificuldades e realidades presentes no interior da escola. “Dar atenção a um aluno em dificuldade e manter o grupo atento é um dilema comum para a maioria
dos docentes” (BORGES, 2004, p. 236). Nóvoa caracteriza assim a complexidade da prática
profissional docente:
Os problemas da prática profissional docente não são meramente instrumentais; todos eles comportam situações problemáticas que obrigam a decisões
num terreno de grande complexidade, incerteza, singularidade e de conflito de
valores (Schön, 1990). As situações que os professores são obrigados a
enfrentar (e a resolver) apresentam características únicas, exigindo portanto
respostas únicas: o profissional competente possui capacidades de
autodesenvolvimento reflexivo. (NÓVOA, 1997, p.27 – grifos do autor).

Adentrando ainda mais na complexidade do contexto escolar, ganham uma pertinência
acrescida as questões relacionadas ao ato de ensinar em si, uma vez que o campo de trabalho
do professor é o ensino (ALMEIDA, 2006). O grande educador brasileiro Paulo Freire, no
livro Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa, discorre sobre vários
aspectos necessários à prática de ensino como a postura ética e estética, a pesquisa e a reflexão crítica, o respeito a si mesmo, ao próximo e a humildade epistemológica, o desejo e espe-
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rança da mudança e, dentre outras coisas, o olhar e a escuta sensíveis. Em relação a isto, afirma:
Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem
ensina ensina alguma coisa a alguém. (...) Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender participamos de uma experiência total,
diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica estética e ética, em que
a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e com a seriedade.
(FREIRE, 1996, p. 23-24)

Para Borges (2004, p. 213),
Ensinar, portanto, envolve gosto, paixão, identificação pela docência, pelos
conteúdos ensinados. Ensinar envolve encontrar um sentido no ato de ensinar,
um sentido que diz respeito ao voltar-se para o outro, ao sentir-se bem na relação com outro e ter gosto, prazer no trabalho que se está realizando e nos conteúdos, saberes, que estão sendo ensinados.

Além dos desafios do contexto educacional, acima citados, em que se dá a prática de
ensino, deve ser apontada a defasagem que muitos alunos apresentam a partir das séries anteriores, o que põe o professor diante de um dilema: desconsiderar essa realidade caótica e
“passar por cima”, fazendo os alunos “engolirem” os conteúdos, sem uma assimilação significativa, ou “parar tudo” e retomar os conteúdos não garantidos nas séries anteriores. Se ignorar
as dificuldades dos alunos, como garantirão os conhecimentos novos de maneira significativa?
Como retomar os conteúdos das séries anteriores que deveriam ter garantido as
competências e habilidades para as séries subseqüentes, sem comprometer os outros alunos
que não apresentam as mesmas dificuldades e cumprir o programa, geralmente imposto pela
coordenação ou secretarias de educação? Como lidar com essa diversidade e essas desigualdades, se as práticas formativas não contemplam essas questões?
Tomar uma posição diante desse quadro configura-se como um desafio para os professores e, quando fazem algumas dessas escolhas, sentem-se mal e paira um sentimento de incompetência e cobrança por parte deles mesmos e daqueles que, direta ou indiretamente, também estão envolvidos no processo e, semelhantemente, não sabem como resolver as mesmas
questões.
A atuação na sala de aula torna-se mais rígida, o professor procura não implicar o que pensa ou o que sente, reduzindo sua explicação ao âmbito dos conteúdos, sem buscar relações com o que seus alunos vivem. Reduz-lhes e impõe
limites ao uso da palavra para que suas perguntas não o atinjam. (ESTEVE,
1999, p. 61)
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Contudo, é importante conceber a complexidade do ato de ensinar, não como algo
complicado, difícil, mas como uma trama complexa, interligando os fios multidimensionais,
multifacetados, históricos, culturais, sociais, construtivos, poéticos, éticos e estéticos, como
uma ação social emancipatória.
Ao contrário do que historicamente foi concebido no campo educacional, “não é
transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”
(FREIRE, 1996, p.22). Atrelado ao ensino, deve-se acrescentar que, numa sociedade de aprendentes23 na contemporaneidade, a “Aprendizagem não é um amontoado sucessivo de coisas que se vão reunindo. Ao contrário, trata-se de uma rede ou teia de interações neuronais
extremamente complexas e dinâmicas ...”, como mostra Assmann (1998, p.40). Esse autor
completa, salientando: “A educação se confronta com essa apaixonante tarefa: formar seres
humanos para os quais a criatividade e a ternura sejam necessidades vivenciais e elementos
definidores dos sonhos de felicidade individual e social.” (p. 29)
Contudo, atentos às dificuldades e limitações dos processos formativos e do exercício
profissional dos docentes, é preciso manter a esperança nas possibilidades de mudanças,
mesmo porque, como frisa Paulo Freire, “... me parece uma contradição que uma pessoa progressista, que não teme a novidade, que se sente mal com as injustiças, que se ofende com as
discriminações, que se bate pela decência, que luta contra a impunidade, que recusa o fatalismo cínico e imobilizante, não seja criticamente esperançosa.”(1996, p.73) É essa esperança
que deve motivar a colocar no palco de discussões e nas pesquisas em educação a necessidade
de repensar a formação de professores considerando a complexidade humana. Essa esperança
vem acompanhada de um olhar e uma escuta sensível sobre quem é o professor, como aponta
Nóvoa (1997, p.25):
O professor é a pessoa. E uma parte importante da pessoa é o professor (...).
Urge por isso (re)encontrar espaços de interação entre as dimensões pessoais e
profissionais, permitindo aos professores apropriar-se dos seus processos de
formação e dar-lhes um sentido no quadro das suas histórias de vida.
Pimenta e Lima acrescentam:
O professor é um profissional do humano que ajuda o desenvolvimento pessoal e intersubjetivo do aluno, sendo um facilitador de seu acesso ao conhecimento; é um ser de cultura que domina sua área de especialidade científica e
pedagógico-educacional e seus aportes para compreender o mundo; um analista crítico da sociedade, que nela intervém com sua atividade profissional; um
23

Também conhecida como sociedade da informação ou sociedade do conhecimento, esta terminologia tem sido
muito utilizada nos documentos oficiais da União Européia. A expressão traduz a idéia de que a sociedade inteira
deve, no presente século, entrar em estado de aprendizagem, além disso, transformar-se “numa imensa rede de
ecologias cognitivas” (A propósito, ver ASSMANN, 1998)
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membro de uma comunidade científica, que produz conhecimento sobre sua
área e sobre a sociedade. (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 88).

Como sujeito de mudanças, que oportuniza a transformação e se transforma ao transformar, têm importância fundamental na construção da sociedade numa perspectiva humana,
ética e solidária.
... os professores não são os únicos atores dos quais dependem o sucesso ou o
fracasso das mudanças. Uma questão inegável é admitir que os professores são
reconhecidamente uma peça essencial dentro desses processos de inovação
educativa, como produtores de saberes, razão pela qual nós reconhecemos que
o docente faz a diferença. (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 19)

Ser professor, nos dias atuais, exige um profissional capaz de educar os alunos como
seres humanos, em um mundo marcado pela tecnologia, pela radical oposição entre capital e
trabalho, pelas incertezas e inquietações, e pelos sentimentos humanos diversificados. Deve
ser capaz de preparar os educandos para o exercício pleno da cidadania e progredir no mundo
através de uma gestão democrática. Ser capaz de fortalecer a ética, a tolerância e a solidariedade, admitindo os diferentes modos de pensar, agir e sentir de cada indivíduo ou grupos determinados. Ter uma vigilância pedagógica no processo educativo dos alunos, investir na recuperação dos que apresentam dificuldades e na superação das desigualdades, sejam elas de
natureza pessoal, social ou histórica. O professor contemporâneo tem a tarefa de incluir,
mesmo que ele próprio se sinta excluído e despreparado para lidar com todas essas questões.
Considerando as perspectivas destacadas para o professor do novo milênio, perguntamos: que postura os professores têm assumido frente às demandas contemporâneas? Que condições têm os profissionais da educação para atender todas essas exigências? A formação do
professor leva em consideração as condições salariais e a excessiva jornada de trabalho?
4. A formação do professor
Nesse sentido, é preciso refletir sobre as concepções que giram em torno da expressão
formação de professores em sua polissemia. A expressão “formação de professor” apresenta
uma dificuldade semântica, porque “designa tanto a actividade no seu desenvolvimento temporal, como o respectivo resultado” (JOSSO, 1988, p.37 ).
Partindo dessa perspectiva de conceituar ou esclarecer como se emprega o termo
“formação de professor”, tomamos como nossos interlocutores autores conceituados, para
dialogar, através dos seus estudos com suas diversas teorias a respeito do assunto, mas com
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abordagens que se relacionam ao enfatizarem o caráter de continuidade e desenvolvimento
pessoal e profissional.
Segundo Luckesi, o termo “formar” expressa uma idéia autoritária e de imposição,
pois:
... quando existe alguém que é formado e alguém que é o formador, processase uma relação autoritária do segundo sobre o primeiro desses elementos (...)
não deverá existir uma imposição autoritária e sim um modo de auxiliar o sujeito a adquirir uma atitude crítica frente ao mundo, de tal forma que o habilite
a agir junto a outros seres humanos num processo efetivamente educativo.
(LUCKESI, 1986, p.26-27)

Nessa mesma linha de pensamento, Freire afirma que não podemos conceber a relação
formador-formado como sendo uma relação sujeito-objeto, isto é, na qual consideramos aquele que forma como o sujeito que domina e sabe, transferindo seus “conhecimentos-conteúdos
acumulados” para aquele que é objeto e, portanto, nada sabe. “É preciso que, pelo contrário,
desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si,
quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado” (FREIRE, 1996, p. 23).
A formação traduz um esforço individual e coletivo de preparar e capacitar os professores para o exercício de sua profissão. Nesse sentido, demanda conhecimentos e habilidades
específicas para desenvolver com competência as atividades pressupostas em seu campo profissional, articulando os saberes teóricos e práticos ao contexto social, à carreira, às condições
de trabalho, aos salários, à carga horária, inclusive às mudanças rápidas e profundas dos contextos sociais e educacionais presentes na contemporaneidade. (ALMEIDA, 2006). Esse esforço deve ser contínuo e permanente.
É duro ter que reciclar-se continuamente, revisar periodicamente os conteúdos
da aula para adaptá-los aos novos conhecimentos, questionar suas próprias
concepções de educação conforme um mundo, em constante mudança, vá tornando inúteis os objetivos anteriormente considerados importantes. É duro ir
envelhecendo enquanto os alunos mantêm invariavelmente a mesma idade,
confundem-se sobre os mesmos temas e formulam anualmente as mesmas
perguntas. (ESTEVE, 1999, p. 142)

Assim, a formação do professor se revela em toda a sua complexidade, desde quando
deverá zelar pelos aspectos técnicos, políticos e humanos, a fim de prepará-lo para compreender seu objeto de ação, que é a educação do ser humano através de sua prática educativa. A
reflexão sobre sua prática educativa deve despertar no professor a necessidade de uma permanente atualização e busca de novos conhecimentos, pois “... formar-se não significa atingir um
estado de absoluto domínio de um dado campo do conhecimento; aliás, todo e qualquer pro-
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cesso de formação deixa uma zona de lacuna, de não-preenchimento, do vir-a-ser que constitui o motor do desenvolvimento das práticas humanas.” (SEVERINO; FAZENDA, 2002,
p.187)
O professor, neste caso, é visto como sujeito ativo do seu processo formativo, que
busca o conhecimento e o organiza efetiva e sistematicamente para o processo de formação
humana, que, por sua vez, deverá atender ao triplo processo de hominização, singularização e
socialização. (CHARLOT, 2006). Para Almeida (2006, p. 180):
Compreender o professor como sujeito de suas práticas, analista do contexto
em que atua, articulador dos conhecimentos teóricos com as dinâmicas sociais
e necessidades de aprendizagens de seus alunos e construtor de conhecimentos
acerca de sua profissão, têm relação direta com as novas dimensões de atuação
que lhe têm sido colocadas e vão além dos contornos estabelecidos pela concepçã
o técnica do fazer docente.

Nesse sentido, é importante que o próprio professor tenha em mente sua própria concepção sobre formação docente. Desse modo, deve ser considerado:
... estranho que os professores tenham a missão de formar pessoas e que se reconheça que possuem competências para tal, mas que, ao mesmo tempo, não
se reconheça que possuem a competência para atuar em sua própria formação
e para contratá-la pelo menos em parte, isto é, ter o poder e o direito de determinar, com outros autores da educação, seus conteúdos e formas. (TARDIF;
LESSARD, 2002, p.240)

Cecília Borges (2004), ao desenvolver estudos e pesquisas na área educacional, dedica-se a refletir sobre os saberes dos professores e como os mesmos concebem seus conhecimentos e a própria docência. Sobre o processo formativo, a autora afirma que os professores
se dividem em três grupos: os que acreditam que não serviu para nada, os que pensam que
serviu em parte ou para alguma coisa, e aqueles que atribuem ao processo formativo a reposta
para uma ação docente mais qualificada.
É muito comum os professores se lamentarem, depois que passam pelo processo formativo, de que não existe uma problematização do cotidiano escolar e que as matérias pedagógicas apenas não bastam, ou seja, querem discutir efetivamente o processo de ensino e aprendizagem em todas as dimensões.
Segundo a autora, muitos professores descobrem que não aprendem efetivamente como ocorre o processo de aprendizagem e, conseqüentemente, não sabem como ensinar, pois a
maneira como vivenciam os conteúdos das disciplinas que abordam o assunto nas instituições
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formativas é muito distanciada da prática em sala de aula e não faz relação significativa com o
cotidiano escolar.
Ou seja, os exemplos são artificiais e distantes da realidade vivida, além de outros aspectos, relacionados às condições de trabalho e à realidade do mercado de trabalho do professor na contemporaneidade, não serem considerados efetiva e sistematicamente nas práticas
formativas.
Os estudos de Cecília Borges (2004) apontam que os professores afirmam que aprendem durante a formação docente institucionalizada; no entanto, essa aprendizagem é insuficiente. Desse modo, hoje já se atribui um peso igualmente significativo às experiências vivenciadas no interior da escola, com seu tempo e espaço específicos. Os professores costumam
exigir que a teoria e a prática estejam dialogicamente contempladas em toda formação docente e que esta contemple suas necessidades pessoais e profissionais, assim como a complexidade da vida, a fim de garantir um melhor desenvolvimento das práticas educativas cotidianas.
Em outras palavras, os professores colocam a necessidade de que os cursos de formação os preparem para ações cotidianas, como: elaboração efetiva dos planos de aula, projetos,
instrumentos avaliativos e o preenchimento de diários; relações interpessoais, a diversidade
cultural, religiosa, étnica e as desigualdades sociais e econômicas dos alunos; dificuldades em
trabalhar determinados conteúdos com os alunos que, por alguma razão, não tiveram uma
base necessária da série anterior.
Isto é, os professores “... reconhecem a importância da formação teórica que lhes é
proporcionada, mas afirmam que tal formação não contempla o aprendizado da profissão.
Têm que lidar por conta própria com as dificuldades relacionadas ao dia-a-dia da profissão.”
(GUIMARÃES, 2004, p. 99)
Valter Guimarães (2004), em sua importante pesquisa sobre a caracterização dos cursos universitários, as práticas formativas, os saberes docentes e o processo de construção identitária do professor nos cursos de licenciaturas, constata que estes possibilitam uma boa formação cientifica. Contudo, essa formação:
... não parece estar se constituindo em referências para a melhoria da profissionalidade docente. (...) a sobreposição da formação científica em relação à
pedagógica sugere aos alunos o desenvolvimento de uma profissionalidade e
de uma identidade profissional nesses mesmos termos, ficando sua possível
recomposição a ser feita por eles individualmente, nos enfrentamentos do trabalho. (GUIMARÃES, 2004, p.75)

Para Pimenta e Anastasiou (2005, p. 162-163), a universidade tem a pesquisa, o ensino
e a extensão como base e, como toda instituição educativa, visa à humanização dos indiví-
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duos, contribuindo para sua participação ativa, efetiva e criativa na/para a sociedade. Em outras palavras, a universidade e a sociedade mantêm entre si uma conexão de transformação e
conservação, implicações e distanciamentos que favorecem sua construção / desconstrução /
reconstrução permanente. Nesse contexto, elas citam Morin para mostrar qual devia ser o papel da Universidade na sociedade e, por conseguinte, a formação do professor:
A universidade conclama a sociedade a adotar sua mensagem e suas normas:
ela introduz na sociedade uma cultura que não é feita para sustentar as formas
tradicionais ou efêmeras do aqui e agora, mas está pronta para ajudar os cidadãos a rever seu destino hic et nunc24. A Universidade defende, ilustra e promove no mundo social e político valores intrínsecos à cultura universitária,
tais como a autonomia da consciência e a problematização, o que tem como
conseqüência o fato de que a investigação deva manter-se aberta e plural, que
a verdade tenha sempre a primazia sobre a utilidade, que a ética do conhecimento seja mantida (MORIN, apud PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p.
162-163 – grifos do original).

Infelizmente, para as autoras, a Universidade vem perdendo, no contexto atual, seus
objetivos enquanto instituição social de “efetivar princípios de formação, criação, reflexão e
crítica” (p.168) transformando-se em uma “entidade administrativa”25. As oscilações do mercado não devem definir os rumos da universidade; entretanto, não podem também ser ignorados; isto é, atentar e compreender as mudanças sociais e os fenômenos educativos é considerar as complexidades das instituições em suas práticas formativas, no sentido de construir
ações que influenciem e sejam influenciadas por um projeto educativo comprometido com a
humanidade e sua humanização.
Borges (2004), analisando os dados de sua pesquisa sobre como e onde os professores
aprendem a ensinar, revela que para eles, a partir dos depoimentos coletados, a universidade
não contempla a realidade e os professores universitários não ensinam os conteúdos a ser usados no ensino fundamental e médio para os quais deveriam estar sendo preparados. Além disso, os professores que dão ênfase ao ensino dos conteúdos específicos nem sempre contemplam os aspectos pedagógicos.
Apesar de a pesquisa mostrar que alguns professores atribuem um valor significativo
aos cursos de formação docente e que os ajudam a compreender o contexto escolar, outros
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Expressão latina que significa literalmente “aqui e agora”.
Por imposição do modelo neoliberal, a universidade atua segundo um conjunto de regras e normas desprovidas
de conteúdos particulares, formalmente aplicados a todas as manifestações sociais, cujos resultados positivos ou
controle são baseados na forma como administram os recursos e as estratégias de desempenho num contexto
competitivo e, por ser conduzida por idéias de gestão, controle, planejamento, etc., distanciam-se das idéias de
um conhecimento que é produzido e socializado fundamentado em suas próprias necessidades e por sua própria
lógica (Vide: PIMENTA; ANASTASIOU, 2005)

25

72

apontam que, muitas vezes, as práticas formativas dos docentes nas instituições de ensino
superior são fragmentadas, isoladas e não dialogam entre si. Ou seja, as disciplinas que poderiam ser articuladas de maneira dialógica são desenvolvidas num formato rigidamente disciplinar. Além disso, os conteúdos são trabalhados como se os alunos de licenciatura estivessem
a “fazer mestrado ou seguir carreira universitária”, desconsiderando que, antes de tudo, devem
ser preparados para ser professores.
... as práticas dos professores universitários são fortemente marcadas pela
concepção positivista de ciência, em que o conhecimento é tido como acabado
e a valorização da disciplina intelectual faz muitas vezes do professor a única
fonte de informação. Em menor escala, revelam praticas isoladas cuja tendência enfoca o conhecimento a partir da localização histórica de sua produção,
percebida como provisória e relativa, estimulando a capacidade de compor e
recompor dados, informações e argumentos que valorizem a curiosidade interdisciplinar. (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 113-114)

É comum alunos dos cursos de licenciatura se darem conta de que serão professores
somente quando vivenciam as disciplinas de didática, metodológicas ou enfrentam o estágio
supervisionado. Ou ainda, mesmo tendo consciência da docência, eles sentem dificuldades ao
enfrentar os desafios da prática educativa, pois a realidade cotidiana da escola, quando é trabalhada na universidade, é apresentada mais no plano do “ideal” que do “real”.
Com isso, Borges afirma que os professores, principalmente os iniciantes, sentem-se
despreparados e desconfortados nessa situação, o que os obriga a aprenderem “na raça”, com
as próprias experiências ou com outros professores da mesma escola. A docência e o ensino
não se constituem efetivamente como objetos de reflexão nas práticas formativas dos professores formadores de professores, e mesmo as disciplinas ditas pedagógicas ou práticas não
dão conta de desvelar caminhos para o fazer pedagógico na sala de aula.
Isso se deve ao fato de que as disciplinas e os conteúdos, ainda hoje, são pautados na
falsa racionalidade técnica, segundo a qual se pressupõe que “o conhecimento profissional
mais sólido, é uma aplicação de teorias cientificas à solução de problemas técnicos” (BORGES, 2004, 141).
5. O pensamento complexo na formação docente
O problema central da formação docente é que a realidade humana é dinâmica e não se
pode negar que nem os conhecimentos escapam à ação do tempo e do espaço e:
... às condições dinâmicas e mutáveis da prática, caracterizada pela complexidade, incerteza, instabilidade, não unicidade das situações, conflitos de interesses e valores. De modo que a prática não é um problema técnico, e os co-
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nhecimentos adquiridos na perspectiva da racionalidade técnica, além de distantes da prática, sobrepõem a ela, não sendo suficientes para solucionar problemas que nela ocorrem ou dela decorrem. O sentimento de que os conteúdos
se esvaziaram e ou de que só restaram alguns conteúdos que se adaptam mal
às exigências da prática parece incontornável, do mesmo modo que o sentimento de que as metodologias e as técnicas dão conta de resolver os problemas de ensino e da prática. (BORGES, 2004, p.141)

Essa situação suscita algumas preocupações: o que tem acontecido que faz os cursos
de licenciatura não prepararem os docentes efetivamente para o exercício profissional? Se há
discussão teórica, disciplinas que atendem aos aspectos práticos e pedagógicos, por que os
professores formadores não têm traduzido concretamente seus objetivos de formar docentes
para o exercício profissional competente? Não seria a complexidade da vida pessoal e profissional dos professores, da organização disciplinar e curricular das escolas e universidades que
está sendo deixada de lado e negada como se não existisse?
Questões dessa natureza podem e devem se multiplicar, por isso a direção que estamos
dando a essa discussão significativa, além de evidenciar a necessidade de compreender como
se dá o processo de formação de professores, desenvolve-se no sentido de destacar sua implicação com a complexidade do ser humano, numa perspectiva moriniana. Como desafio de
enfrentar e rejuntar as incertezas humanas, entendemos que a realidade dos seres humanos é
constituída de laços e interações, num ir e vir permanente das partes para o todo e do todo
para as partes, de maneira entrelaçada e inseparável.
Morin (2006, p.61) afirma que “uma das vocações da educação do futuro será o exame
e o estudo da complexidade humana”. Ou seja, as práticas educativas e/ou formativas serão
melhor compreendidas e vivenciadas a partir da tomada de consciência de que o ser humano é
múltiplo, multifacetado, individual, social, histórico, biológico, psicológico, afetivo, poético,
intelectual, subjetivo, singular e plural, cultural, enfim, complexo.
Como a revolução, a educação deve ser permanente. Se ela não encontra a
seiva original, definha. (...) Podemos ter as mais belas instituições, mas elas
não são suficientes para suscitar a vida que as deve animar. (...) É preciso seiva, que é completamente diferente de acumulação do saber, que é, no fundo, a
aventura humana. (MORIN, 2000, p.194-195)

No entendimento de Marques (2006, p. 54), cabe à educação “... organizar, desta maneira, espaços e tempos formais para uma formação proposital, explícita e sistemática, atenta
às especificidades de cada profissão, mas sem ignorar as dimensões plenas da vida humana e
do exercício profissional no mundo dos homens.”
Segundo Morin (2007, p. 103):
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A educação deve colaborar com o abandono da concepção do progresso como
certeza histórica, para fazer dela uma possibilidade incerta; deve compreender
que nenhum desenvolvimento é adquirido para sempre, porque, como todas as
coisas vivas e humanas, o desenvolvimento encontra-se submetido ao princípio de degradação e deve regenerar-se incessantemente.

Afirmar a complexidade da formação docente não significa defini-la como algo complicado, impossível, ou seja, abortar a reflexão sobre ela pela incapacidade de descrevê-la,
compreendê-la ou explicá-la; ao contrário, é preciso justamente assumir os desafios em que a
formação docente está pautada na contemporaneidade, “... já que o mundo que nos cerca tornou-se cada vez mais complexo, e as dúvidas, a falta de certezas e a divergência são aspectos
consubstanciais com que o profissional de educação deve conviver, como acontece com profissionais de qualquer outro setor”. (IMBERNÓN, 2006, p. 14).
Segundo Libâneo:
Na nova concepção de formação – do professor como intelectual crítico, como
profissional reflexivo e pesquisador e elaborador de conhecimentos, como participante qualificado na organização e gestão da escola – o professor preparase teoricamente nos assuntos pedagógicos e nos conteúdos para poder realizar
a reflexão sobre sua prática; atua como intelectual crítico na contextualização
sociocultural de suas aulas e na transformação social mais ampla; torna-se investigador analisando suas práticas docentes, revendo as rotinas, inventando
novas soluções; desenvolve habilidades de participação grupal e de tomada de
decisões, seja na elaboração do projeto pedagógico e da proposta curricular,
seja nas varias atividades da escola como execução de ações, análise de problemas, discussão de pontos de vista, avaliação de situações etc. (2004, p.78).

Partindo desse pressuposto, urge trocarmos as lentes embaçadas da simplificação, com
as quais foi vista historicamente a aprendizagem da docência, pelas lentes do pensamento
complexo, que oportuniza um novo olhar sobre a cultura de formação de professores, valorizando seu cotidiano pedagógico, seus saberes e suas experiências de ensino, articulando sua
vida pessoal à vida profissional. “Educar com base no pensamento complexo deve ajudar-nos
a sair do estado de desarticulação e fragmentação do saber contemporâneo e de um pensamento social e político, cujas abordagens simplificadoras produziram um efeito demasiado conhecido e sofrido pela humanidade.” (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2007, p. 38-39)
Deve-se oportunizar ao professor em formação ações educativas que sejam construtos
de novos conhecimentos para um novo pensar que favoreça o entendimento de si e do mundo,
ou seja, um pensar complexo.
O pensamento complexo é, portanto, essencialmente um pensamento
que trata com a incerteza e que é capaz de conceber a organização. É o
pensamento apto a reunir, contextualizar, globalizar, mas ao mesmo
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tempo a reconhecer o singular, o individual, o concreto. (MORIN; LE
MOIGNE, 2000, p. 213).
Assim, podemos afirmar que o pensamento complexo nos leva à compreensão de que
cada ser humano é, ao mesmo tempo, múltiplo em sua unidade, sendo preciso romper com a
formação docente baseada na perspectiva de um único perfil, fragmentado, isolado e sem relação entre as partes.
Ao contrário, longe de ser um modelo de prática de formação, deverá conduzir a uma
profissionalização consistente de maneira que o preparo do professor seja considerado em
suas complexidades e multirreferencialidades. Infelizmente, como já mostramos anteriormente, as práticas formativas de professores ainda são fortemente marcadas pela concepção positivista da ciência. Em outras palavras, o conhecimento é tido como pronto e acabado; os professores, como detentores da verdade absoluta e fonte privilegiada de informação; além da
supervalorização dos conteúdos das disciplinas intelectuais, trabalhados numa relação “bancária” de ensino e aprendizagem. (PIMENTA; LIMA, 2004).
O processo formativo é por natureza complexo e múltiplo, caracterizando-se, justamente, por interpretações e intervenções de diferentes intensidades e qualidades em suas múltiplas dimensões, social e individual, que interagem dialeticamente. Segundo Ramalho, Nuñez
e Gauthier (2004, p. 87):
A dimensão social diz respeito a novas necessidades formativas que emergem
das mudanças e aperfeiçoamento do próprio campo profissional: uma reforma
educacional, por exemplo, impõe novas exigências à formação de competências profissionais docentes. A dimensão individual, por sua vez, diz respeito à
condição do professor como pessoa, com sua história, seu referencial, suas necessidades, seu ritmo próprio de aprendizagem, seu projeto de formação profissional. É nessa dialética das duas dimensões (social e individual) do desenvolvimento profissional que se situa a relação homogeneidade / heterogeneidade na formação continua de professores.

A partir do exposto, é possível retomar a Teoria da Complexidade de Edgar Morin, a
fim de mostrar sua importância no processo de formação de professores em relação ao conhecimento do ser humano complexo. Isso significa que, para desenvolver o pensamento complexo, tão essencial à compreensão do homem e do mundo, dos fatos e fenômenos, é preciso
trabalhar o conhecimento em sua multidimensionalidade por meio de práticas educativas que
ocorrem essencialmente (embora não só) nos espaços formativos da aprendizagem da docência.
Nessa perspectiva, na formação de professores deve ser considerado o que é local e
singular, mas também o que é universal e as leis gerais: na organização do currículo, no proje-
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to pedagógico, nos conteúdos a serem trabalhados em cada turma e assimilados coletiva e
individualmente pelos alunos. O princípio da interação todo-parte, que rejeita a redução do
conhecimento, contribuirá para um trabalho interdisciplinar, por exemplo, rompendo com a
compartimentalização e fragmentação entre/nas disciplinas escolares. O tetragrama que Morin
propõe – “ordem-desordem-interações-organizações” – denunciará que os processos formativos são permeados pela ordem, mas também pelo que é aleatório, improvável, indeterminado
e que estes elementos também favorecem a construção de conhecimentos.
Nesta linha, deverá ser concebido o princípio da causalidade complexa que compreende, por exemplo, que o fracasso escolar, as dificuldades de aprendizagens, a evasão e a repetência escolar não podem ser explicados de maneira simples e linear, pois têm causas internas
e externas e devem ser compreendidos em sua dialeticidade. O princípio da distinção, que
rompe com a idéia, própria do pensamento simplificador – de que é necessário disjuntar ou
separar e isolar o objeto para melhor compreendê-lo ou manipulá-lo –, deverá ser concebido
nos conteúdos das disciplinas, nas práticas avaliativas, nas relações afetivas e no próprio processo de ensino e aprendizagem, quando, por exemplo, relacionamos os conteúdos novos aos
acoplados na estrutura cognitiva.
Diante disso, o princípio da confiabilidade absoluta da lógica evidencia suas limitações, por ser inevitável negar as contradições e as incertezas tão presentes nos processo formativos e na sociedade contemporânea.
É preciso destacar que o entrelaçar, como num tecido, desses princípios é que dá sentido ao pensamento complexo. Porque é justamente na trama desses fios de conceitos multidimensionais que os conflitos e as incertezas são revelados, mas, ao mesmo tempo, revelam
também consciência, solidariedade e ética na construção do conhecimento.
De acordo com Gatti, para uma sociedade complexa, exige-se uma atuação e formação
complexa. Infelizmente, ainda segundo a mesma autora:
Não se coloca a questão das conseqüências de uma formação fragmentária e
precária de um professor para uma sociedade tão complexa, para uma atuação
tão complexa, em que os interesses das crianças e jovens estão dinamicamente
se alterando, onde há conflitos e diferenças culturais, diferenças de linguagem,
diferenças sociais, motivacionais, um socius com os curtos-circuitos de poder
e de dominação; em que as tecnologias configuram novas demandas; onde há
heterogeneidade de condições de vida e sobrevida”. (GATTI, 2003, p.475)

Formar o professor na perspectiva do pensamento complexo significa abrir caminhos
para o exercício profissional autônomo e compartilhado, numa construção histórica, dinâmica
e permanente nos âmbitos políticos, sociais, econômicos, pedagógicos e culturais.
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6. Formação docente e desenvolvimento profissional
Para Nóvoa (1997), a formação de professores deve considerar três processos:
a) produzir a vida do professor, isto é, considerar, nas práticas formativas, que as atividades desenvolvidas pelos professores são carregadas de significação; além disso, são intencionais, conscientes, fruto de saberes construídos paulatinamente no exercício da profissão
e que se entrelaçam com sua própria vida. O autor explica que a formação de professores não
se limita aos conhecimentos e às técnicas acumuladas ao longo do processo. Antes é construída pela reflexão crítica sobre as práticas educativas numa construção, desconstrução e reconstrução permanente da própria identidade profissional, “Por isso é tão importante investir a
pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência.” (NÓVOA, 1997, p. 25). Para isso, o autor
sugere a criação de redes de (auto)formação, onde a participação do professor ocorre de maneira dinâmica e interativa e redes coletivas de trabalho, como “... factor decisivo de socialização profissional e de afirmação de valores próprios da profissão docente”. Segundo Nóvoa,
“... os percursos pessoais e profissionais são momentos em que cada um produz a ‘sua’ vida, o
que no caso dos professores é também produzir a ‘sua’ profissão” (p.26);
b) produzir a profissão docente, relacionada aos saberes de uma prática e teoria especifica na/para a ação pedagógica igualmente múltipla e multifacetada que se desenvolve em
meio às incertezas e urgências. “É preciso trabalhar no sentido da diversificação dos modelos
e das práticas de formação, instituindo novas relações dos professores com o saber pedagógico e científico” (p. 28). Entretanto, o autor evidencia que, além das mudanças profissionais, o
contexto de atuação desses profissionais precisa se transformar da mesma maneira. Em outras
palavras: “As escolas não podem mudar sem o empenho dos professores e estes não podem
mudar sem uma transformação das instituições em que trabalham.” (p. 28);
c) produzir a escola, isto é, considerá-la como espaço de trabalho e também de formação, “... no qual o professor põe em prática suas convicções, seu conhecimento da realidade, suas competências pessoais e profissionais, trocando experiências com os colegas aprendendo mais sobre seu trabalho.” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005, p. 271-272).
O professor precisa ter consciência de que irá:
... trabalhar em uma escola, com grupos de alunos que são de carne e osso,
têm suas representações e modos de ser e pensar. Sua ação é coletiva, ele não
vai ser professor particular, de um aluno particular, mas vai lidar com o conjunto num instituído social especifico; é preciso preparar o professor para trabalhar na escola, além de formá-lo nos conhecimentos. (GATTI, 2003, p.
476).
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O cotidiano escolar é um local de aprendizagem da profissão de professor, ou seja, “é
na escola que o professor desenvolve os saberes e as competências do ensinar, mediante um
processo ao mesmo tempo individual e coletivo” (LIBÂNEO, 2004, p.35). Significa que os
construtos mentais, elaborados pelos professores no exercício da profissão, interferem diretamente nas suas proposições pedagógicas e formas de intervenção.
Assim, não cabe mais os professores ficarem subordinados aos poderes que desconsiderem seus saberes e conhecimentos construídos e (re)significados no exercício da profissão e
do processo de ensino/aprendizagem. Antes, impõe-se uma nova maneira de olhar a profissão
docente como sendo “... uma atividade individual, para constituir espaços coletivos de reflexão, de estudo, de construção de saberes e de sua emancipação sócio-profissional” (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p.91).
Contudo, destacamos mais uma vez que, para os professores serem considerados como
sujeitos de conhecimento e responsáveis também pela sua própria formação, é preciso oferecer-lhes tempo e espaço e oportunizar-lhes as condições necessárias para que atuem como
atores e autores de suas práticas.
É importante frisar que os professores atuam, freqüentemente, de acordo com o que
pensam. Sendo assim, as práticas desenvolvidas na sala de aula pelos professores estão diretamente implicadas com suas idéias, motivações e maneiras de pensar. O pensamento não é
observável, mas as produções e procedimentos que são permeados por teorias e crenças geram
condutas com efeitos observáveis. (BOLZAN, 2002).
Compreendemos, assim, que a maneira como o professor organiza seu pensamento irá
se refletir em sua atuação profissional. Se, por exemplo, o seu pensamento foi estruturado de
maneira fragmentada, isolada e descontextualizada, isso vai repercutir na sua prática em sala
de aula. Ao mesmo tempo, o próprio espaço escolar, em sua multidimensionalidade, favorece
a formação do pensamento e dos valores dos sujeitos que ali atuam. Dessa forma, compreender a importância do pensamento implica em compreender como os sujeitos da educação
constituem e concebem o cotidiano da escola num movimento em espiral que não se esgota;
ao contrário, se desdobra, se modifica, revela conflitos, incertezas, ordem, desordem em sua
complexidade.
Assim, fica clara a importância da formação do professor para que possa contribuir
para uma prática educativa que vise ao desenvolvimento humano. A formação de professores
é um processo complexo que não pode restringir-se apenas ao domínio e à transmissão dos
conteúdos das disciplinas especificas e pedagógicas, ou à execução mecânica de programas
curriculares, sem refletir profundamente a prática educativa cotidiana. A formação docente
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deve estender-se à reflexão, discussão e confrontação das experiências docentes, e combinar
sistematicamente elementos teóricos com situações práticas reais, além da gestão e organização do processo educativo com seus pares.
Por isso, os projetos escolares, tanto organizativos como formativos, devem ser pensados no sentido de oportunizar a formação permanente, coletiva e colaborativa do professor no
dia-a-dia da sala de aula, a fim de oportunizar a socialização de experiências partilhadas no
interior da escola e a construção do próprio fazer pedagógico pautado numa cultura de formação permanente.
Toda formação encerra um projeto de acção. E de trans-formação. E não há
projectos sem opções. As minhas passam pela valorização das pessoas e dos
grupos que têm lutado pela inovação no interior das escolas e do sistema educativo. Outras passarão pela tentativa de impor novos dispositivos de controlo
e de enquadramento. Os desafios da formação de professores (e da profissão
docente) jogam-se neste confronto. (NÓVOA, 1997, p. 31).

De fato, o mundo atual exige um profissional comprometido, preparado técnica, política, humana e cognitivamente para enfrentar os desafios da contemporaneidade. Entretanto, a
formação de professor não pode assumir o ônus de ser a causa da crise no sistema educacional, principalmente diante da complexidade e diversidade dos idiomas pedagógicos construídos e reconstruídos ao longo dos anos.
Ao invés disso, é preciso ter um olhar crítico sobre a profissão docente que deveria
ser, antes de tudo, uma escolha e não uma falta de opção, de modo que se formem profissionais que efetivamente gostariam de atuar em educação, entrar numa sala de aula, lidar com a
comunidade escolar. Isso nos remete a um novo olhar sobre a formação que vem acontecendo,
muitas vezes, de maneira aligeirada, fragmentada, dividida em compartimentos disciplinares e
sem conscientizar o professor em formação de sua importância e das implicações durante sua
atuação profissional.
Como se vê, a formação docente torna-se importante para o exercício profissional.
Conseqüentemente, assumem papel de relevo as concepções que giram em torno da profissão
de professor, enquanto meio de vida e sobrevivência, trabalho de realização pessoal e social
na colaboração com os outros, como exercício de construção pessoal de conhecimentos e na
socialização com outros. O termo profissão é polissêmico, e muitos autores (POPKEWITZ,
1997; RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, IMBERNÓN, 2006) afirmam que não há
um consenso sobre o termo, assim como não existe uma definição fixa e universal dos contextos sociais e políticos da educação onde o termo é usado.
Para Popkewitz:
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... profissão é uma palavra de construção social, cujo conceito muda em função das condições sociais em que as pessoas utilizam. Os termos que empregamos retratam uma realidade em função da qual podemos medir a nossa capacidade de viver de acordo com um padrão específico, fazem parte dos diferentes em que vivemos e são criados e preservados socialmente. (1997, p.38),

Essa idéia é complementada por Ramalho, Nuñez e Gauthier, quando afirmam sobre o
termo profissão:
Possui significados diferentes segundo os diferentes contextos, países, referências teóricas, etc. É igualmente um termo complexo, constituindo uma
construção “sociológica”, com dificuldades de lograr uma definição unívoca.
Na literatura sobre a formação de profissionais tem-se prestado atenção e analisado os processos de como um aprendiz poderia chegar a ser um profissional. (2004, p. 38-39)

Nessa mesma linha, Imbernón contribui ao informar:
O conceito de profissão não é neutro nem científico, mas é produto de um determinado conteúdo ideológico e contextual; uma ideologia que influencia a
prática profissional, já que as profissões são legitimadas pelo contexto e pelo
conceito popular, uma parte do aparelho da sociedade que analisamos e que
deve ser estudado observando a utilização que se faz dele e a função que desempenha nas atividades de tal sociedade. (2006, p.26-27)

Claro está que o exercício da profissão de professor é permeado por complexidades
diversas: precisa ter domínio de seu objeto de estudo, os conhecimentos da(s) disciplina(s)
que ministram e suas metodologias para ter uma melhor articulação na forma de transmitir e
diversificar, criar, construir; transformar os conhecimentos científicos em conhecimentos de
aprendizagem, utilizando recursos, avaliações, atividades práticas educativas que sejam exeqüíveis e também acessíveis aos alunos, zelando sempre por aprendizagens significativas,
considerando o tempo e os contratempos; conhecer como os alunos aprendem, pois incidirá
em como deverá ensinar.
Isto é, os conhecimentos psicológicos e pedagógicos orientarão sobre o quê, como e
quando deverão ser trabalhados determinados conteúdos; compreender como se dão as relações interpessoais, na interação entre os pares mediados pelo diálogo, valores, atitudes e maneiras de ser; precisa também conhecer a realidade em que estamos inseridos além de ampliar
e aprofundar uma compreensão desta mesma realidade em relação a sociedade e ao mundo.
Além disso, precisa desenvolver uma prática curricular interdisciplinar, mesmo tendo
recebido em toda sua formação, desde a educação infantil até o nível superior, uma orientação
disciplinar, fragmentada e descontextualizada; precisa lidar com os imprevistos, cobrança de
conteúdos, resultados nem sempre possíveis numa corrida contra o tempo, sem falar nas condições e influências familiares que norteiam as escolhas, decisões ou os conflitos vivenciados
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pelos professores e nas condições de trabalho para o exercício profissional, como já foi discutido anteriormente.
Nesse sentido, compreendemos a profissão docente como uma atividade ocupacional
individual, mas também como um compromisso social solidário que exige uma qualificação
técnica e científica específica para uma atuação específica num campo de trabalho também
específico. Da mesma forma que visa garantir a sobrevivência do profissional, isto é, ganhar a
vida por meio do trabalho, é impregnada de sentidos e valores, introduzindo-se na política
social como elemento que também organiza a vida em sociedade por meio da comunicação
cultural e produzindo a própria vida humana, numa perspectiva crítica, construtiva, coletiva e
solidária.
As profissões são formas de os homens viverem juntos seus projetos interdependentes de vida e de trabalho, teias de relações sobre as quais, como num
pano de fundo, os profissionais desenvolvem suas próprias trajetórias pessoais
e suas identidades, suas forças de criatividade e originalidade, que afetam as
vidas e as práticas de todos com quem se relacionam. (MARQUES, 2006, p.
51).

A formação do professor deve prepará-lo para o exercício competente da profissão, através do desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes, que contribuam para sua
atividade principal que é o ensino. Atrelado a isso, o professor deve ter condições dignas para
o exercício da profissão, remuneração condizente com a importância do seu trabalho. Além
disso, deve haver políticas públicas que contribuam para um desenvolvimento profissional
autônomo, ético, consciente, crítico, criativo e solidário. Esses requisitos profissionais se
constituem em condições necessárias para que alguém se torne um professor ou uma professora e garanta efetivamente sua profissionalização.
A conquista da profissionalização supõe o profissionalismo e a profissionalidade. Para
compreender melhor essa afirmativa, refletiremos brevemente sobre o profissionalismo e a
profissionalidade26 da docência, fazendo uma relação com o desenvolvimento profissional e a
construção identitária do professor, percebendo, assim, a importância do processo de formação do professor em sua complexidade.

26

Há uma diversidade de termos com atribuições de sentidos múltiplos (profissionalidade, profissionalismo,
profissionismo, profissionalização, desprofissionalização ou proletarização etc.), que são utilizados em diversos
contextos na tentativa de melhor explicar o ofício da docência. Neste trabalho, faremos uso dos termos profissionalidade como processo interno e o profissionalismo como processo externo, enquanto elementos fundantes e interligados para construção da profissionalização. Vide: Libâneo (2004); Nóvoa (1995); Sacristán (1995);
Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004); Guimarães (2004); Popkewitz (1997)
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A profissionalidade diz respeito aos conhecimentos e saberes disciplinares e pedagógicos adquiridos, próprios da profissão para o desenvolvimento competente da prática educativa
que:
... se apóia mais numa relação do saber profissional, um saber que nos leva ao
trabalho coletivo da construção do projeto curricular, o que constitui um trabalho complexo, uma vez que se trata de um tipo de autonomia profissional, a
ser adquirida, e que se desenvolve na interação entre os membros do grupo
profissional da agencia formadora. (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER,
2004, p.187-188)

Dessa forma, a profissionalidade é um convite à postura ética, reflexiva, crítica, pesquisadora e responsável consigo mesmo e com o outro, de modo que as decisões e atitudes
tomadas estejam pautadas em regras que orientem uma conduta comprometida com a atividade profissional.
Nessa mesma linha, a profissionalidade vai zelar pela autonomia do professor, ou seja,
como autor e ator consciente de suas práticas pedagógicas, não se limitando a reproduções
mecânicas que lhe são impostas ou a atitudes repetitivas desprovidas de sentido que caracterizam muitos dos hábitos cotidianos adquiridos pela experiência escolar. Isto é, a profissionalidade aqui está relacionada ao desempenho competente do professor no domínio dos conteúdos específico e pedagógico da sua área de atuação.
Em outras palavras, ainda são os conhecimentos necessários ao exercício da profissão
que definem o trabalho docente, justamente esses saberes construídos, desconstruídos e reconstruídos que caracterizam a profissão e demarcam a prática do professor, numa ação que
se espera coletiva e colaborativa, permeada pela dedicação, pelo compromisso e respeito a
todos os envolvidos em seu espaço de trabalho.
O profissionalismo diz respeito aos aspectos que favorecem o exercício profissional de
qualidade, ou seja, está relacionado às condições necessárias e ideais que garantam o desempenho eficiente e eficaz da profissão. Por exemplo, a formação inicial e continuada deve ser
uma dessas garantias a fim de construir o perfil profissional adequado para o trabalho educativo, com habilidades, competências e atitudes específicas e pertinentes a sua atuação enquanto professor. Outra garantia deve ser dada através as condições de trabalho do professor, como
a estrutura física do espaço de atuação, os recursos didáticos e pedagógicos e humanos que
auxiliem sua prática pedagógica e sua valorização profissional por meio de políticas educacionais que zelem por salários dignos, condição necessária à própria profissionalização.
Claro está que a valorização da docência não se limita ao aumento de salários, porque
junto a isso se deve “... fomentar outras formas de incentivo, tais como certificados pelo reco-
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nhecimento do trabalho profissional, ‘tempo para atividades de qualificação’ e, certamente, a
urgente necessidade de institucionalizar os tão almejados planos de carreira docente, seu estatuto, código de ética profissional, elementos reconhecidamente legítimos que definem o status
profissional de um coletivo.” (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 195-196)
As idéias de profissionalismo e profissionalidade evocam o princípio da dialogicidade27 da Teoria da Complexidade, “... definido como a associação complexa (complementar/concorrente/antagônica) de instâncias necessárias, conjuntamente necessárias à existência,
ao funcionamento e ao desenvolvimento de um fenômeno organizado” (MORIN; CIURANA;
MOTTA, 2007, p.36). Em outras palavras, a profissionalidade e o profissionalismo relacionam-se de maneira dialógica, num processo em que um complementa o outro, numa articulação construtiva que se traduz como condição necessária para a real profissionalização. Em
outras palavras, as concepções explicitadas complementam-se, o profissionalismo requer profissionalidade e a profissionalidade requer profissionalismo.
A profissionalização é construída pelo próprio sujeito que está em formação profissional, porque é nesse processo que ele constrói sua identidade. Mas é preciso considerar também o contexto em que ele vive. “A profissionalização implica reconhecer a história dos docentes nos seus contextos, suas peculiaridades nos processos democráticos.” (RAMALHO;
NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p.185)
A profissionalização precisa estar atrelada a valores cooperativos entre os indivíduos,
assim como ao progresso social. Nesse processo de profissionalização, há a socialização,
construção das características da profissão e, conseqüentemente, seu desenvolvimento. Isso
tudo através de um trabalho sistemático que tem como lastro o conhecimento especializado
para a atuação profissional. A profissionalização é a garantia de que não é qualquer um que
pode exercer a profissão, mas somente aqueles que forem preparados e desenvolveram as
competências necessárias para o exercício profissional. A profissionalização convida o professor a construir suas próprias respostas, a recusar a aplicação mecânica de regras pensadas
por outros, e a colaborar com ações permanentes na construção de novas estratégias.
Na profissionalização, a formação inicial constitui uma parte para a preparação profissional, sendo que as outras partes estão relacionadas à formação continuada e ao próprio exercício profissional. Por sua vez, o reconhecimento social da profissão docente está atrelado aos
resultados do seu trabalho na sociedade, ou seja, só ocorrerá se ficar visível que suas instru-

27

Vide o Capitulo I sobre a Epistemologia da complexidade de Edgar Morin.
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ções têm contribuído para uma formação significativa das pessoas a serem instruídas. Em
outras palavras:
... uma sociedade só estará pronta para pagar um preço justo pela profissionalização quando as tarefas cumpridas lhe parecerem bastantes para merecer tal
esforço. Não basta que a profissionalização seja globalmente uma garantia da
qualidade da eficácia do serviço prestado. Só é importante favorecer a profissionalização se dermos à formação das novas gerações uma prioridade crescente e as condições necessárias para a educação nos contextos escolares.
(RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 64).

É preciso criar condições para a profissionalização, isto é, criar condições de trabalho
que incentivem a preparação dos professores, ou seja, condições pessoais e coletivas de reflexão, construção de saberes, estudos e emancipação sócio-profissional. Além disso, a profissionalização precisa articular a pesquisa com a formação para a qualificação profissional, reconhecer as relações interpessoais estabelecidas no cotidiano docente, e as necessidades pessoais e coletivas de todos os envolvidos nos processos formativos.
Precisa também estabelecer uma articulação das disciplinas, para que evite o que tradicionalmente acontece, que é a junção de disciplinas sem relação entre elas, onde os próprios
professores formadores desenvolvem um trabalho isolado e fragmentado. E ainda, essas disciplinas, tanto as específicas como as pedagógicas, devem contemplar os programas curriculares aplicados na escola.
Na profissionalização, deve-se ter um olhar crítico sobre o contexto social, atentar-se
para os avanços tecnológicos e suas influências no cenário educacional. A diversidade deve
ser compreendida e constituir uma necessidade premente no processo formativo. Em outras
palavras, as diferenças, as desigualdades, as diversidades, a heterogeneidade e o multiculturalismo, tanto na formação docente nas universidades, como no interior das escolas, devem ser
considerados como elementos fundamentais para uma profissionalização significativa.
“A profissionalização do professor implica, de um lado, a obtenção de um espaço autônomo, um espaço que é seu, onde ele possa transitar com certa liberdade, e de outro, que a
sociedade reconheça seu valor e a necessidade de seu trabalho” (RAMALHO; NUÑEZ;
GAUTHIER, 2004, p.53-54). Isto é, a profissionalização diz respeito às condições de trabalho
e de vida, que assegurem um exercício profissional de qualidade.
Para que o professor possa desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes, gerando
competências e saberes requeridos para o exercício profissional e institucionalizados pelos
diplomas e certificados, é indispensável receber uma remuneração condizente com a importância da profissão, ter as condições de trabalho, em que os recursos físicos, materiais e didá-
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ticos confluem com um ambiente apropriado para a prática educativa e organizativa e, principalmente, o desenvolvimento profissional.
Por desenvolvimento profissional entendemos o próprio desempenho no oficio da profissão, que pode ser bom ou ruim, construtivo ou estagnado, sofrendo as influências diretas
e/ou indiretas da profissionalidade e do profissionalismo. Ou seja, a própria dinâmica dos
processos formativos e do exercício profissional, como salários, condições de trabalho, valorização profissional e políticas públicas educacionais, influenciam seu desenvolvimento profissional de maneira positiva ou negativa.
Todos esses fatores contribuem para o progresso ou retrocesso no desenvolvimento da
profissão. É nesse sentido que o modelo da racionalidade técnica é contestado, pois o professor é visto como um reprodutor de ações pensadas por terceiros, distante da concepção de que
ele é construtor de sua profissão ao longo de sua vida. “A noção de desenvolvimento tem uma
conotação de evolução e de continuidade que nos parece superar a tradicional justaposição
entre formação inicial e aperfeiçoamento dos professores. (GARCIA, 1997, p. 55)
O exercício profissional existe desde a formação inicial, mesmo que o sujeito não esteja efetivamente dentro de uma sala de aula, porque o processo de formação inicial possibilita
a construção ou representações sobre a profissão que, de certa forma, influenciarão o seu modo de agir, futuramente, na sala de aula. Desse modo, “... a formação inicial é o exercício da
profissão enquanto profissional, se considerarmos que as representações sobre a profissão e as
práticas que se podem assumir no período da formação “pré-profissional” marcam um estilo,
um agir face aos problemas educativos no contexto escolar. (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 66).
Os cursos universitários, seja nos de formação inicial como nos de formação continuada, já fazem parte do desenvolvimento profissional, que é “um processo amplo, dinâmico,
flexível, completo, caracterizado por diferentes etapas pessoais e coletivas de construção da
profissão.” (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 66)
Imbernón (2006, p. 44) faz uma advertência sobre o uso equivocado do termo desenvolvimento profissional, algumas vezes com o mesmo sentido de formação permanente, o que
restringe seu alcance, já que “... a formação é um elemento importante de desenvolvimento
profissional, mas não é o único e talvez não seja decisivo”. Mais decisivo são as condições de
trabalho, descritas acima. Em outros momentos, também equivocadamente, é tido como sendo
um processo que se limita à “... a melhoria das habilidades, atitudes, significados ou da realização de uma função atual ou futura”.
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O desenvolvimento profissional não se limita ao desenvolvimento de competências
profissionais individuais, ou seja, o desenvolvimento profissional compreende tanto o individual como o coletivo, tanto as questões pessoais como os fatores contextuais das condições de
trabalho, tanto o local como o global; por isso é que o desenvolvimento profissional é um
campo amplo, dinâmico e complexo. “O desenvolvimento profissional pode ser considerado
como um sistema complexo em andamento, sistema que integra o individual, o coletivo local,
o grupo profissional, assim como todos os processos que promovem um maior status social,
econômico, político, ético, profissional etc., da categoria profissional.” (RAMALHO,
NUÑEZ, GAUTHIER, 2004, p. 68)
Assim, o desenvolvimento profissional está relacionado à busca sistemática para o aperfeiçoamento da prática educativa e para a sua compreensão, não apenas do professor, mas
de todos aqueles que atuam numa instituição educacional e visam à melhoria do ambiente de
trabalho em seus aspectos sociais e profissionais. Por isso, o desenvolvimento profissional
não se restringe à formação. Além disso:
... significa reconhecer o caráter profissional específico do professor e a existência de um espaço onde este possa ser exercido. Também implica reconhecer que os professores podem ser verdadeiros agentes sociais, capazes de planejar e gerir o ensino-aprendizagem, além de intervir nos complexos sistemas
que constituem a estrutura social e profissional. (IMBERNÓN, 2006, p. 46)

Ou seja, o desenvolvimento profissional do professor mobiliza diversos saberes que,
entrelaçados, tecem a rede complexa da profissionalização, constituindo-se como necessários
para exercer sua atividade profissional. Nóvoa (1995) faz referência ao “triângulo do conhecimento”, explicando que há três tipos de saberes que dialogam entre si e que são importantes
ao desenvolvimento profissional: saberes da experiência (professores), saberes pedagógicos
(especialistas em ciências da educação) e os saberes das disciplinas (especialistas dos diferentes domínios do conhecimento). No entanto, na prática educativa atual, dos saberes citados, o
que diz respeito às experiências ocupa o “lugar de morto”, porque “As práticas de racionalização do ensino contêm os elementos de uma deslegitimação dos professores como produtores
de saber” (NÓVOA, 1995, p. 10).
Nessa mesma linha, considerando a importância dos saberes docentes para a profissionalização, Maurice Tardif (2002) aponta quatro características principais dos saberes profissionais da docência:
a) temporais: por serem “adquirido no contexto de uma história de vida e de uma carreira profissional” (p.19), ou seja, ao longo do tempo e antes mesmo de assumir uma sala de
aula, pois as experiências familiares e escolares anteriores à docência oportunizam a constru-
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ção de crenças, certezas, modos de ser professor e também modos de ser aluno. Os saberes
construídos nas experiências escolares anteriores são fortes, tanto que “ ... persiste[m] através
do tempo e a formação universitária não consegue transformá-lo[s] nem muito menos abalálo[s]” (p.20);
b) plurais e heterogêneos: “... porque envolve[m], no próprio exercício do trabalho,
conhecimentos e um saber-fazer bastante diversos, provenientes de fontes variadas e, provavelmente, de natureza diferente” (p.18), o contexto educativo é pautado na diversidade, conseqüentemente a atividade da docência exige habilidades, atitudes e modos de saber-fazer
também diversificados;
c) personalizados e situados: ao incorporar os diversos saberes da experiência, os
professores fazem uma tradução particular de maneira que estabelecem critérios próprios e
hierarquias, atribuindo sentidos de acordo com seu modo de ser, sua personalidade e, portanto, desenvolvem esses saberes de maneira tão singular como eles próprios são para situações
igualmente singulares ou específicas. “Um professor tem uma história de vida, é um ator social, tem emoções, um corpo, poderes, uma personalidade, uma cultura, ou mesmo culturas, e
seus pensamentos e ações carregam as marcas dos contextos nos quais se inserem” (p. 265);
d) marcas do ser humano: o objeto de trabalho do professor é o ser humano, portanto, os saberes do professor são marcados pelo humano que, inclusive, interfere em sua atividade e saberes, influencia e é influenciado por ele. “O trabalho diário com alunos provoca no
professor o desenvolvimento de um ‘conhecimento de si’, de um conhecimento de suas próprias emoções e valores, da natureza, dos objetos, do alcance e das conseqüências dessas emoções e valores na sua ‘maneira de ensinar’. (p. 268).
7. A identidade profissional do professor
Todas essas considerações, relacionadas aos saberes que configuram a docência, enquanto produto e produtor do desenvolvimento profissional, levam-nos, necessariamente, à
discussão sobre a identidade profissional do professor. Mesmo que seja apenas um dos aspectos desta pesquisa, e não seu objetivo principal, são necessários desvelo e parcimônia tanto na
compreensão, quanto em seu processo de construção. Em geral, quando falamos em identidade, nos referimos a um conjunto de caracteres e dados próprios ou exclusivos que distingue
a(s) pessoa(s) ou grupo(s) do(s) outro(s).
Na carteira de identidade, documento de registro geral obrigatório por lei federal, por
exemplo, constam informações como nome de pai e mãe, lugar de origem, data de nascimen-
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to, foto, enfim dados que nos identificam, distinguem e situam-nos no mundo enquanto cidadãos. Contudo, é preciso lembrar que, por detrás dessas informações, há um entrelaçar de fios
que constroem sua história e que por ela são construídos, que as mesmas informações, que
constam ali, podem ter significados pessoais e/ou sociais diversos, a depender dos sentidos e
valores que o sujeito confere às características que tem de si, do outro e do mundo e como por
eles é reconhecido.
Partindo dessa idéia, podemos dizer que a identidade profissional também é um conjunto de conhecimentos, atitudes, habilidades, competências, comportamentos, valores que
definem a profissão de professor e que dizem respeito a um “... processo de construção do
sujeito historicamente situado” (PIMENTA, 1998, p.164). As mudanças históricas, sociais,
econômicas, culturais, políticas reconfiguram a identidade profissional do professor, ao tempo
em que constroem, mantêm ou modificam traços que o identificam e o caracterizam em relação ao contexto que se quer manter ou pretende mudar.
Por isso, ganha importância tal discussão, uma vez que as exigências e expectativas
quanto ao trabalho do professor, frente à avalanche de mudanças e incertezas da realidade
contemporânea, coincidem com a perda da especificidade de seu trabalho, ou seja, da sua identidade profissional, principalmente quando não se sabe identificar, tanto no âmbito pessoal
quanto social, em que consiste a profissão do professor na atualidade e o que significa efetivamente ser professor.
“É um processo que necessita de tempo. Um tempo para refazer identidades, para acomodar inovações, para assimilar mudanças” (NÓVOA, 1992, p. 16). Essas mudanças e necessidades educacionais, sociais e pedagógicas, além dos problemas que se colocam no campo de atuação docente em cada momento da história, desenham os traços característicos da
identidade profissional, que modelam novos modos de ser e de estar na profissão, assim como
outras maneiras de agir, pensar e interagir.
Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da
profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão das tradições. Mas também da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas. Práticas que resistem a inovações,
porque prenhes de saberes válidos às necessidades da realidade. Do confronto
entre as teorias e as práticas, da análise sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da construção de novas teorias. Constrói-se, também, pelo significado que cada professor, como ator e autor, confere à atividade docente no
seu cotidiano, com base em seus valores, seu modo de situar-se no mundo, sua
história de vida, suas representações, seus saberes, suas angústias e seus anseios, no sentido que tem em sua vida o ser professor. Assim como baseado
em sua rede de relações com outros professores, outras escolas, sindicatos e
outros agrupamentos. (PIMENTA, 1998, p. 165)
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A construção da identidade docente “... inicia-se no processo de efetivar a formação na
área” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p.105), sendo que os cursos de formação na universidade já articulam os construtos que definirão sua profissão. Com relação à profissão de professor, não seria imprudente afirmar que essa construção identitária se inicia nas séries iniciais, independente do sujeito fazer ou não a escolha pela profissão, pois o contato direto e duradouro que se estabelece com esse profissional ao longo da vida ensina muito sobre o que é
ser professor.
A identidade docente vai sendo construída à medida que os saberes da experiência,
pedagógicos e da disciplina se articulam com o desenvolvimento pessoal, profissional e institucional numa ação criativa, reflexiva, crítica e transformadora.
Desse modo, convém observar que:
A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão. Por isso, é mais adequado falar em
processo identitário, realçando a mescla dinâmica que caracteriza a maneira
como cada um se sente e se diz professor. (NÓVOA, 1992, p. 16)

À medida que o docente vivencia a realidade profissional, interioriza uma maneira de
ser professor, que vai sendo construída paulatinamente numa perspectiva de interdependência
individual e coletiva, pessoal e social, de “identidade para si” e de “identidade para os outros”, considerando que, segundo Guimarães (2004, p.29), a identidade para si, “... ou que se
defende teoricamente, nem sempre é a identidade que se tem socialmente”. Isto é, o processo
identitário está relacionado ao significado que o docente confere à sua atividade, enquanto
ator e autor, pelo que sente, vê e diz da profissão no dia-a-dia “... com base em seus valores,
seu modo de situar-se no mundo, sua história de vida, suas representações, seus saberes, suas
angústias e seus anseios, no sentido que tem em sua vida o ser professor” (PIMENTA,
1998,p. 165), assim como relaciona-se, também, com as condições de trabalho e valorização
social, ou o modo como a sociedade representa e explica sua profissão.
Diante disso, podemos dizer que a definição do papel, a função e os elementos constitutivos da profissão do professor (ideais, objetivos, código de ética, regulamentação, conhecimentos específicos, preparação técnica, pedagógica e política, formação acadêmica), as
condições de trabalho e salariais, as políticas públicas para reformas educacionais e incentivo
à carreira docente, a autonomia e participação nas instâncias em que sua profissão é analisada
e discutida, entre outras coisas, são construtos fundantes no processo identitário do professor,
que o convidam e o desafiam para uma permanente disponibilidade, frente a essa realidade
pautada na complexidade.
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Estar disponível é estar sensível aos chamamentos que nos chegam, aos sinais
mais diversos que nos apelam, ao canto do pássaro, à chuva que cai ou que se
anuncia na nuvem escura, ao riso manso da inocência, à cara carrancuda da
desaprovação, aos braços que se abrem para acolher ou ao corpo que se fecha
na recusa. É na minha disponibilidade permanente à vida a que me entrego de
corpo inteiro, pensar crítico, emoção, curiosidade, desejo, que vou aprendendo
a ser eu mesmo em minhas relações com o contrário de mim. E quanto mais
me dou à experiência de lidar sem medo, sem preconceito, com as diferenças,
tanto melhor me conheço e construo meu perfil. (Paulo Freire,1996 p. 134)

Afloramos essas reflexões sobre o processo de formação docente, para manifestar a
nossa permanente disponibilidade em estar sensível aos chamamentos da complexidade humana, longe de dar respostas a todas as questões que o tema evoca. Nossa disponibilidade
consiste em compreender que a vida e o trabalho estão tecidos intimamente e os fios tramados
das práticas formativas constroem as tessituras da vida pessoal e profissional do professor. Na
escuta sensível às vozes e aos chamamentos dos professores, teceremos as complexidades que
permeiam os processos formativos. Para isso, apresentaremos a seguir o percurso metodológico da pesquisa, em que o tecer deste capítulo enfatizará as narrativas dos professores como
tramas importantes do processo investigativo.
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CAPÍTULO III –
A TESSITURA DO PERCURSO METODOLÓGICO:
TÉCNICAS DE FIAÇÃO
“O sujeito que narra pode compreender-se compreendendo o mundo. E compreendendo-se, compreende o
outro. A compreensão é um ato dialógico.”
(BOLZAN, 2002, p. 76)

As pesquisas contemporâneas em educação, tanto no âmbito nacional como internacional, têm contribuído significativamente para a compreensão do trabalho e formação de
professor. Além disso, enfatiza-se a importância dos professores como produtores e pesquisadores da sua própria profissão e dos contextos onde intervêm numa perspectiva reflexiva, para
que considerem a complexidade do real e da docência, não mais “...de modo genérico e abstrato, não se levando em conta as circunstâncias reais que delimitam sua esfera de vida e profissão” (GATTI, 1992, p. 71), mas como sujeitos e atores.
Nesse sentido, as pesquisas em educação rompem com a falta de diálogo nas relações
entre pesquisadores e professores e convidam à pesquisa em colaboração, na qual compreender os fatos e fenômenos da realidade significa a compreensão de si mesmo e do outro. Desse
modo, este estudo contou com a colaboração de todos os participantes, que assumiram a responsabilidade de “narrar-se” ao relatar aspectos do cotidiano numa relação dialógica e construtiva, compreendendo-se e compreendendo o outro a partir dos elementos formativos que
marcaram suas vidas. (BOLZAN, 2002).
Assim, este capítulo tem como objetivo explicitar as propostas metodológicas adotadas nesta pesquisa e desenvolver uma breve reflexão sobre as concepções adotadas no que diz
respeito à abordagem qualitativa e aos instrumentos de recolha de dados: diários formativos e
grupo focal.
1. O início
As experiências com formação de professores das escolas públicas nos municípios de
Feira de Santana, São Gonçalo dos Campos, Conceição de Feira e Santa Bárbara nos encontros quinzenais e nas jornadas pedagógicas28 suscitaram inquietações iniciais sobre as situações de ensino, organizadas e narradas pelos professores nos Cursos de Capacitação em Ser28

Encontros organizados pelas Secretarias de Educação Municipal e Estadual, antes de iniciar o ano letivo, oferecendo palestras, oficinas e seminários com carga horária reduzida, e duração de, no máximo, uma semana .
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viço29, e foram o ponto de partida, para que se percebesse as insatisfações dos professores,
suas condições de trabalho, as dificuldades encontradas ao articular a vida pessoal e profissional e como, em meio a tudo isso, foram construindo os saberes próprios à profissão.
As referidas reuniões pedagógicas constituíram-se num espaço privilegiado de discussão, tornando-se o lugar onde buscamos compreender em que medida os processos formativos
da docência podiam favorecer efetivamente a construção identitária e o desenvolvimento
profissional e como esses conhecimentos se constituíam no grupo e pelo grupo.
Vários encontros foram transformados em fóruns de discussão, marcados por desabafos, revoltas, desespero, sentimento de solidão pelo abandono de si e do outro e por questões
acerca das dificuldades e incompreensões encontradas no cotidiano escolar: condições de trabalho, salários baixos, salas superlotadas, alunos desinteressados, violentos, indisciplinados e
apáticos, dificuldade em traduzir para o dia-a-dia escolar os conhecimentos construídos nos
espaços formativos da docência, problemas com a auto-estima baixa, falta de valorização pessoal e profissional, inexistência de trabalho cooperativo e coletivo no interior da escola por
parte da direção e dos próprios professores enquanto colegas de trabalho.
Esses e outros tantos dilemas conduziram a pensar no professor enquanto ser humano
e no seu estar no mundo, em toda sua complexidade subjetiva, singular e múltipla, afetos e
desafetos. Os professores, unanimemente, atribuíam uma singular importância aos encontros
quinzenais realizados, por considerarem um momento ímpar, quando se sentiam acolhidos e
“tratados como gente”, como alguns se referiam, por terem voz e serem ouvidos. No compartilhar das dificuldades no grupo, percebiam que não eram os únicos a enfrentarem os conflitos
pessoais e profissionais e que não estavam sozinhos. Nas pressões fomentadas pelas atividades cotidianas no exercício profissional dos professores e na urgência em dar respostas às
demandas impostas por todos os lados, tecia-se, assim, a força em compreender efetivamente
o processo de formação de professores em toda sua complexidade.
Os seguintes fios serão explorados e tecidos neste estudo: Os cursos de formação, como tradicionalmente vêm sendo desenvolvidos, contemplam a dimensão humana do ato educativo? O professor é visto como elemento humano e a escola como um espaço complexo de
relações e emoções? O ato educativo é pautado em emoções, sentimentos, afetos que não podem ser ignorados sob a égide de se propor a formação de um professor pesquisador e reflexi29

Trabalho desenvolvido como Supervisora de Práticas Educativas pela Secretaria de Educação do Estado da
Bahia, através do Programa Educar para Vencer, e da Universidade do Estado da Bahia, junto aos professores
das escolas públicas estaduais e municipais que atuavam pelo Projeto de Regularização do Fluxo escolar de 5ª à
8ª Série do Ensino Fundamental no período de 2001 a 2004.
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vo? A pesquisa e a reflexão incluem o papel dessa dimensão humana? Qual a importância de
se considerar, nas práticas formativas, os aspectos humanos do trabalho docente, além dos
aspectos técnicos, políticos, profissionais, embora se compreenda que estes se articulam dialeticamente com aqueles? O que se entende por aspectos humanos da formação docente? Não
seriam humanos o técnico, o político e o profissional, uma vez que são construídos pelo homem? Quem é o ser humano que procura os cursos de formação de professores? Quem é o
educador-formador desse sujeito humano?
A possibilidade de refletir sobre essas questões implica num estudo cuidadoso a fim de
que se possa repensar os processos formativos de professores. Diante disso, definiu-se como
objetivo desta investigação compreender de que maneira a complexidade do ser humano é
reconhecida, compreendida e considerada efetiva e sistematicamente nos cursos de formação docente na educação contemporânea.30
2. A abordagem qualitativa
Assim sendo, foi proposto um estudo de abordagem qualitativa, por considerar que a
realidade é construída, socialmente, por meio de definições individuais e/ou coletivas da situação e por considerar, também, os aspectos de relatividade e subjetividade da verdade, em que
se reconhece as transformações, mudanças, contradições, imprevistos e conflitos.
Bogdan e Biklen (1994) destacam que a investigação qualitativa considera o ambiente
natural como fonte direta de dados, isto é, acreditam que os fenômenos podem ser melhor
observados e compreendidos pelo contato direto no contexto natural da investigação; têm um
caráter descritivo, ou seja, os dados da pesquisa são recolhidos em forma de palavras e imagens e não necessariamente pelos números, em que se busca “...analisar os dados em toda a
sua riqueza, respeitando, tanto quanto o possível, a forma em que estes foram registrados ou
transcritos” (p.48).
Há uma preocupação minuciosa com os achados da pesquisa e todos os detalhes ganham importância, e nada passa despercebido. “A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com a idéia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para
constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do
nosso objecto de estudo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 49).

30

Essas questões já foram citadas na introdução, mas foram retomadas a fim de que ficasse claro o objetivo da
metodologia usada em toda a pesquisa.
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Na abordagem qualitativa, tanto o processo como os resultados da pesquisa são importantes, assim como a ênfase da pesquisa não se limita a confirmar ou refutar hipóteses sobre
os dados ou as provas recolhidas, “... ao invés disso, as abstrações são construídas à medida
que os dados particulares que foram recolhidos se vão agrupando” (p.50).
Desse modo, a abordagem qualitativa preocupa-se com o significado. Para isso, ela estabelece um diálogo com os colaboradores da pesquisa, a fim de compreender melhor suas
interpretações, verificar equívocos, acolhendo as informações pelas lentes do informador,
reiterando ainda mais sua importância nesta pesquisa, pois este tipo de abordagem se interessa
“...pelo modo como as diferentes pessoas dão sentido às suas vidas” (p.50).
3. Os diários formativos
Nessa perspectiva, empreender uma investigação dessa natureza nos remete inevitavelmente à utilização de instrumentos de coleta de dados que oportunizem uma relação de
colaboração entre pesquisador e os colaboradores, para que a investigação transcorra com
mais êxito, ampliando, desta forma, os conhecimentos científicos. Para isso, optei pela construção dos diários formativos e do grupo focal, no sentido de produzir um conhecimento o
mais próximo possível das realidades cotidianas educativas e da vida dos professores numa
perspectiva multidimensional.
Os diários formativos foram relacionados às diversas etapas da vida pessoal e profissional dos professores, às maneiras de pensar, às práticas pedagógicas, às condições de trabalho, ao exercício da profissão, ao processo de formação e autoformação. A construção dos
diários também deu aos professores um papel ativo, no sentido de assumirem o papel de sujeitos da investigação, retratando as possíveis mudanças e transformações da/na profissão docente e dos contextos em que atuam, ampliando as possibilidades de conceber novos conhecimentos sobre a docência e compreendendo melhor suas dimensões pessoais e profissionais,
individuais e socioculturais.
Assim, justifica-se a escolha dos diários formativos, por se tratar de um instrumento de
aproximação do real que teceu múltiplos pontos da realidade em construção. A pesquisa constituiu-se e delimitou-se a partir da relação entre pesquisador e participante e, por considerar
como cruciais para o processo de investigação, incluiu o contexto e as circunstâncias, os saberes e as experiências da docência.
Além disso, a construção e socialização semanal dos diários formativos consideraram
a relação entre pesquisador/objeto/contexto numa perspectiva dialógica, a reflexão como pon-
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to de partida para tomar consciência dos elementos formadores da identidade profissional dos
professores, e do repertório de conhecimentos da docência, cuja subjetividade ganha destaque,
colocando os participantes em contato consigo mesmo e favorecendo a investigação do processo formativo em toda sua complexidade.
Diante dessa compreensão acerca do registro escrito, numa perspectiva de investigação qualitativa, os diários formativos destacam-se cada vez mais na produção acadêmica e
científica como rico instrumento nos estudos de diversas áreas do conhecimento, principalmente daqueles que analisam, no campo educacional, os processos formativos de professores,
seu desenvolvimento profissional e sua prática individual dentro do coletivo social.
Os diários, como meio de comunicação e interação entre pesquisador e colaboradores,
contribuem para a compreensão dos múltiplos e multifacetados significados e sentidos, que
atribuímos às práticas individuais e sociais e se inscrevem como elemento que contribui também para o desenvolvimento do processo reflexivo da vida profissional e pessoal dos professores. De acordo com Holly (1995, p.101), “A escrita de diários biográficos constitui-se em
‘escrita sobre a vida’ (bios = vida, grafia = escrita), tentando compreender e articular as experiências de uma outra pessoa”.
Nesse estudo, o registro escrito pelos diários formativos destaca-se como importante
instrumento de investigação, de acordo com Hernanez (apud Zabalza, 2004,p.34):
O valor instrumental desse método reside em sua capacidade de reproduzir a
vivencia concreta dos casos por meio da experiência acumulada; quer dizer,
significa a formulação consciente do devir social por parte dos sujeitos. Com
isso, se quer destacar o valor da própria história, da pessoa ou do grupo social.
Em termos gerais, estas são as duas características que definem a utilidade científica do relato biográfico: por um lado, seu aspecto documental e, por outro, sua capacidade de relacionar o nível “micro” do tempo biográfico e o contexto “macro” do tempo histórico, porque representa a realidade em termos de
processo. A originalidade da sociologia qualitativa consiste em interconectar o
caso estudado com a dinâmica geral do processo social ao introduzir a vivência pessoal em seu contexto social.

Por si só, o diário escrito oportuniza ao professor refletir e aprender através da sua
própria narração. Ao registrar suas experiências e fatos marcantes que teceram sua história, o
professor estabelece um diálogo consigo mesmo, por meio da leitura e das reflexões em relação aos aspectos pessoais e profissionais da ação docente. Segundo Souza e Cordeiro (2007,
p.46), “Através da escrita e registros no diário, é possível, portanto, redescobrir caminhos
percorridos, cenários e fatos vivenciados por uma determinada pessoa em diferentes tempos e
espaços, encaminhando-a a uma reflexão sobre a própria atuação, quer pessoal, quer profissional”.
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Contudo, se os diários se constituem como um importante documento de expressão
pessoal do professor e do seu trabalho cotidiano, é preciso considerar suas implicações, por se
tratar de um esforço narrativo de reconstruir situações impregnadas de vida, pois “...força a
quem escreve a expressar em símbolos um conhecimento e algumas lembranças que haviam
sido representados originariamente (e armazenados na memória imediata) de um modo diferente” (ZABALZA, 2004, p. 43).
É possível afirmar que os diários formativos elaborados pelos professores foram, neste caso, mais do que a escrita de fatos sucessivos para uma pesquisa científica. O processo de
contar a história da sua própria vida, ou a história do outro, de diferentes modos, oportuniza a
reflexão e reconstrução das experiências, dos pensamentos, sentimentos e elementos que foram mais ou menos formativos na vida.
Nesse sentido, Holly afirma que:
... para os professores que pegam na caneta, geralmente a pedido de um investigador que deseja surpreender as suas perspectivas para ulterior estudo fenomenológico ou de um formador de professores que reconheça o valor de uma
tal investigação relativamente ao desenvolvimento pessoal e profissional, a
caminhada torna-se ‘uma viagem de descoberta’ (Henry Miller), que, embora
cheia de incerteza e desconforto, é tão divertida e educativa como desafiadora.
(1 9 9 5 , p . 8 1 )

Nessa perspectiva, os diários foram utilizados neste estudo como instrumento de pesquisa-formação, como um espaço narrativo do pensamento do professor, que traduz o olhar
que o docente tem de sua própria atuação em sala de aula e do seu processo formativo em
relação ao contexto (histórico, social, cultural) em que está inserido. Dessa forma, a proposta
de construção do diário, nesta pesquisa, tem como objetivo oportunizar aos seus elaboradores
uma reflexão da sua prática pedagógica e seu contexto educacional, relacionando os saberes
construídos através da sua experiência no interior da escola e os conhecimentos
(re)construídos nos cursos de formação de professor.
O envolvimento pessoal na realização do diário é, portanto, multidimensional
e afeta tanto a própria semântica do diário (nele aparece o que os professores
sabem, sentem, fazem etc., assim como as razões pelas quais o fazem e a forma como o fazem: isso é na verdade o que torna o diário um documento pessoal) como o seu sentido (o diário é, antes de mais nada, algo que a pessoa escreve desde si mesma e para si mesma: o que se conta tem sentido, sentido
pleno, unicamente para aquele que é, ao mesmo tempo, autor e principal destinatário da narração). (ZABALZA, 2004, pp. 45-46).

Para tanto, os diários foram elaborados individualmente, a partir de orientações prévias, como: escolha da profissão, processo formativo, organização escolar, sala de aula, condições de trabalho, contribuições e obstáculos que influenciaram no crescimento pessoal e
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formação profissional durante o curso, sobretudo refletindo sobre a íntima relação entre o
trabalho profissional, as condições de trabalho e a vida pessoal, que serão delineados posteriormente, com maior profundidade, na análise de dados.
4. O Grupo Focal
Como recurso auxiliar para a coleta de informações nesta pesquisa, considerou-se pertinente a utilização do Grupo Focal31 por possibilitar a reflexão coletiva e colaborativa, o confronto de experiências e pensamentos, a ampliação e o esclarecimento de informações já obtidas pela escrita dos diários, a aproximação da formação com a pesquisa, além de favorecer a
multiplicidade de aspectos e reações congruentes e divergentes dos vários participantes
(GUIMARÃES, 2004).
Da mesma forma que os diários de formação, a técnica do grupo focal também evidencia suas implicações com relação ao tempo-espaço que esse tipo de atividade demanda e
os dilemas em conduzir a discussão para os objetivos da pesquisa, sem cercear a expressão e
participação dos colaboradores da pesquisa. Contudo, é preciso salientar que, a partir de um
roteiro prévio elaborado com base nas possíveis categorias de estudo, o pesquisador deve cuidar para que evite opinar, fechar questões, sintetizar ou propor idéias no decorrer da atividade.
Segundo Gatti, o papel do investigador, no grupo focal, pode ser assim descrito:
Fazer a discussão fluir entre os participantes é sua função, lembrando que não
está realizando uma entrevista com um grupo, mas criando condições para que
se situe, explicite pontos de vista, analise, infira, faça críticas, abra perspectivas diante da problemática para a qual foi convidado a conversar coletivamente (2005, p.9).

Diante do exposto, o grupo focal foi realizado em um espaço que privilegiou a arrumação face a face, em um encontro com duração de 2 (duas) horas, e contou com a participação de 20 (vinte) colaboradores convidados previamente e, para registrar o trabalho com o
grupo, utilizei uma filmadora manipulada por um auxiliar, além das anotações escritas de pontos importantes.
Segundo Gatti (2005, p. 27), essas anotações são “...úteis para sinalizar aspectos ou
momentos importantes, falas significativas detectadas no instante mesmo, na vivência do
31

É uma modalidade específica de grupo que procura recuperar o sentido original do termo italiano gruppo –
proveniente das belas-artes. Gruppo designava “vários indivíduos, pintores, escultores, formando um só sujeito”.
A metodologia de “grupo focal” foi desenvolvida na Segunda Guerra Mundial, especialmente para trabalhar com
soldados que estavam em guerra. Mais tarde, após os anos 50, passou a ser utilizada no âmbito da propaganda e
de análises eleitorais. É uma metodologia qualitativa, com grupos pequenos (6 a 12 pessoas), cujos membros são
selecionados com base em características comuns. (GUIMARÃES, 2004, p. 64)
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momento, para registrar trocas e monólogos, dispersões, distrações, cochichos, alianças, oposições, etc., ou seja, pontos cuja importância pode passar despercebida no registro geral”.
5. Os participantes da pesquisa
Esta pesquisa foi desenvolvida com os alunos do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia – Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental da Universidade Estadual de Feira de Santana, cujos critérios para ingresso ao curso são: ter formação de nível médio,
estar atuando em pelo menos uma das séries iniciais do ensino fundamental ou da educação infantil e ter sido classificado em processo seletivo específico, realizado pela própria
instituição. É preciso desenvolver pesquisa com professores, mesmo porque são eles que “...
têm acesso diário aos problemas da sala de aula e podem por isso discorrer sobre os mesmos
com familiaridade; mais que isto, são eles que de fato podem apostar na melhoria do ensino.
(BUENO, 2003, p. 9).
Partindo do pressuposto de que este estudo se inscreve numa investigação-ação, que
“... consiste na recolha de informações sistemáticas com o objectivo de promover mudanças
sociais” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.292), os diários foram elaborados numa perspectiva
de coletar dados que possibilitassem reflexões importantes para pesquisa e formação de todos
os envolvidos na pesquisa. Além disso, contribuíram para o repensar de ações individuais e
coletivas nas realidades enfocadas, ou seja, não visamos apenas levantamento de dados, mas
também a possibilidade de mudanças no fazer pedagógico. Para isso, privilegiei, como meus
interlocutores na investigação: a) alunos da instituição em que atuo como professora e pesquisadora; b) que estivessem no exercício da profissão de professor; c) que já tivessem tempo
suficiente no curso de formação para refletir sobre o processo vivenciado; d) evidenciassem
desejo de contribuir com a pesquisa.
Os diários foram elaborados em duas fases: na primeira fase, foram 20 colaboradores que
se encontravam no quinto semestre do curso de formação, que tem a duração de três anos,
onde narraram momentos importantes de sua trajetória, enquanto estudantes desde as séries
iniciais até a escolha da profissão. Na segunda fase, contamos com os mesmos colaboradores
que participaram da fase anterior, agora no sexto semestre, sendo que, nos diários, enfocaram
o contexto de sua atuação profissional e vida pessoal em relação ao curso de formação de professores.
Toda a escrita dos diários foi acompanhada e socializada quinzenalmente no grupo dos
participantes da pesquisa, oportunizando reflexões individuais e coletivas, construção e re-
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construção de conceitos sobre a complexidade da vida pessoal e profissional de professores, o
que favorecia o olhar e a escuta sensível da voz e escrita de si e do outro. Segundo Ornellas
(2005, p.58), “ Escutar é falar, é dar sentido ao mundo que nos cerca. Ao escutar os ditos e os
não-ditos, produzimos e ampliamos o mundo das coisas, damos a nossa versão, que é uma
réplica e não uma repetição”.
Com relação ao Grupo Focal, alguns contratempos foram vivenciados com a “quebra” do semestre, devido à greve da instituição, o que acarretou posteriormente o aceleramento em todas as atividades do curso e sobrecarga dos alunos e professores, a fim de cumprir a
carga horária das disciplinas, causando, dessa forma, um atraso na efetivação desse momento
de coletas de dados. Contudo, foi possível realizar o grupo focal. E apesar de ter solicitado
apenas 10 voluntários para esse encontro, todos demonstraram interesse em participar e foi
possível contar, mais uma vez, com os mesmos 20 colaboradores das etapas anteriores da
pesquisa, que, além da disposição em contribuir com este estudo, demonstraram também interesse em compreender o próprio processo de formação.
Diferente do pensamento científico clássico que está pautado exclusivamente na razão
instrumental das certezas e provas absolutas, a investigação qualitativa projeta um novo olhar
científico no campo educacional, que considere a pesquisa e a formação concomitantemente.
Valoriza um pensar que articule dialogicamente as reflexões oportunizadas pelas abordagens e
instrumentos de coletas de dados, descritos acima, de forma que teçam um novo horizonte
teórico no campo da formação de professores.
Para tanto, este estudo está apoiado, principalmente, no aporte moriniano, uma vez que
uma das principais contribuições de seus trabalhos é a proposição de que o pensamento complexo “... convoca não ao abandono dessa lógica, mas a uma combinação dialógica entre sua
utilização, segmento por segmento, e a sua transgressão nos buracos negros onde ela pára de
ser operacional.” (MORIN; LE MOIGNE, 2000, p.201)
Nesse sentido, a perspectiva moriniana aponta a importância de investigações a partir
do pensamento complexo, que favoreçam reflexões pautadas na realidade que também é complexa, na qual se compreendam os vários fios que tecem as relações existentes entre os fenômenos, desenvolvendo análises que levem em conta a ciência em sua unidade-multiplicidade
(unitas-multiplex). Logo, diante desta pesquisa que propõe compreender a complexidade do
ser humano nos processo formativos, considerando a importância da vida pessoal e profissional dos professores, é relevante explicitar como o pensamento complexo, segundo Morin:
... mostra-nos seres singulares nos seus contextos e no seu tempo. Mostra que
a vida quotidiana é, de facto, uma vida onde cada um representa vários papéis
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sociais, segundo o que é na sua casa, no seu trabalho, com amigos ou com
desconhecidos. Vê-se que cada ser tem uma multiplicidade de identidades,
uma multiplicidade de personalidades nele próprio, um mundo de fantasmas e
sonhos que acompanham a sua vida. (1990, p.83-84)

Por tudo isso, esta pesquisa se inscreveu num pensar prospectivo de que seus achados
e a análise de dados contribuiriam para a produção de conhecimentos a partir do desafio da
epistemologia da complexidade. E, através da tessitura metodológica aqui descrita, estabelece
uma aproximação mais efetiva entre a atividade de pesquisa com o que acontece efetivamente
na escola e na vida dos professores, a partir de um diálogo fecundo, ampliando e aprofundando os debates sobre a complexidade da docência.
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CAPÍTULO IV –
ENTRELACES DA TRAMA E URDIDURA
As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem
de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. É portanto claro
que a palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais, mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda não tomaram
forma, que ainda não abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados
e bem formados. A palavra constitui o meio no qual se produzem lentas acumulações quantitativas de mudanças que ainda não tiveram tempo de engendrar uma forma ideológica nova e acabada. A palavra é capaz de registrar as
fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais.
(BAKHTIN, apud BOLZAN, 2002, p. 73)

Neste capítulo, apresento os resultados da pesquisa, descrevendo os procedimentos e
caminhos percorridos, dentro dos princípios epistemológicos da Teoria da Complexidade32,
estabelecendo uma relação com o objetivo deste estudo em compreender a complexidade do
ser humano na formação docente. Será feita a análise dos diários formativos elaborados pelos
alunos-professores e do encontro no grupo focal, ambos como recursos básicos para a investigação e a coleta de dados.
Antes de trazer para a discussão os achados, apresento uma breve explicação sobre o
princípio de funcionamento do tear, de modo a oferecer uma reflexão sucinta do motivo da
escolha do título deste capítulo.
O tear manual é uma ferramenta milenar que permite o entrelaçar de dois conjuntos de
fios, nomeados como urdidura e trama que, juntos, formam o tecido. A urdidura é o conjunto
de fios dispostos paralelamente, na vertical, no sentido do comprimento do tear e firmemente
esticados, e por entre os quais passam os fios da trama; esses fios são considerados como a
base de qualquer trabalho no tear. A trama é o segundo conjunto de fios, que são passados no
sentido transversal da urdidura, por intervalos ou distância denominados cala, com o auxílio
de uma agulha, também conhecida como naveta, geralmente feita de madeira, onde se armazena o fio utilizado na trama. Outro elemento importante do tear é o pente, que permite alternadamente o levantar e baixar da urdidura, possibilitando conseqüentemente a abertura da
cala para passagem posterior da trama. O funcionamento do tear acontece quando os fios da
trama passam por entre as calas dos fios da urdidura, que fica rigidamente presa na urdideira

32

Vide Capítulo I.
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e, com o auxílio do pente, os dois conjuntos de fios entrelaçam-se num ir e vir constante dando origem ao tecido (HORTA, 1995; BUSTAMONTE, 1996).
Nesse sentido, consideramos o referencial teórico, construído para este estudo, como o
conjunto de fios da urdidura que, firmemente postos, possibilitaram o entrelaçar com a trama,
considerada aqui como o conjunto dos dados coletados no processo de trabalho de campo, e
pelas aberturas da cala dos ditos e não ditos dos diários formativos e do grupo focal resultaram no tecido, conjunto de fios complexos, que nas idas e vindas do percurso metodológico
teceram esta análise de dados.
Assim, apresento inicialmente uma breve descrição do contexto onde foi desenvolvido
este estudo, numa visão geral da Universidade Estadual de Feira de Santana e do Curso de
Licenciatura Plena em Pedagogia – Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental
e dos colaboradores da pesquisa. Em seguida, explicarei o processo de produção dos diários
formativos e a implementação do grupo focal, destacando meu papel e minha atuação nesta
investigação e, finalmente, analisarei os dados coletados a partir do referencial teórico e dos
relatos orais e escritos tecidos em nossos encontros.
1. A URDIDURA
Esta investigação foi realizada no município de Feira de Santana33, onde resido e atuo
profissionalmente. Fica localizado a 108 km de Salvador-BA, na zona de planície entre o Recôncavo e os tabuleiros semi-áridos do nordeste baiano, favorecendo um clima quente e úmido. Com cerca de 535.820 habitantes e extensão de 1.344 km2, sua expansão econômica iniciou-se a partir de 1970, com a instalação do centro industrial responsável por boa parte do
seu desenvolvimento econômico. Também conhecida como “Princesa do Sertão”, destaca-se
pela localização geográfica, que a constitui em importante entroncamento rodoviário para
todo o estado e para o Brasil e principal núcleo de desenvolvimento econômico e social do
interior da Bahia34.
Considerando essas características e como estratégia governamental da época de instalar Faculdades de Formação de Professores nas principais cidades do interior, buscou-se trazer, para Feira de Santana, a educação superior, até então limitada à capital, Salvador. Inicialmente, foi contemplada, em 1968, com a Faculdade de Educação e, posteriormente, com a
Fundação Universidade de Feira de Santana – FUFS, em 1970. Finalmente, em 1976, pelo

33
34

Dados obtidos no site: http://www.feiradesantana.ba.gov.br/historico.htm, acessado em julho de 2008.
Informações obtidas no site: http://www.klepsidra.net/klepsidra15/feira.htm, acessado em julho de 2008.
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Decreto Presidencial de Nº 77.496, autoriza-se o funcionamento da Universidade Estadual de
Feira de Santana – UEFS, instituição pública e gratuita, mantida pelo governo do Estado da
Bahia, sob o regime de autarquia, que vem-se expandindo desde então, de maneira significativa. Atualmente, a UEFS35 mantém 54 (cinqüenta e quatro) cursos regulares, sendo 27 (vinte e
sete) cursos de graduação, dentre os quais 14 (catorze) são bacharelados e 13 (treze) licenciaturas, em diversas áreas do conhecimento36.
Este estudo trata, de modo específico, do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia –
Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, sob a responsabilidade do Departamento de Educação. A universidade oferece regularmente 80 vagas anuais, nos turnos vespertino e noturno, com regime de funcionamento presencial, destinadas apenas aos professores que estejam atuando na educação infantil e ensino fundamental da rede pública (municipal
e/ou estadual) e privada, com formação em nível médio, e que tenham sido classificados em
processo seletivo específico. Esse processo seletivo é realizado pela Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação – PROGRAD, através da Comissão do Processo Seletivo para Acesso ao Ensino
Superior – COPAES, da UEFS, que exige conhecimentos básicos de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências da Natureza.
Embora o curso tenha sofrido alteração em sua carga horária e tempo de duração para
quatro anos, no mínimo, com 3.320 (três mil e trezentas e vinte) horas37, no momento da pesquisa de campo estava em vigor o projeto de curso com duração de três anos no mínimo e
cinco anos no máximo com uma carga horária total de 3.200 (três mil e duzentas) horas e com
o perfil do egresso assim estabelecido:
O curso tem como proposta habilitar o professor para o Ensino Fundamental –
séries iniciais38, desenvolvendo competências e habilidades que permitam ao
licenciado atuar no ensino, na organização e gestão de projetos educacionais e
ainda na produção e difusão do conhecimento. Dentre as competências e habilidades adquiridas pelo licenciado no curso, destacam-se:
Compreensão do processo de construção do conhecimento do individuo,
inserindo-o em seu contexto social e cultural;
Capacidade de identificar problemas socioculturais e educacionais;
Capacidade de propor respostas criativas às questões da qualidade do ensino e medidas que visam superar a exclusão social;
Compreensão e valorização das diferentes linguagens manifestadas na sociedade contemporânea e de sua função na produção do conhecimento;

35

Endereço: Av. Universitária, s/n – Km 03 da BR 116 – Campus Universitário – 44031-460 Feira de Santana/BA – Brasil.
36
Informações obtidas no site: http://www.uefs.br/portal/a-universidade/sua-historia, acessado em julho 2008.
37
Atendendo às adequações estabelecidas pela Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, que institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Pedagogia e estabelece as referências e as
cargas horárias dos componentes curriculares.
38
Nomenclatura dada ao curso, antes da atualização do projeto de curso do ano de 2007.
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Capacidade de articular ensino e pesquisa na produção do conhecimento e
da prática pedagógica;
Capacidade de desenvolver metodologias que proporcionem a adequada
utilização das tecnologias da informação e de comunicação nas práticas
educativas;
Articulação da atividade educativa nas diferentes práticas de gestão educacional, na organização do trabalho pedagógico escolar, no planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas na escola.39

As matrículas são realizadas anualmente, em regime seriado e no primeiro semestre letivo do ano, de acordo com o período de aprovação do Calendário Universitário e mediante a
comprovação de atividade docente regular nas quatro séries iniciais do Ensino Fundamental.
O aluno terá o cancelamento definitivo do vínculo com a universidade, se for reprovado duas
vezes na mesma disciplina; ultrapassar o tempo máximo fixado para integralizar o curso; não
efetivar a matrícula no curso em dois anos, consecutivos ou alternados; for reprovado em todas as disciplinas da série por duas vezes, consecutivas ou alternados.
Dada a natureza desta pesquisa, defini a Universidade Estadual de Feira de Santana
como instituição e meu campo de investigação, onde atuo atualmente como professora substituta, e optei pelos alunos do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia – Educação Infantil e
Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Essa escolha se deve ao fato de atuar na formação
desses professores, onde a cada encontro semanal, surgiam questões e depoimentos, que mereciam ser explorados e suscitavam reflexões instigantes sobre a vida pessoal e profissional
em relação ao processo formativo da docência.
O desejo de desvelar os fios que teciam suas angústias, incompreensões, conflitos, inseguranças e insatisfação, mas também seus sonhos, esperanças e realizações, definiu minha
escolha pelos participantes da pesquisa: um grupo de 20 (vinte) alunos da disciplina de Estágio Supervisionado, onde atuava, no momento da pesquisa, também como professora da turma.
A escolha por esse grupo se deu pelos seguintes motivos:
a) os alunos manifestaram o desejo de participar da pesquisa e compartilhar espontaneamente os aspectos da vida pessoal, profissional e do processo formativo;
b) dada a natureza da pesquisa, considerei importante estar o mais próxima possível, além
de dispor de um tempo significativo e programado para acompanhar a construção dos diários
formativos e suas socializações; possibilitava também o olhar de pesquisador dos interlocutores sobre suas próprias práticas e processos formativos;
39

Fonte: Colegiado de Licenciatura em Ensino Fundamental. Projeto de Reconhecimento – Curso de Licenciatura em Ensino Fundamental – Habilitação para as Séries Iniciais – Universidade Estadual de Feira de Santana,
Feira de Santana, 2000.
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c) pertenciam a vários municípios da região e trabalhavam como professores regulares, tanto
na rede pública (municipal e estadual) como na rede particular de ensino;
d) formavam um grupo diferenciado em relação à categoria funcional, ou seja, o grupo era
composto de professores efetivos, contratados e outros com estágios remunerados;
e) encontravam-se bem envolvidos com a dinâmica do curso e das atividades docentes regulares, ou seja, “falavam” de um lugar bastante conhecido.
Segue o quadro dos professores, com nomes fictícios, que elaboraram os diários e participaram do grupo focal, também alunos do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia –
Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental da UEFS, e suas características
que serão analisadas no item 3.1.
Quadro de características básicas dos professores colaboradores da pesquisa
N.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
N.
Nome
I
NF
RES
TD
OFM
EC
RE
CF
JT
TT
MG
PF

Nome

I

EC

NF

RES

RE

CF

JT

TT

TD

OFM

MG

PF

Dilma
39
S
1
FS
Pu
Ef
B
Geórgia
SR
S
0
FS
Pa
Ct
B
Joilma
38
C
2
FS
Pu
Ef
B
Jéssica
36
C
2
FS
Pu Pa
Es Ct
B
Jodinélia
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
Lucilena
30
C
1
FS
Pa
Ct
A
Marta
41
S
1
FS
Pa
Ct
B
Mari
28
C
0
FS
Pu
Es Ef
B
Nelma
33
S
0
FS
Pa
Ct
B
Noélia
SR
S
0
FS
Pu
Es
A
Ozete
40
S
1
FS
Pu
Ef
B
Rebeca
34
S
0
FS
Pu Pa
Ef
B
Roberta
28
S
0
OM
Pu
Ef
B
Raissa
30
C
1
FS
Pa
Ct
A
Sabrina
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
Samantha
29
S
0
OM
Pa Pu
Ct Ef
B
Solange
35
C
2
FS
Pa
Ct
B
Suely
30
S
0
FS
Pa
A
Ct
Wesley
28
S
0
FS
Pa Pu
Es
B
Vânia
SR
C
1
FS
Pu
Es
SR
Número de ordem na tabela
Nome fictício dos entrevistados
Idade
Número de Filhos (se possuem ou – se )
Residência: FS = Feira de Santana; OM = Outro município da região
Tempo Total de Docência (em anos)
Outra Ocupação Fora do Magistério
Estado Civil
S: Solteiro(a)
C: Casado(a)
Rede Escolar
Pu: Pública
Pa: Particular
Categoria Funcional
Es: Estagiária
Ef: efetiva
Jornada Trabalho Semanal A: 20 h
B: 40h
Turno de Trabalho
M: Matutino
V: Vespertino
Antigo Magistério
S: Sim
N: Não
Posição Familiar
PP Provedor Principal
P: Parceiro(a)

MV
MV
M
MV
SR
V
MV
MV
MV
V
MV
MV
MV
V
SR
MV
MV
M
MV
SR

17
19
SR
17
SR
5
16
10
13
16
16
14
9
12
SR
10
14
11
9
SR

N
N
N
N
SR
S
N
N
S
N
N
N
N
N
SR
S
N
S
S
SR

S
S
S
S
SR
S
N
S
S
S
S
SR
S
S
SR
SR
S
S
S
SR

PP
F
P
P
SR
P
PP
P
F
PP
PP
F
F
P
SR
F
P
P
SR
SR

V: Viúvo(a)
Ct: Contratada
C: 60 h
F: Filho(a)

D: Desquitado(a)
D: outra CH
O: outra
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2. A TRAMA
Para o entrelace dos fios da trama na urdidura, o objetivo deste estudo encaminhou-me
ao uso da naveta, ou seja, à pesquisa qualitativa. Assim como a naveta, que armazena os fios
da trama, os dados coletados da pesquisa passam suavemente como uma agulha pela urdidura.
Assim também, a pesquisa qualitativa busca investigar os fenômenos em toda sua complexidade, como um tecido que “...vai ganhando forma à medida que se recolhem e examinam as
partes.” (BOGDAN; BIKLEN, 1994).
Optei pela pesquisa qualitativa por permitir uma compreensão com profundidade do
meu objeto de estudo, pois oportuniza uma reflexão sobre o material coletado, ao mesmo
tempo um distanciamento crítico e uma aproximação pela escuta sensível das vozes dos professores, favorecendo, dessa forma, novos olhares sobre a realidade, abrindo possibilidades
para aprofundar as questões sobre o processo de formação de professores, buscando mudanças
pessoais e coletivas de todos os envolvidos na pesquisa. Segundo Bogdan e Biklen (1994, p.
284):
A nossa crença na utilidade da perspectiva qualitativa para os participantes relaciona-se com o facto de vermos todas as pessoas como possuindo o potencial para se modificarem, tanto elas próprias como ao meio, e de se transformarem em agentes de mudanças nas organizações em que trabalham.

Contextualizados o campo de investigação e os interlocutores da pesquisa, assim como
a abordagem adotada, passo, neste momento, a explicitar os fios que teceram esta análise, ou
seja, as duas fases do processo de produção dos diários formativos, em seus detalhes de elaboração, o contexto cotidiano do curso e dos alunos e o processo de implementação dos procedimentos do grupo focal.
Para o desenvolvimento desta pesquisa alguns cuidados foram necessários, pois desenvolvia o duplo papel: professora e pesquisadora do/no grupo. O primeiro cuidado foi ouvir
atentamente os depoimentos dos alunos que apareciam entre as “calas” das aulas e discussões
teóricas, nos corredores e cantinas da universidade. Esses depoimentos refletiam a insatisfação pelas condições de trabalho no exercício profissional, as dificuldades nos processos formativos e a angustia por “não dar conta”, como muitos confessavam, das responsabilidades
familiares, dos cuidados e das realizações da vida pessoal.
Tudo isso se apresentava como fios de um tecido, que, em alguns momentos, pareciam
únicos e singulares, em outros universais e plurais, numa ordem-desordem que nem sempre
era seguida de uma explicação lógica e por respostas únicas e simples, mas convidavam a
olhar esses fios, usando as lentes do pensamento complexo.
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O constrangimento de chegar atrasado nas aulas na universidade por conta dos trabalhos e das responsabilidades na escola, a necessidade de sair mais cedo por causa do transporte, a preocupação em dar conta das leituras e dos trabalhos acadêmicos, o desânimo suscitado
pelos problemas apresentados pelos alunos com os quais trabalhavam, a desvalorização profissional, a falta de apoio na escola e na família para persistir no processo de formação docente, a dificuldade em traduzir as reflexões oportunizadas na universidade para o cotidiano escolar entrelaçavam-se com o desejo de aprender mais para desempenhar com competência sua
função, com a satisfação pelos resultados positivos evidenciados no dia-a-dia da sala de aula,
com a segurança conquistada como resultado do crescimento pessoal e profissional, por ter
um novo olhar sobres suas práticas educativas, com a esperança de um futuro melhor.
Dessa forma, esta primeira etapa da pesquisa centrou-se na preocupação em desvendar
os motivos da escolha profissional pela docência e o cotidiano desses professores. Nessa fase
da pesquisa, ministrava a disciplina Estágio Supervisionado I, no noturno, com uma turma de
20 (vinte) alunos, que tinha como objetivos desenvolver um novo olhar sobre o espaço escolar, a construção do projeto de estágio, a organização do trabalho docente e sua prática no
exercício cotidiano, além de aprofundar reflexões sobre o estágio enquanto aproximação da
realidade educacional e oportunizar a ressignificação da identidade profissional como proposta de formação permanente.
O fato de já estarem atuando profissionalmente nas escolas do ensino fundamental I e,
por questões estruturais e distâncias geográficas, não serem visitados durante o estágio, acendeu ainda mais meu desejo de transformar nossos encontros na universidade em um espaço
onde se ampliassem e aprofundassem conhecimentos, se entendessem e superassem obstáculos, ressignificando o fazer pedagógico num movimento dialógico, tudo isso pelo olhar de
pesquisador da/para sua prática.
Segundo Pimenta (2004, p. 51):
Nessa perspectiva, os currículos de formação de profissionais começaram, por
meio dos estágios, a valorizar atividades para o desenvolvimento da capacidade de reflexão e da realização de pesquisas, tomando a prática existente de outros profissionais e dos próprios professores nos contextos institucionais. Tirar
do papel e tentar operacionalizar a idéia de professor reflexivo e pesquisador é
o grande desafio das propostas curriculares dos cursos de magistério e dos
planos de ensino dos professores formadores. De forma individual ou coletiva,
há tentativas várias de concretização de tal proposta em diferentes modalidades de estágio.

Minha pesquisa no estágio foi uma tentativa de concretização dessa proposta, sem dúvida alguma desafiadora, mas que nos possibilitou aprendizagens e diálogos fecundos. Assim,
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logo no início do semestre, sugeri aos alunos, dentre outras atividades que seriam desenvolvidas na disciplina de Estágio Supervisionado I, a construção do diário formativo como meio de
colocar em nossas pautas de discussão as reais condições de vida e de trabalho dos docentes.
Além de servir de apoio para uma análise crítica das experiências do estágio, os diários formativos permitiram também uma apropriação dos elementos formadores da vida pessoal e profissional pelo registro de experiências vivenciadas no passado e no presente, positivas e/ou negativas, além de pessoas e fatos que foram significativos no convívio familiar e na
vida escolar enquanto alunos e professores.
Dessa forma, dividi a construção do diário formativo na primeira etapa desta pesquisa
em três partes que nortearam a estrutura de sua elaboração. A primeira parte, com o titulo de
Tecendo os caminhos da docência, favorecia a descrição de aspectos importantes da vida
pessoal e profissional, ou seja, aspectos da Formação Docente: escolha pela profissão; grau
de satisfação; principais dificuldades encontradas no processo formativo; conflitos internos
vivenciados; projetos pessoais e profissionais e em que medida estes se concretizaram ou
estão se concretizando. A segunda parte, intitulada Interpretações e Confrontos, estava
relacionada ao Exercício Profissional: funções e cargos assumidos na escola; tempo total de
trabalho como professor; jornada semanal de trabalho; série(s) e turno(s) em que leciona;
vínculo empregatício (efetivo, contrato, estágio remunerado); rede pública ou particular de
ensino. A última etapa do diário, intitulada Um novo olhar sobre a minha vida pessoal e
profissional, destinava-se ao registro livre de aspectos importantes e que não foram
contemplados nos momentos anteriores.
De posse desse esquema de elaboração, organizamos o cronograma de apresentação.
Como os diários foram sendo construídos no decorrer da disciplina, tínhamos oportunidade de
socializá-los em nossos encontros, quinzenalmente, à medida que se elaborava cada etapa. As
socializações se transformaram num momento importante do processo da pesquisa e da formação, pois tinham como finalidade, a cada leitura do diário parcialmente construído, sinalizar pontos que não foram contemplados na elaboração. Foram colocações que convidavam
para novas reflexões e aprendizagens, sempre numa perspectiva de acolhimento e respeito à
escrita dos alunos.
A cada encontro, três a quatro participantes compartilhavam os seus diários parcialmente elaborados e os entregavam para mim, a fim de que os pudesse ler com maior atenção
em outro momento que não fosse na sala de aula, e os devolver – pois ainda não se tratava da
versão definitiva – sempre na semana subseqüente a cada recolhimento do diário, com minhas
observações. Para isso, reservávamos o primeiro momento da aula para que os alunos compar-
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tilhassem seus diários a cada encontro. A espontaneidade e facilidade para relatar oralmente
os pontos, elencados para estruturar o diário, não foram percebidas de igual modo nas escritas
dos diários, ou seja, havia um receio, por parte dos alunos, em escrever os diários.
Como pesquisadora, além de professora, tinha a preocupação vigilante para anotar alguns dos comentários dos alunos durantes as socializações quinzenais, como os que seguem:
“Falar é fácil, difícil é colocar no papel” (Noélia); “Quando paramos para escrever, a gente
se preocupa com as palavras que vamos usar” (Marta); “Na escrita, não sabemos direito
como o outro vai ler seu diário” (Vânia); “Tem coisas que apenas falamos oralmente, porque
quem ouve logo esquece; no papel, não, fica para sempre” (Wesley); “Como o diário é sobre
nós mesmos, ficamos com medo sobre o que o outro vai pensar. Tem coisas erradas que a
gente faz na sala de aula, sabe que todo mundo faz, mas tem medo de contar” (Vânia).
Esses comentários, durante as socializações quinzenais, justificavam os adiamentos da
entrega dos diários e levaram-me a refletir sobre o que Josso (2004, p. 174) destaca em seus
estudos:
O tempo da passagem à escrita da narrativa vai ser a oportunidade para esta
tomada de consciência por meio de um conjunto de incertezas que vão impor
uma pausa, um silêncio em contraposição à espontaneidade inicial, colocando,
a partir daí, o ato da escrita numa posição “meta” e forçando-o a tornar-se
numa tomada de posição, numa implicação consciente a respeito do que há para pensar na sua vida de tal forma que haja uma história singular para contar,
uma existencialidade a partilhar por meio de uma subjetividade mais conscientemente habitada e assumida.

Diante disso, para além das justificativas postas pelos alunos, percebi que suas dificuldades não estavam apenas limitadas pelo o quê (ou para quem) iriam escrever nos diários,
como aparentemente denunciavam os comentários orais, mas, principalmente, porque a reflexão sobre a própria ação educativa e sobre a complexidade da docência não era um exercício
fácil e costumeiro para esses alunos-professores40. Para ilustrar isso, faço uso dos próprios
registros nos diários formativos dos alunos-professores:
JÉSSICA: Já conhecia a elaboração de diários, mas dessa vez
era mais complicado, porque tinha que falar de mim e como já
disse anteriormente, não gosto de escrever sobre mim mesma.
Tive que refazer duas vezes, no final acho que ficou bom.

40

Neste trabalho uso o termo aluno(s)-professor(es), para acentuar que, em todo o processo desta investigação,
meus interlocutores desempenhavam este duplo papel: eram alunos na universidade, mas também professores
nas escolas em que trabalhavam.
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VÂNIA: ... o registro é difícil, pois nós registramos não só para
nós mesmos, mas também para outros. Além disso, eu sei que
não é só escrever, mas como fazer diferente?
Nesse caso, a prática reflexiva a que me refiro não se trata de um ato mecânico ou espontâneo, mas se traduz “... em uma postura e em uma prática reflexiva que sejam base de
uma análise metódica, regular, instrumentalizada, serena e causadora de efeitos.” (PERRENOUD, 2002, p. 47). A ação de escrever sobre o cotidiano da sala de aula na escola e os processos formativos, como propusemos na estrutura dos diários, levava a questionamentos que
provocavam reflexões sobre o exercício profissional, as condições de trabalho e a aprendizagem da docência.
Por um lado, favorecia o pensar crítico sobre o contexto e o ato pedagógico, a tomada
de consciência e, conseqüentemente, uma tomada de posição; por outro lado, se os questionamentos não acontecessem e não levassem à tomada de consciência, as escritas sobre as
questões seriam caracterizadas por uma visão simplificadora da realidade, na qual, os fios das
experiências cotidianas não estabeleceriam elos, revelando, desse modo, um olhar míope na
descrição dos fatos e sentimentos, sem ver as ligações entre eles.
Movida por esta preocupação, propus aos alunos uma reflexão sobre a importância do
diário no processo de formação. Nesse sentido, dediquei o primeiro momento de três encontros semanais para refletirmos sobre os trabalhos de autores que pesquisam o registro escrito,
compreendendo-o como auxílio para a tomada de consciência pelo professor daquilo que é
objetivo ou subjetivo, dos dispositivos formativos acionados no fazer pedagógico. A sua finalidade foi a problematização, mas também a busca de soluções concretas. (JOSSO, 2004;
BUENO; CATANI; SOUSA, 2003; ZABALZA, 2004; ANDRÉ; DARSIE, 1999; LOPES,
2003).
VÂNIA: ... a principio achei complicado, mas no decorrer da disciplina foi me fascinando o “Diário de Bordo”, abordado por vários estudiosos, mas dentre eles o que trouxe uma leitura mais
significativa foi o texto de Marli André que falava das novas práticas de avaliação e a escrita do diário.
VALDEMAR: O diário formativo, muito trabalhado na disciplina, é
uma ferramenta incrível, nele tenho a oportunidade de registrar
todas as minhas reflexões e angustias sobre a turma, assegurando ali a possibilidade de melhoria da minha prática.
OZETE: Esses relatos compartilhados são muito bons. Até
mesmo nos relatos dos diários que foram lidos aqui, e o que le-
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mos nos seminários41, eu tomei um choque, e disse: Meu Deus,
aquela pessoa faz isso? Penso que esses relatos apontam coisas para você não fazer e outras boas que a gente ouve e percebe que estamos no caminho certo. Ou se ainda não faz, decide que pode fazer daquele jeito. Os relatos são fantásticos.
Os três encontros dedicados à reflexão sobre a importância do diário contribuíram significativamente para um repensar sobre os diários formativos, pois os alunos perceberam que,
pela escrita, redescobrimos caminhos já explorados, mantemos um diálogo conosco próprio e
com o outro, somos vistos e nos vemos nas escritas compartilhadas, nos apropriamos conscientemente da nossa história, descobrimos que nas situações e nos acontecimentos há mais
ligações do que imaginávamos. Contamos de formas diferentes a mesma história, porque somos tão singulares como plurais nas práticas cotidianas, e o dilema, a dúvida e o conflito do
outro são semelhantes aos nossos. Aprendemos, revivemos e nos emocionamos com a nossa
escrita e com a/na escrita do outro. Diante disso, retomo o depoimento de uma das alunasprofessoras:
JOILMA: Ao construir esse diário, tive que recordar fatos que
sempre procurei esconder, mais tudo que descobri foi que grande parte do que faz de mim a profissional que sou, são as historias da minha vida, e são essas que motivam-me no dia-a-dia da
sala de aula.
Esses depoimentos são reveladores da importância do diário na tomada de consciência
dos dispositivos que formam formativos. Em consonância com isso, podemos aplicar as idéias
de Souza e Cordeiro (2007, p. 47) sobre as histórias de vida, também de diários formativos,
mesmo que sua natureza e finalidade sejam diferentes:
O que temos empreendido no trabalho com as escritas de si é possibilitar aos
sujeitos em formação entrarem em contato com suas lembranças, histórias e
representações sobre suas aprendizagens, discursos e rituais pedagógicos
construídos nos espaço escolar/acadêmico. No processo de construção das narrativas escritas e da socialização dessas experiências, temos observado, escutado e percebido o sentido que cada sujeito sustenta em face das reconstruções
de suas trajetórias em seus textos narrativos a partir da história de sua vida e
do recorte sobre as vivências e aprendizagens escolares.

O receio posto anteriormente foi sendo substituído, gradativamente, pela necessidade
de ser ouvido e a ansiedade em compartilhar dificuldades e insatisfações no grupo. Assim,
41

Foram os relatos de professores com que trabalhei em dois encontros, usando o livro Vida e ofício de professores (CATANI; BUENO; SOUSA, 2003), onde os professores falam do dia-a-dia do exercício da docência. Muitos se identificaram e desabafaram que muita coisa considerada “errada”ou “inadequada” de fazer e pensar na
docência foi dita da mesma forma que eles registraram nos diários.
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pouco a pouco os diários formativos foram surgindo e sendo compartilhados em nossos encontros, de modo que, pela dinâmica envolvente que tomou conta das leituras dos diários,
estas já não podiam ter a espera quinzenal, passando a ser compartilhadas semanalmente, a
cada primeiro momento da aula.
JÉSSICA: Ainda não sei como tem sido minha escrita, se estou
escrevendo bem, mas já consigo registrar minhas angustias e
também meus avanços e já estou começando a gostar disso.
Penso que é uma forma interessante de auto-conhecimento.
As escritas se modificavam a partir das socializações, aspectos que não eram registrados, ora por esquecimento, ora por não achar muito importante, eram retomados na escrita
paulatina dos diários pelos alunos-professores.
Sobre isso uma das alunas-professoras destaca:
VÂNIA: Engraçado, quando escrevi meu diário, iniciei o registro
da minha fase adulta, quando já era professora, ao ouvir a leitura
do diário de Noélia, onde ela conta tudo sobre sua infância e cada membro da sua família, resolvi retomar a minha escrita também, e como me emocionei ao lembrar-me de coisas que parecia ter esquecido e que foram importantes na minha vida.
As colocações dos alunos-professores evidenciam a importância dos diários nos processos formativos e como estender essa prática para o cotidiano escolar:
DILMA: Com os diários formativos solicitados nas aulas de estágio, descobri a importância de fazermos registros escritos para
acompanhar o desenvolvimento dos alunos na escola.
VÂNIA: A partir do registro, tanto do pessoal como do nosso aluno é que paramos para refletir e perceber onde avançamos ou
precisamos avançar, neste momento estamos avaliando nossos
alunos e nos auto-avaliando.
Outro aspecto observado na escrita dos diários foi o reconhecimento das aprendizagens que construíam:
JOILMA: Hoje, ao construir esse diário, vejo o quanto eu cresci
profissionalmente, porque adquiri conhecimentos teóricos que
me fizeram compreender melhor as coisas que acontecem na
minha sala de aula, assim como respaldo para argumentar sobre
as decisões que tomo em relação às aprendizagens dos meus
alunos.
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É importante destacar que nem todos os pontos que estruturei para a construção do diário, na primeira fase, foram contemplados igualmente por todos na escrita dos diários e nos
encontros semanais, mas todos contribuíram significativamente para a compreensão dos processos formativos. Esses pontos serão retomados nesta análise, depois da descrição das duas
últimas fases da pesquisa.
A segunda fase da pesquisa constituiu-se em um novo desafio, pois desejava dar continuidade à construção dos diários, mas não havia certeza da possibilidade de trabalhar com a
mesma turma no semestre subseqüente, devido à incompatibilidade dos horários do meu trabalho. Por fim, os ajustamentos de horários permitiram trabalhar mais um semestre com o
mesmo grupo de professores-alunos e programar a segunda construção dos diários formativos.
Dessa vez trabalhamos juntos na disciplina Estágio Supervisionado II, no noturno,
com o objetivo de nos apropriarmos de um referencial teórico, a partir de pontos de vista diversos, para a elaboração de novos conceitos e novas formas de interpretação e apreensão da
prática educativa realizada nas escolas. O objetivo subseqüente foi possibilitar mudanças de
posições pessoais e coletivas no fazer pedagógico, como resultado da vivência do projeto de
estágio desenvolvido no semestre anterior.
Foram muitos os aspectos positivos trazidos com a continuidade da pesquisa com o
mesmo grupo de interlocutores. Dentre eles, posso destacar o estreitamento afetivo que estabeleci com os alunos-professores; as atividades de estágio desenvolvidas no semestre anterior
foram ampliadas consistentemente; estavam conscientes da importância e das contribuições
do diário, devido ao fato de termos vivenciado todo o seu processo de construção na primeira
fase da pesquisa; a timidez e o receio de socializar as escritas no grupo foram dissipados, ao
contrário, a socialização dos diários possibilitou uma aproximação maior entre os alunosprofessores e novos laços de amizade foram criados. Isso fica muito claro no depoimento de
Joilma e Vânia:
JOILMA: Ozete é minha confidente, costumo dizer que fomos
um “casamento” que deu certo. Há momentos que nos reunimos
para estudar, e quando dou por mim, já contei tanta coisa que
passo a minha vida toda para ela, que depois eu brinco dizendo:
agora que você ouviu tudo isso, pode apagar.
VÂNIA: Tem coisas que as colegas passam, que, se não fosse
pela socialização dos diários, a gente nunca saberia. Isso nos
faz olhar para elas com um outro olhar.
Na segunda fase da pesquisa, propus uma nova edição dos diários formativos, que
também estabelecesse uma relação com as demais atividades programadas da disciplina de
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estágio e contemplasse a experiência do desenvolvimento do projeto de estágio. Para isso,
sistematizei a estrutura do diário da seguinte forma: a primeira parte seria dedicada às aprendizagens, construídas durante o curso, que favoreceram a vivência do estágio supervisionado.
A segunda parte discorreria sobre as contribuições e limitações que influenciaram o
crescimento pessoal e a formação profissional no curso, registrando dificuldades, desafios,
avanços e realizações vivenciados em todo o processo formativo. No terceiro e último ponto,
sugeri que refletissem sobre a complexidade da prática docente e do processo formativo em
relação aos aspectos pessoais e profissionais da docência.
O sentido dessa segunda etapa da pesquisa era levar os alunos a compreender em que
medida todos os elementos formativos, profissionais e pessoais estavam interligados, ou seja,
se e/ou como iam perceber a complexidade do ser humano no processo da sua formação docente.
Na mesma dinâmica do semestre anterior, socializávamos os diários em cada encontro.
Contudo, devido à greve dos docentes das universidades estaduais, interrompemos as atividades acadêmicas por um período considerável, o que acarretou algumas conseqüências, dentre
elas, a redução do número de encontros dedicados à socialização dos diários e a interrupção
dos estágios que estavam sendo realizados nas escolas. Como o retorno da greve se deu no
período do encerramento do ano letivo nas escolas, foi preciso um repensar dos projetos de
estágio para novas turmas e, em alguns casos, novas escolas.
Percebia nos comentários dos alunos uma preocupação com o tempo que restava para
repensar o projeto de estágio e, ao mesmo tempo, vivenciá-lo nas unidades escolares. Além
disso, era visível a expressão de cansaço e estresse desses alunos-professores que se encontravam com a sobrecarga das disciplinas do penúltimo semestre para a conclusão do curso.
Contudo, a construção e socialização dos diários, nesta segunda etapa, foram fundamentais tanto para o crescimento dos alunos-professores, quanto para o desenvolvimento da
pesquisa. O motivo dessa contribuição se deve ao fato de voltarmos nossos olhares, desta vez,
para o Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia – Educação Infantil e Séries Iniciais do
Ensino Fundamental da UEFS, e a complexidade humana em seus processos formativos, ou
seja, nos aproximávamos ainda mais do nosso problema, como sendo o ponto de partida desta
investigação.
Com as cópias em mãos da versão final dos diários produzidos na primeira etapa, pude
compará-los com a segunda elaboração e, assim, como também constatava nas socializações
regulares, os alunos-professores agora perceberam não apenas uma melhora significativa em
relação à habilidade da escrita, como refletiam com profundidade as questões abordadas no
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diário. Além disso, a tomada de consciência da complexidade deles como seres humanos mostrava seus primeiros sinais, assim como a inter-relação das experiências vividas e suas maneiras de ser, agir e estar na profissão de professor. Os dados coletados na segunda fase, assim
como os da fase anterior, serão analisados com maiores detalhes, logo após a apresentação da
terceira e última etapa da pesquisa: o grupo focal.
A terceira fase da pesquisa constituiu a sistematização final da pesquisa, sendo realizada de maneira articulada com os diários formativos e os depoimentos orais das socializações quinzenais, com a finalidade de ampliar as informações obtidas pelos instrumentos anteriores. É possível dizer que os encontros quinzenais foram uma preparação bastante significativa para o Grupo Focal. Para isso, realizei o encontro com o auxílio de um roteiro prévio e de
um ajudante para registrar, em DVD, a dinâmica da técnica desenvolvida. A princípio, esperava formar um grupo de, no máximo, 10 (dez) alunos-professores, porque, além de tecnicamente ser mais aconselhável42, a expressão visível de cansaço do grupo me alertava que seria
muito difícil esses interlocutores disponibilizarem mais um tempo de suas vidas para o grupo
focal, principalmente devido à jornada pesada no trabalho e na universidade.
Contudo, fiz o convite para a turma, informando brevemente as principais características do grupo focal e sua importância para minha pesquisa. Reiterei como critério a participação espontânea e voluntária, e que estaria registrando o encontro em vídeo, dada a dinâmica
da técnica realizada. Qual não foi a minha surpresa! No dia combinado para o desenvolvimento do grupo focal, todos os 20 (vinte) alunos-professores compareceram, com exceção de Valdemar, que chegou ao final da atividade, o que o impossibilitou de participar.
O roteiro prévio do grupo focal foi estruturado também em três partes, contendo cada
uma palavras soltas, para desencadear, a partir delas, novas reflexões. A primeira parte referente à vida pessoal trazia palavras como: mães/pais, filhos/filhas, sentimentos, emoções, realização pessoal, tempo, condições e qualidade de vida. A segunda parte referiu-se ao processo
formativo e trazia as seguintes palavras: pedagogia, organização curricular, professores formadores, disciplinas, aulas, horários, formação e carga horária. A terceira e última etapa estava relacionada à vida profissional, com as seguintes palavras disparadoras: dilemas profissionais, escola, sala de aula, gestão escolar, saberes e prática educativa.
Reservei uma das salas da UEFS, por ser um lugar comum e de fácil acesso para todos. Expliquei os objetivos da técnica a ser utilizada no contexto da minha pesquisa, indicando que o encontro seria registrado em DVD, porém para uso exclusivo da pesquisa. Li e en-

42

Vide Gatti (2005).
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treguei o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, informando que estaria mediando a
discussão do grupo, que todos poderiam concordar e discordar quando quisessem, e que seria
um “bate-papo” entre os participantes, desfazendo a idéia de entrevista coletiva.
Assim, iniciei o grupo focal fazendo a seguinte pergunta: Vocês estão satisfeitos? Essa
pergunta provocou risos no primeiro instante, serviu como um aquecimento, mas desencadeou
uma série de colocações simultâneas que, se não fossem pelo auxilio do vídeo, não teria como
registrar. De posse do roteiro-condutor, assinalava os pontos que eram apenas tocados ou esquecidos durante a discussão no grupo, não obedecendo à ordem que tinha estabelecido, mas
foram sendo contemplados à medida que os fios se encontravam. Minha condução foi a mais
circunspeta possível, e penso que o fato de termos socializado os diários com uma certa regularidade em dois semestres consecutivos contribuiu para que esse encontro transcorresse com
muita serenidade e participação ativa e atenta.
O grupo focal possibilitou a ampliação das informações obtidas pelos outros instrumentos de coleta de dados, o exercício da reflexão coletiva e a compreensão da complexidade
da vida. Revelou as limitações do processo formativo na universidade, mas também as contribuições significativas que o mesmo curso oportuniza. Mostrou as marcas positivas deixadas
pelos professores-formadores, mas também a falta de compromisso de muitos destes. Mostrou
o descontentamento com a profissão, mas também a preocupação em fazer o melhor no cotidiano escolar, a angustia que convida a desistir, mas também o desejo de superar os obstáculos.
Como se pode ver, os vários instrumentos de coleta de dados utilizados nesta pesquisa,
articularam-se de maneira complementar e dialógica em todo o processo. Dessa forma, na
análise, que farei a partir de agora, utilizarei as informações recolhidas também de maneira
complementar e dialógica, sem especificar em qual das três etapas da metodologia da pesquisa foi elaborada.
3. OS ENTRELACES
Embora tenha elaborado uma estrutura de diário e roteiro-prévio únicos, as respostas
foram singulares e plurais ao mesmo tempo, os pontos de vista contraditórios e antagônicos.
Mas, ao contrário de serem desconsiderados por um olhar reducionista, devem ser vistos a
partir do princípio da complementaridade e interação de elementos da teoria moriniana. Isso
significa dizer que os elementos aparentemente dispersos, contraditórios e únicos, devem ser
analisados em sua interação, pois é nessa influência mútua das partes que o todo complexo se
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apresenta. Por outro lado, o todo complexo tem características que nem sempre são visíveis
no nível apenas das partes.
Desse modo, as categorias e subcategorias de análise foram construídas a partir das unidades que emergiram da coleta de dados descrita acima. Mapeamos os registros orais e escritos dos alunos-professores, onde passo a passo esses fios (unidades) foram revelando as
categorias. A partir de agora explicitarei as categorias e descreverei os resultados da pesquisa,
obedecendo a uma ordem. É importante destacar que, neste trabalho:
O conceito de ordem transcende a antiga idéia determinista de estabilidade,
permanência, imutabilidade e constância pois encerra também em seu termo a
noção de singularidade presente em seu nascimento e desenvolvimento peculiares a cada coisa; como também concerne em seu bojo a idéia das interações,
o que significa que nada existe sem influências (internas e externas) e sua interdependência. (PETRAGLIA, 1995, p.55)

Assim, olhamos a riqueza dos dados pelas lentes do pensamento complexo. Dessa
forma foi possível transformar as ações cotidianas dos meus interlocutores em pesquisa, da
mesma maneira que esta pesquisa se traduziu em formação.
As categorias e subcategorias de análise são as seguintes:
1. Vida pessoal
Alunos-professores
Estado civil
Município de residência
Família
Mãe/Pai
Filhos
Escolha da profissão
Tempo
Condições e qualidade de vida
Lazer
Saúde
Transporte
Alimentação
Realização pessoal
Satisfação
Sentimentos / emoções
Sonhos / projetos
2. Vida profissional
Sociedade
Escola
Jornada de trabalho
Categoria funcional
Turno de trabalho
Condições de trabalho
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Dificuldades profissionais
Emoções / sentimentos
Sala de aula / alunos
Relação professor – aluno
Dificuldades no trabalho com os alunos
Satisfação profissional
Famílias do alunos
Gestão Escolar (direção, coordenação)
Trabalho coletivo
Autonomia do professor
Formação docente na UEFS
3. Processo formativo
Escolha pela docência
Curso de Pedagogia - UEFS
Dificuldades cotidianas
Professores formadores
Contribuições e necessidade formativas
Aprendizagem da docência

3.1 – VIDA PESSOAL
Os diálogos mantidos com os meus alunos-professores levaram-nos ao reconhecimento de problemas, mas também à compreensão da complexidade da realidade, à construção e
transformação de conhecimentos. A primeira categoria a ser analisada nesta investigação diz
respeito à vida pessoal. Nesse sentido, cabe, antes de qualquer coisa, traçar o perfil dos colaboradores desta pesquisa, um grupo formado por 20 (vinte) alunos do curso de Licenciatura
Plena em Pedagogia – Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental da UEFS e
que atuam profissionalmente nas escolas regulares.
O grupo estudado é composto por vinte professores, sendo dezenove mulheres e um
homem. Dos vinte professores, cinco são casados, onze estão solteiros e quatro não informaram. A média de idade pode ser considerada jovem, ficando na faixa entre mínima de 28 e
máxima de 40 anos. Atuam no Ensino Fundamental I da Educação Básica, sendo que apenas
Roberta mora e trabalha em outro município, os demais moram e trabalham em Feira de Santana.
Desses professores dez são profissionais na rede pública de ensino, dez da rede particular. O vinculo empregatício é assim distribuído: sete são efetivos, oito no regime de contrato temporário, cinco trabalham como estagiários.
Um dado importante e, portanto, revelador diz respeito à carga horária de trabalho semanal, distribuída entre os turnos matutino e vespertino. Conforme depoimento dos partici-
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pantes, além das atividades desenvolvidas pelos mesmos e que não são consideradas oficialmente, há uma sobrecarga da jornada de trabalho, pois a grande maioria trabalha quarenta
horas, nos turnos matutino e vespertino, sendo que apenas três têm uma carga horária de trabalho de apenas vinte horas. Esses dados explicam uma das reclamações recorrentes nos depoimentos dos alunos-professores: a falta de tempo para “dar conta de tudo”, fazendo uso das
palavras dos meus interlocutores.
Essas atividades “extras”, como registraram os diários, são atividades de planejamento, correção de trabalhos e avaliações, lançamentos de notas e preenchimento de cadernetas
com relatórios avaliativos individuais dos alunos, reuniões de pais e mestres que geralmente
acontecem fora do período de aula, preparação de festas e lembranças para as datas comemorativas e pesquisa de textos e recursos didáticos para aperfeiçoamento das aulas.
Dos vinte alunos-professores depoentes, apenas um não possuía o antigo Magistério
em Nível médio. O tempo de docência variava de nove a dezesseis anos. A fim de sustentar a
fidedignidade do movimento do real, confirmando conjecturas e compreendendo as interligações dos fatos e fenômenos, analisei a posição que os interlocutores assumem no seio familiar, a fim de perceber em que medida esses aspectos afetam a vida profissional e o processo
formativo.
Constatei que cinco dos depoentes são os principais provedores do sustento financeiro
da família. Seis são parceiros, ou seja, ajudam no orçamento familiar, mas não como única
fonte de renda, ou seja, se sentem “o equilíbrio”da casa. Traduzindo essa expressão usada por
uma de nossas colaboradoras, significa dizer que, além de assumirem a responsabilidade financeira pelas necessidades básicas da família, desempenham o papel principal como harmonizadoras de conflitos interpessoais; independentemente do estado emocional em que se encontrem, precisam estar sempre prontas – e se cobram – para manter a “ordem familiar”. Valho-me das palavras dos depoentes para exemplificar:
JOILMA: Não é fácil, tem momentos que sinto vontade de desistir. Meus filhos estão crescendo e não estou acompanhando,
mas preciso trabalhar, porque meu marido não tem emprego fixo, portanto, preciso ajudar a complementar a renda familiar.
MARTA: Quem tem um filho adolescente sabe. Não é fácil ter
um filho adolescente. Você precisa ter uma atenção muito dobrada, redobrada e eu estava me cobrando isso e ele também.
Então é muita coisa!!! Sou eu que equilibro as coisas dentro de
casa.
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VÂNIA: Eu ainda tenho o privilégio de trabalhar apenas um turno, o outro estou sempre em casa, e, mesmo assim, este tempo
serve para organizar as coisas e estudar. Como Lucilena, sinto
que nossos maridos são compreensivos, só que não conseguimos ver esta compreensão. Outro dia quando fiquei em casa,
meu filho disse que estava achando tão bom o fato de estar em
casa e me pediu um abraço. Isso me tocou. Isso porque não dou
importância, se estiver com o pai, sei que terá cuidados, mas
meu filho sente minha falta. Ele falou de forma que vem lá de
dentro, sabe? Meu marido disse que deveria parar um pouquinho e olhar mais para eles. Tem horas que você recebe aquele
“puxão”, porque mesmo em casa estou corrigindo alguma coisa,
abrindo livros, entro e saio toda hora, ou seja, estou presente/ausente, entendeu? Essa questão familiar é importante, por
isso falei que minhas dedicatórias vão ser todas para meu esposo e meu filho.
Como os diários possibilitaram visitar os caminhos do passado, registrar os motivos da
escolha pela profissão de professor, transformou-se em um processo de descobertas, pois
seus autores entendiam, pelos seus próprios registros e pela socialização dos diários dos colegas, os múltiplos fatores que influenciaram o agora profissional da educação para estar numa
sala de aula, desde a escolha consciente e a busca de realização pessoal, até a falta de opção
ou por imposição. Selecionei alguns depoimentos para ilustrar a diversidade de fatores que
influenciaram a escolha da profissão docente:
- Escolha consciente, movida pelas experiências pessoais no meio familiar:
JOILMA: Sou professora por opção, desde meus 13 anos de idade que comecei a ensinar no fundo da casa de meus pais aos
filhos dos vizinhos e meus irmãos mais novos. Tive oportunidade
de seguir outra profissão porém desisti e não me arrependo.
Cheia de sonhos comecei a lecionar cedo, mas só ingressei no
curso de magistério em 1987. Quando terminei em 1988, foi um
momento de muita alegria. Pensava naquele momento que estava pronta para enfrentar a sala de aula e suas adversidades que
poderiam surgir.
- Por ser a profissão predominante na família:
SUELY: Como em minha família tinham pessoas que seguiram a
profissão de professor, já sabia que minha escolha não seria diferente. Resolvi fazer magistério no IEGG e minha vontade e
certeza de que seria professora só aumentaram. Mesmo com as
dificuldades do estágio, principalmente devido a minha timidez
excessiva, não desisti.
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- Por obrigação, por não existir outro curso na cidade, além do magistério:
ROBERTA: Não queria ser professora por causa de toda humilhação que passei quando criança na escola devido a minha deficiência no pé esquerdo, mas as coisas mudam e fui obrigada a
cursar o magistério, o que me causou muita tristeza, pois recordava o tempo todo das minhas professoras. Contudo, terminei o
magistério e fui trabalhar numa escola na zona rural de Santo
Estevão. Neste momento, comecei a me identificar com a profissão, pois meus alunos eram simples, trabalhavam e estudavam
e tinham vontade tão grande de viver e aprender, que me senti
na responsabilidade de favorecer essas oportunidades com amor e dedicação.
- Por não ser aprovado nos vestibulares que desejava e/ou por necessidade imediata:
VALTEMI: Tentei o vestibular para outras áreas, mas, como não
tive êxito, fui trabalhar na escola da minha mãe como digitador,
mas, sempre que precisavam, substituía um professor que por
algum motivo faltava. A partir deste contato com os alunos, desejei lecionar.
- Por influência de professores:
NELMA: Fui estudar no Colégio Estadual General Osório até
concluir a 8ª série, lá tive muito apoio dos professores, diferente
de outras escolas nas quais estudei, fiz muitas amizades tanto
com colegas como com professores e foi nela onde encontrei o
único apoio para me tornar professora.
- Por amor à educação:
SABRINA: O amor pela educação começou quando saí do ensino médio e resolvi fazer o magistério. Desde criança, lecionar
era a minha paixão. Fiz o magistério certa do que queira, mas o
estágio me balançou um pouco, fiquei sabendo da realidade de
uma sala de aula e isso me decepcionou.
- Pela representação construída na infância sobre o “ser professor”:
RAISSA: Quando era criança, gostava muito de brincar de ser
professora e, quando alguém me perguntava o que iria ser no futuro, respondia: Vou ser professora. Os livros me encantavam e
não conseguia pensar em outra profissão.
- Pela influência familiar de que profissão de pobre era ser professor:
RAISSA: Fiquei com muitas dúvidas sobre o que faria quando
concluísse a 8ª Série, quando me aconselharam fazer científico
porque preparava melhor para o vestibular; minha mãe disse
que filha de pobre tinha que fazer o Magistério, pois o mesmo
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dava oportunidade para uma dona de casa conciliar filho, marido
e trabalho. Então, ouvi minha mãe e comecei a pensar do mesmo jeito que ela.
- Pela escolha consciente e persistente:
NELMA: Meus pais não completaram o primário, mas o maior
desejo do meu pai era que fizesse o Curso de Direito; por outro
lado, minha mãe desejava Medicina; quando falei sobre minha
decisão em ser professora, não agradei. Foi um sufoco fazê-los
compreender que gostaria de exercer o magistério, tanto que
minha mãe foi matricular-me no Instituto de Educação Gastão
Guimarães no último dia da matricula, na esperança de que eu
mudasse de opinião
Esses depoimentos nos remetem ao princípio da causalidade complexa da Teoria de
Edgar Morin, que enfatiza que os fatos e fenômenos não podem ser explicados por uma resposta única, simples e definitiva. Há fatores endógenos (internos) e exógenos (externos) que
agem dialogicamente na natureza em geral e, inclusive, nas escolhas pessoais.
Dessa forma, quando nos deparamos com o grupo de professores em formação, é preciso considerar os diversos e multifacetados caminhos que os trouxeram até ali. Assim, será
possível perceber também que os múltiplos fatores que influenciaram na escolha da docência,
explicam muito das posturas assumidas na sala de aula. Pelos depoimentos dos alunosprofessores que colaboraram com esta pesquisa, foi possível observar que as escolhas profissionais foram desencadeadas por uma motivação endógena e exógena ao mesmo tempo. Ou
seja, o parar e refletir sobre a escrita nos diários conduziu à tomada de consciência de que,
direta ou indiretamente, suas escolhas pessoais pela docência foram influenciadas significativamente pelo contexto familiar, da mesma forma que a família exerce uma ação para sua
permanência ou abandono da profissão. Isso é verificado no registro de Vânia, ao afirmar que
“... quando temos o apoio do marido e filho, mesmo com todas as dificuldades na escola, não
desanimamos ou pensamos em desistir”, e nos comentários de Jéssica, “... mas quando a família não entende, não lhe apóia e cobra de você um retorno que não tem, às vezes dá vontade de procurar outra coisa para fazer, mas como?”
O TEMPO, outra subcategoria da vida pessoal, aparece de forma igual e com a mesma intensidade nas categorias de análise da vida profissional e do processo formativo. Foi
incrível perceber a forte ligação entre as três categorias quando o ponto de apreciação referiase ao tempo. Diante disso, sinto-me impelida a romper com a ordem estabelecida a priori para
a análise dos dados, e proponho, neste momento, a discussão do fator tempo de modo mais
amplo, interativo e dialógico, não somente na vida pessoal, mas também na vida profissional e
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no processo formativo. É importante reiterar que “...a organização não se reduz à ordem, embora a compreenda” (PETRAGLIA, 1995, p.54) e que o procedimento ora adotado se deve à
necessidade de aproximação de fatos e idéias de maneira interativa e dialógica “... a fim de
não perdemos de vista a complexidade do mundo e sua perspectiva multidimensional” (p.56).
Foi recorrente, tanto nos registros escritos como nos orais. a complexidade do tempo
na vida pessoal, na prática profissional e no processo formativo na universidade. Isso me
permite concluir que o fator tempo deva ser o principal aspecto a ser considerado na complexidade dos processos formativos. Em alguns desabafos os alunos-professores confessam sua
impotência, frente às dificuldades encontradas, para “dar conta de tudo”. E que “tudo” seria
esse? Os depoimentos que se seguem, por si só, revelam os dilemas sofridos por seus interlocutores:
O tempo visto pelas lentes da universidade...
SOLANGE: Relacionando ao curso de Pedagogia das Séries Iniciais o que mais me incomoda é o “tempo”, que não nos permite
uma melhor capacitação e aprofundamento, deixando um vazio
diante da prática, pois a falta deste “tempo” deixa com que o docente ajoelhe-se diante de uma prática mais significativa, organizada, sem corrigir, confirmar, compreender, melhorar e atribuir
sentido ao que será realizado ao longo da sua docência.
DILMA: A falta de tempo para ler compromete nossa aprendizagem, pois temos que dar conta de textos de seis matérias diferentes em cada semestre; além disso, alguns professores sugerem outras leituras complementares e que ajudariam em nossa
formação. Diante disso, pergunto: Quando? Todos os dias chego
em casa, quando retorno da Universidade, por volta das 23:00,
tenho que planejar aula e fazer os trabalhos acadêmicos, faço
que posso para atualizar minhas leituras, mas não tenho tempo
nem mesmo de ir na biblioteca, pois chego em cima da hora,
correndo para não chegar muito atrasada na sala de aula e tenho que sair logo para pegar o ônibus para casa, porque se perder este ultimo ônibus, tenho que pagar táxi ou dormir na casa
de colegas.
RAISSA: Freqüentando a universidade, notei que nem tudo eram
flores e percebi que, se não buscasse organizar meu tempo para
dar conta de trabalho, universidade, filho e marido, não conseguiria ser uma profissional capacitada
LUCILENA: No sábado mesmo é complicado, pois, quando saio
daqui da universidade, vou pensar no que devo fazer: arrumar a
casa, limpar, organizar tudo para a semana toda, tentar depois
das 18 h, sentar para dar atenção ao marido e, às vezes, nem
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dou atenção. Eu nunca desejei isso, mas, às vezes desejo que
meu marido saia e passe o dia todo fora e ainda leve nosso filho.
Quando você chega a desejar isso, é porque já chegou ao extremo!! Mas é a única forma de ficar sozinha cuidando das minhas coisas, fazer o almoço e dar conta de tudo, sem ter que parar e ficar dando atenção a ninguém. Significa que estamos cuidando de nós mesmos, mas renunciando a outras coisas, ou seja, são muitas as renúncias que fazemos.
REBECA: O curso está chegando ao fim, que bom! Por outro lado, minhas angustias têm se ampliado, porque falta tempo para
estudar, o cansaço, com quarenta horas e ainda trabalho fora da
cidade. Às vezes chego em casa quase meia noite e questionome: Será que vale a pena todo esse sacrifício? Algumas vezes,
fico deprimida.
O tempo visto pelas lentes da escola...
ROBERTA: Minha rotina é muito apertada, desloco-me de Santo
Estevão as 5h da manhã para estar em Cabeceiras do Paraguaçu pelo menos às 7h. O retorno é outro sufoco, pois a balsa nos
atrasa todos os dias, e sempre que isso acontece aproveito para
estudar, fazer as leituras que os professores da universidade
passam. Parece que meu tempo desaparece entre os dedos e
quem mais sofre com isso é minha família. Sinto muita falta deles...
SUELY: Realmente, pelo sindicato, o professor tem direito a 20
minutos de descanso, no entanto não temos o direito de irmos
ao banheiro nem lanchar. O motorista de ônibus, dirige 15 a 20
minutos para chegar ao destino, descansa meia hora, retorna
para outro destino, descansa mais um pouco. Nós, professores,
trabalhamos 4 horas seguidas e sem descanso para nada, pior
quando temos que ir em casa almoçar correndo para trabalhar
pela tarde também. Sem direito a beber uma água.
DILMA: Tinha uma atividade nos livros dos alunos para fazer
uma entrevista com o professor, havia varias perguntas e uma
delas dizia: Você tem horário de intervalo igual aos seus alunos?
Quando respondi que não, meu aluno perguntou o que fazia
quando eles estavam no recreio, ao que respondi que aproveito
para corrigir os cadernos deles para não mandar o caderno sem
correção para casa e os pais deles não reclamar. Porque os pais
cobram da gente correção. Agora, o intervalo dos alunos são de
15 minutos, ou seja, quando terminam de lanchar toca-se o alarme de retorno para sala, não têm tempo de brincar, trabalhamos quatro matérias por dia, a aula começa 7:20 à 12:00 h.
O tempo visto pelas lentes da família...
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MARI: É claro que tudo isso influencia na minha vida pessoal,
ainda não tive filho (a), porque não tenho tempo para cuidar,
nem condições financeiras de pagar alguém para isso, portanto,
estou adiando pelo menos até terminar o curso.
SUELY: Há dias que meus pais dizem: Suely, ou você faz os
trabalhos da universidade ou da escola; até meu namorado fala
que devo escolher se naquele dia fico com ele, ou vou terminar o
que tenho para fazer, porque quando ele chega lá em casa para
namorar, sento com ele, mas pego as coisas da universidade ou
da escola para fazer. Tanto que todos lá em casa dizem: Suely,
quando você terminar o curso, pelo amor de Deus, não faz mais
nada não!!! Quer dizer, você não tem vida, você não cuida do
seu marido, eu passo 15 a 20 dias sem fazer uma unha, porque
não temos tempo. Parecemos umas loucas.
REBECA: No domingo, passei o tempo todo fazendo uma coisa
e outra da universidade e da escola, minha irmã chamou-me para ir à igreja e eu disse que estava muito cansada e, como havia
trabalhado o dia todo, agora iria descansar. Então, meu sobrinho
de 7 anos que está na primeira série, disse assim: “ Tia Rê, pára
com isso! Eu não agüento mais ver a senhora escrever!!! A senhora escreve muito, ouviu?!? Levante, tome um banho, vá relaxar”. Eu achei tão lindo quando ele falou isso, ou seja, nós não
temos vida social.
LUCILENA: Gosto de ir para casa de minha mãe, porque eles
me dengam e dizem: “minha filhinha sofre tanto...” , colocam-me
no colo. Vejo que agora entenderam que é duro nosso correcorre. Saio da universidade mais de 10 h e, quando chegava em
casa com o juízo fervendo por causa da monografia, digitava tudo adiantando para o outro dia continuar produzindo, dormia
meia noite ou 1 h da manhã, e meu marido falou, creio que sem
intenção de magoar-me: “Nossa! Você está se estressando demais!” Foi quando comecei a chorar e disse que iria desistir do
curso, não agüentava mais e que para mim bastava! Bateu um
desespero e quando você vê o outro desesperado... Naquele
momento, ele percebeu que estava desesperada mesmo e depois disso ele passou a ser mais compreensivo. Não que não
fosse antes, mas ele não imaginava que fosse tão sério. Por isso
que optei por trabalhar um turno este ano, pois acho uma loucura.
WESLEY: nem sempre tenho a compreensão da família; minha
irmã, por exemplo, trabalha no comércio e quando chega do trabalho quer descansar, logo não podemos fazer nada dentro de
casa para evitar barulho, até uma luz da televisão incomoda. Por
outro lado, ela também não respeita quando estou estudando.
Teve um dia que me irritei e disse muitas coisas para ela. Penso
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que a compreensão da família é o fator principal; minha mãe, por
outro lado, não me incomoda. Se estiver estudando na mesa, ela
pede para fazerem silêncio, eu sinto algo muito forte com minha
mãe, existe uma troca positiva nisso. Contudo, o tempo que geralmente tenho é nas noites, por isso preciso da compreensão
da família.
Todos esses aspectos registrados e vivenciados pelos alunos-professores foram socializados em nossos encontros. E eu percebia pelos depoimentos que as vozes se entrelaçavam,
como fios da trama e urdidura tecendo um único tapete, ao mesmo tempo tão singulares e tão
plurais. Mas o que significam esses dados? Uma das maneiras de interpretá-los seria afirmar
que possivelmente todas essas questões, relacionadas ao “tempo” e à vida dos depoentes, não
poderiam ser entendidas por uma compreensão intelectual ou objetiva, antes porém, pela
compreensão humana intersubjetiva.
Segundo Morin (2006, p.94), “Há duas formas de compreensão: a compreensão intelectual objetiva e a compreensão humana intersubjetiva. Compreender significa intelectualmente apreender em conjunto, comprehendere, abraçar junto (o texto e seu contexto, as partes
e o todo, o múltiplo e o uno)”. Para o autor, a compreensão intelectual objetiva considera o
que é preciso conhecer como objeto e aplica todos os meios objetivos possíveis para explicar.
Funciona muito bem com elementos anônimos ou matérias, mas é insuficiente para a compreensão humana. Por outro lado, a compreensão humana intersubjetiva vai além da explicação:
O outro não apenas é percebido objetivamente, é percebido como outro
sujeito com o qual nos identificamos e que identificamos conosco, o
ego alter que se torna alter ego43. Compreender inclui, necessariamente,
um processo de empatia, de identificação e projeção. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, simpatia e generosidade. (MORIN,
2006, p. 95)
Nesse sentido, podemos afirmar que surgiu como um desafio emergente a necessidade
de se considerar a complexidade dos aspectos tanto pessoais quanto profissionais da vida cotidiana dos professores em formação. Compreender essa realidade em toda sua complexidade,
como foi ilustrado nos depoimentos acima, significa compreender o outro a partir das minhas
próprias angústias, dilemas, incertezas, desafios, ou seja, identificando-me com/no outro.
Contudo, é preciso considerar também os limites da compreensão humana, explicitados por Morin (2006) como obstáculos à compreensão: os ruídos da comunicação, que obstruem a informação, provocam interpretações equivocadas e mal-entendidos; a polissemia de
uma noção, rito ou costume que pode ter um sentido e ser entendida de diversas maneiras pelo
43

Eu outro se torna outro eu.
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outro; impossibilidade e indiferença de compreender a visão do outro para além da sua própria; a limitação de considerar secundário tudo que é diferente, estranho e distante.
Diante do que foi exposto, a compreensão e a incompreensão da realidade e do outro
apresentam-se na vida humana em um movimento contínuo e espiralado, que evoca o princípio da dialogicidade. Significa dizer que, para compreender a realidade, precisamos ir do todo
para as partes e das partes para o todo.
Assim, é possível afirmar que a realidade, vivida por esses alunos-professores, vista
apenas no nível das partes, ou seja, analisada apenas pelo foco do processo formativo, ou profissional, ou apenas pelo foco familiar isoladamente, poderá suscitar até explicações, mas não
serão suficientes. Por outro lado, se buscarmos uma compreensão generalizada do cotidiano
desses alunos-professores, nossa compreensão será reduzida e limitada, pois as partes têm
especificidades que não são visíveis se olharmos apenas o todo, assim como o todo tem características que não se revelam nas partes isoladamente (MORIN, 2000).
Nesse sentido, trouxe para o contexto desta análise o depoimento da interlocutora
Joilma, a fim de compreender como os aspectos que tecem sua realidade cotidiana se articulam e dão sentido a sua vida. Embora extenso, mas nem por isso cansativo, apresento o depoimento registrado no grupo focal, que intitulei neste trabalho de:
Página de um Diário
Meus problemas começaram em 2001, quando comecei a trabalhar
em Irará. Só chegava em casa final de semana. Em 2005, de quebra
ainda, veio a UEFS. Então, ficou só o sábado, antes de começarmos
a ter aulas nos sábados, e os domingos para dar conta das coisas
da escola, UEFS e casa, marido e filho. Assim, alguma coisa deveria
ser renegada. Qual o mais fácil? Filho e marido. Porque na UEFS os
professores nem querem saber, e não acho isso errado, porque se
você entrou aqui deve ter responsabilidades e precisa cumprir com
as atividades e com tudo. A escola também e os alunos não querem
saber e não podemos privá-los por causa dos nossos problemas.
Logo, é mais fácil renegar nossos filhos e maridos. Com isso, vêm
as cobranças. Os problemas familiares que passei foram terríveis!!!
E com meu filho, pré-adolescente, adolescente...[se emociona]. Não
vou falar aqui, mas Ozete que é minha confidente é que bem sabe...
Esse ano decidi trabalhar um turno só, para cuidar de meu filho. Isso
gera um problema financeiro, por outro lado, prefiro cuidar dele hoje
enquanto é adolescente, para não chorar amanhã... Essa questão
familiar é complicada, principalmente quando colocamos no bolso
para carregar: UEFS, ESCOLA E FAMÍLIA. Tanto meu filho como
meu marido fazem cobranças, porque, se estivesse em casa, as coi-
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sas poderiam não chegar ao ponto que ficou. Porque é a mãe que
acompanha, a própria sociedade cobra isso também e, mesmo que
não use isso para nos cobrar, nós mesmas nos sentimos cobradas,
porque somos mães. Então, a questão família pesa muito. E para
estudar? Meu marido fica de 1 à 5 horas da manhã, com lâmpada
acesa assistindo televisão, porém, eu não consigo dormir, e quando
eu fico acordada estudando até mais tarde, a luz incomoda a ele
também, e sinto-me constrangida a desligar. Até comprei uma lâmpada de 20 watt para ficar estudando, mas, mesmo que não incomode, ele não dorme porque sabe que estou acordada. Pode? E
pergunta a noite toda: falta muito para terminar? Ainda vai demorar
mais? Será que você não pode estudar amanhã? De tanto perguntar, desisto e vou dormir. No outro dia, tenho que levantar mais cedo,
para dar conta das atividades do dia, o que ainda não consigo. Ele
diz que não tenho necessidade de dormir tarde e acordar cedo. Como não? Eu trabalho pela tarde e nas noites tenho a universidade.
Além disso, tem a questão da saúde. Eu tomo remédio antidepressivo, só que sou uma paciente rebelde, porque não tomo 1 pela manhã e 2 à noite, como a médica orientou, tomo apenas pela noite, só
quando me sinto sufocada tomo também pela manhã. Minha médica
já desistiu de mim... Assim, tento levar a vida deste jeito, às vezes
sou irônica, as vezes falo sério, como agora. Um dia combinamos de
estudar, mas estava tão sufocada que no meio do estudo disparei,
falei como se fosse um rádio sem parar. Depois que terminei, pensei: Ozete, nem acredito que falei isso tudo para você! Agora tu esquece (rsrsrsr). Com Ozete [colega da UEFS] temos uma relação afetiva de confiança, que espero que dure para sempre, e, como não
sou fácil de me expressar com todo mundo, aproveito nossa amizade. Ou seja, além do antidepressivo, de quebra, ganhei uma gastrite
crônica e uma bexiga hiperativa. Ou seja, qualquer líquido que cai na
bexiga, ela aciona como se estivesse cheia demais. Então, tenho
que aprender a controlar isso também, e tudo isso em sala de aula,
me controlando sempre. É o corre-corre da nossa profissão que temos de aprender a driblar, tudo isso para darmos conta da profissão.
Por isso, quando ouço colegas justificando que não fazem as atividades da universidade e da escola porque não têm tempo, e por ser
escola pública fazem de qualquer jeito, isso me deixa muito triste.
Não me sinto pior do que ninguém, detesto que sintam “pena” de
mim, ou me chamem de “coitada”. Coitada não! Se estou passando
por tudo isso, é porque Deus sabe que tenho condições de dar conta. Penso e acredito que Deus não permite que uma folha caia de
uma árvore sem a sua permissão. Agora não é suportar calada e ficar sofrendo, não. Precisamos agir sempre.
À medida que lemos este depoimento de Joilma, desenhamos as cenas do seu cotidiano, mas foi preciso um diálogo mais fecundo, em nossas socializações semanais, para ter uma
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melhor compreensão de sua realidade. Os problemas familiares “terríveis” pelos quais passou
foram discretamente sinalizados, mas com seus detalhes silenciados. Os silêncios foram respeitados em nossos encontros, mas conseguíamos lê-los, mesmo sem o auxílio das palavras.
Este depoimento reforça a importância do princípio da distinção da teoria moriniana, que não
separa ou isola os elementos, mas diferencia. Significa dizer que o processo formativo que
Joilma vivencia na universidade não é o mesmo vivenciado na escola, por exemplo, mas se
articulam e influenciam mutuamente. Mais ainda, que a preocupação com o filho adolescente
no seio familiar é diferenciada da preocupação com os alunos adolescentes na escola, mas que
ambas as experiências dialogam entre si. É possível afirmar que tanto o tratamento com antidepressivo como a bexiga hiperativa, explicitados no depoimento, estejam direta ou indiretamente relacionados a todas as angústias, ansiedades, preocupações, responsabilidades e incertezas do seu cotidiano.
O pensamento complexo, proposto por Morin (1996), considera a ordem, a lei, as certezas, mas também a contradição, a incerteza, os conflitos e o erro. Partindo dessa idéia, percebi que, ao mesmo tempo em que Joilma explicita a importância de acompanhar os filhos,
afirma também que são os mais fáceis a “renegar”. Reconhece que o processo formativo na
universidade é difícil e traz transtornos, inclusive para a relação conjugal, mas reconhece
também sua importância na vida profissional e, portanto, não abre mão. Angustia-se em perceber os sacrifícios que faz para assumir todas as suas responsabilidades e, mesmo assim,
afirma que não consegue porque não sobra tempo, mas não aceita que as colegas usem a
mesma justificativa quando dizem não dar conta das atividades. Pelo pensamento simplificador, tudo isso seria considerado erro e limitaria a sua compreensão; no pensamento complexo,
esse “erro” é considerado como elemento importante para a compreensão aprofundada da
realidade.
O descontentamento com as condições e a qualidade de vida, contido nos relatos dos
alunos-professores, é evidenciado nos depoimentos que se seguem, relacionados, principalmente, às condições de saúde:
REBECA: No meu município, temos 10 professores que estão
afastados porque se encontram em depressão. Por que será que
isso está acontecendo? Estava analisando, 10 professores, no
mesmo município que é pequeno, onde todos se conhecem e tiveram que se afastar por causa da depressão, tomando medicamento e tudo. Isso é porque nosso dia-a-dia está cada vez
mais complicado, sobrecarregado.
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Além dos problemas de saúde serem causados pelo/no exercício da profissão, como os
relatos evidenciam, eles são submetidos a situações de constrangimento e humilhação:
GEÓRGIA: Fui acometida por um problema de voz, sofrido anteriormente por causa do desgaste das cordas vocais, o que levou-me ao afastamento da sala de aula. Com isso, não podia
mais ensinar, por cuidados médicos fiquei repousando em casa,
que, por outro lado, causava tormento e desconforto, pois não
sei fazer outra coisa senão ensinar. A surpresa foi maior quando,
ansiosa para lecionar, fui informada pelo médico de que nunca
mais poderia dar aula. Foi um choque, não sabia o que fazer,
quase enlouqueci, não queria aceitar de forma alguma. Voltei
para a escola, contudo não poderia estar ministrando aulas na
sala, então fiquei como ajudante, o que foi muito difícil. Até hoje,
sou ajudante da 1ª série no matutino e fico na secretaria no turno vespertino, não tem sido fácil, mas sei que Deus tem o melhor para mim.
OZETE: Não somos tratados como gente, comprovamos isto
quando adoecemos, digo adoecemos, porque isto acontece em
todas as escolas, o atestado médico é motivo de inquietação para pais, direção escolar, DIREC, só que não se adoece porque
se quer.
Os relatos denunciam que o comprometimento das condições de saúde desses interlocutores está relacionado ao ritmo e à carga horária da jornada de trabalho dos professores,
principalmente dos que atuam nas escolas particulares, de maneira que se expõem aos riscos
de ficarem doentes para não perder o emprego:
MARTA: A questão da saúde é muito complicada, porque o ano
passado desmaiei na sala de aula. Trabalhava em Santo Estevão, estava em três escolas e tinha dia que não almoçava, não
jantava e vinha para as aulas na universidade acabada, até chegar ao ponto de desmaiar na sala de aula, e fui parar no hospital
“maravilhoso” de Santo Estevão, o que me causou pânico por
estar numa cidade diferente, num hospital em que não conhecia
ninguém, foi horrível!!! Liguei para minha mãe, deixei-a preocupada, até que tomei a decisão e decidi que isso não queria mais
para mim. Hoje, não viajo mais para dar aula em outro município, estou em apenas duas escolas, ainda não estou bem de saúde porque são muitas coisas acarretando. O ano passado
mesmo, perdi 10 Kg em um mês, tive inicio de depressão, varias
coisas, e o médico falou para mim que se eu continuasse nesse
ritmo não agüentaria, então esse ano estou mais “light”.
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RAISSA: Fui no clínico, depois de falar para ele o que fazia, ele
passou um remédio que, segundo ele, é natural, e diz na bula
que é para agitação, corre-corre do dia-a-dia e estresse. Então,
estou tentando ficar mais calma, tomo chás. Um dia, cheguei 20
para meia noite, tomei banho e deitei para dormir e meu marido
apagou as luzes, porque sempre dormimos com todas as luzes
apagadas. Eu disse desesperada, não! Acende, acende, acende!!! Está dando-me falta de ar!!! Estou com medo!!! Ele disse:
‘Como assim, se dormimos todas as noites com as luzes apagadas? Está com medo de quê?” Às vezes, para dormir, fico pensando sem parar: amanhã vou fazer isso, isso, isso e isso. Tanto
que vou fazer uma lista e anotar tudo que preciso fazer com prioridade, porque não estou dando conta de tudo. Então, o médico
me passou para um psicólogo, porque meu problema era mais
psicológico e não detalhou porque é clinico e não é a especialidade dele, e também um otorino porque não estou escutando direito. Mas isso é sério!!! Uma mãe chegou essa semana e perguntou: “Pró, gostou do perfume?” Não ouvi direito e respondi:
Ah! Estou sim, gostando da turma! (rsrsrsrs) Gente! Eu tenho
que me tratar. Tem momentos que faço igual a Rebeca, começo
a chorar e olhem que só trabalho um turno, porque o outro tenho
que assistir o meu filho e minhas roupas para lavar.
GEÓRGIA: dizem que professor é sinônimo de barata, vive em
meio aos papéis. Na minha família, quase todo mundo é professor, e olha só o que acontece com o professor: tem problema de
voz, fica neurótica, varizes e a perna dói, depressão e ainda, se
não for casada, não casa mais. Porque não tem tempo para procurar um namorado.
Os relatos ilustraram também os sentimentos pelos quais eram tomados em alguns
momentos, principalmente relacionados às abdicações que faziam do lazer e do convívio familiar para atender às múltiplas solicitudes da vida. Esses olhares sobre as condições e a qualidade de vida iam sendo desembaçados gradativamente, à medida que refletiam sobre suas
escritas e as escritas dos outros. Percebi como sendo uma questão que os incomodava muito,
mas que nem todos conseguiam enxergar e entender, ou seja, até então não haviam reservado
um momento para pensar e tomar consciência de como os sentimentos precisavam ser compreendidos e tinham a mesma importância que o desejo de concluir o curso, que ocupava o
primeiro lugar nas escalas de muitos deles. Roberta, por exemplo, chega a afirmar: “Minha
vida profissional toma a maior parte de tudo. O trabalho e a universidade são os meus maiores investimentos, como uma poupança que não rende tanto agora, mas me dará muito lucro
mais tarde.”
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Outros relatos revelam os conflitos emocionais dos meus interlocutores, que, desencadeados por vários motivos, influenciam a vida como um todo:
OZETE: Você deseja que o outro saia, porque o outro não entende. Você precisa às vezes de silencio e não tem. Logo, o que
fazemos? Trabalhamos nas madrugadas, porque é o horário que
todos estão dormindo e não lhe atrapalha.
Este “outro” de que a depoente fala é o próprio membro da família. Neste caso, estava
se referindo à mãe. As demandas exacerbadas da vida cotidiana desencadeiam conflitos emocionais de “...querer tão longe alguém que você quer perto” (Joilma). As relações afetivas
são importantes nos processos formativos, de modo que, segundo Morin (2006, p. 20), “Há
uma estreita ligação entre a inteligência e afetividade: a faculdade de raciocinar pode ser diminuída, ou mesmo destruída, pelo déficit de emoção; o enfraquecimento da capacidade de
reagir emocionalmente pode mesmo estar na raiz de comportamentos irracionais”. Diante
disso, cabe perguntar: como não considerar também os aspectos afetivos e as relações interpessoais nos processos formativos?
Essas questões estão interligadas, tecendo e destecendo percursos. A exemplo disso,
destaco o relato de Valdemar, que participou apenas da primeira etapa da pesquisa, sendo que,
na segunda etapa, sua freqüência às aulas era rara e sua participação nas socializações geralmente se resumia à escuta. Seu comportamento traduzia o conflito interior pelo qual passava e
foi traduzido nas suas escritas, pois havia ingressado no curso por incentivo da mãe, mas não
conseguia mais se concentrar e ver sentido no curso depois do falecimento da mesma:
Diante de todas as transformações vividas profissionalmente, a
vida me reservava um de seus mistérios. A minha maior incentivadora para a vida docente nos deixa num espaço de tempo curto, o qual quase me fez perder a vaga no curso, pois deveria estar a todo instante com minha mãe numa jornada sem fim. Desde então, continuo no curso meio sem rumo, o cotidiano de vida
às vezes não faz sentido, me questiono sempre sobre a vida e
morte, mas, eternamente machucado com a ausência de minha
mãe, tento levar a vida. (Recorte do diário formativo, construído
na primeira etapa da pesquisa)
Os estudos de Morin (2003) apontam para a reflexão dos mistérios humanos, destacando que “Todos os mistérios estão reunidos em nós” (p.292), e, portanto, buscamos conhecê-los. Contudo, é uma aventura desconhecida do nosso próprio desconhecimento, porque
tudo no mundo é um mistério, até mesmo nossos avanços pelo e para o conhecimento, ou se-

133

ja: “O vôo da andorinha, o saltitar do pardal, o salto do jaguar, o brilho de um olhar, não há
nada neste mundo que não carregue em si o mistério.” (p.293).
REBECA: Tem dias que chego em casa chorando, me desmanchando em choro porque não consigo dar conta de tudo e às vezes nem sei por quê....

3.2 – VIDA PROFISSIONAL
Avançando em minha investigação, tomo neste momento como segunda categoria de
análise a vida profissional. Nesse sentido, dedico um olhar mais sensível e uma escuta mais
atenta à vida profissional dos docentes e sobre o sentido que eles vivenciam e comunicam em
relação ao seu trabalho. É importante ressaltar que o propósito desta análise não é esgotar
todos os aspectos que dizem respeito à profissão de professor, o que seria impossível, mas
oportunizar reflexões e compartilhar conhecimentos sobre alguns elementos que tecem a vida
profissional dos docentes, considerando sua complexidade a partir dos depoimentos dos interlocutores desta pesquisa.
Segundo Imbernón (2006, p.23), o profissional de educação deve ser considerado como:
... um agente dinâmico cultural, social e curricular, que deve ter a permissão
de tomar decisões educativas, éticas e morais, desenvolver o currículo em um
contexto determinado e elaborar projetos e materiais curriculares em colaboração com os colegas, situando o processo em um contexto específico controlado pelo próprio coletivo.

Diante disso, é forçoso pensar a vida profissional dos professores numa perspectiva
complexa, por ser formada por uma diversidade de fios ao mesmo tempo contraditórios e
complementares, como se fosse uma ordem/desordem, mas numa dialogicidade permanente.
Significa dizer que o tecido complexus da vida profissional do professor é constituído
pelas interações que o mesmo estabelece nas situações de ensino e de trabalho, nos processos
formativos e na vida pessoal, através das leituras e dos sentidos que atribuem às trocas e às
regras que regem tais situações. Isso é percebido no entrelaçar das diversas facetas do espaço
de trabalho e da realidade profissional com os processos formativos, e na reflexão sobre a
própria prática e dos saberes produzidos.
Considerando que é “...impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, assim como conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes” (PASCAL, apud MORIN, 2007,
p. 33), iniciarei minha análise pelas reflexões que os alunos-professores teceram sobre a vida
profissional em relação à sociedade. Depois em relação à escola, à gestão escolar e à sala de
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aula. Por fim, como todos esses elementos estão interligados no processo formativo, que é a
terceira e última categoria de análise neste trabalho.
A crise identitária dos profissionais da educação está sendo muito discutida nos espaços de trabalho e de formação docente. Isso se deve às mudanças rápidas e cobranças de ordem cultural, social, política, econômica e pessoal, que determinam, no âmbito educacional, o
que é ser professor na contemporaneidade e, conseqüentemente, sua identidade profissional.
Segundo Guimarães (2004, p. 59), “A identidade profissional do professor tem sido referida predominantemente à maneira como a profissão docente é representada, construída e
mantida socialmente”, tanto para si como para o outro. Isto é: “A identidade que os professores individual e coletivamente constroem e a forma como a profissão é representada estão
intimamente ligadas”.
Os relatos que seguem confirmam claramente essa afirmação, pois revelam justamente
que as características atribuídas à docência, ao longo do tempo, pela sociedade e as características formadas pelos próprios professores estão interligadas. Embora muitas vezes sinalizem
marcas de contradição, revelam a multidimensionalidade da identidade profissional e interferem no ser e fazer docente, mesmo porque, “... não é fácil ao professor identificar-se com uma
profissão cuja imagem social não oferece referências positivas, comuns e mobilizadoras”
(p.60). Seguem alguns relatos com os dois tipos de identidade:
Identidade para os outros...
SUELY: Essa semana encontrei uma pessoa que disse: E ai, vida boa?!? Respondi: Vida Boa??? A pessoa retrucou dizendo: É,
sim, ser professor é a melhor coisa que existe. Porque você
chega à sala, passa uma atividade para os alunos, copiam e você fica despreocupada. As pessoas pensam que não temos trabalho algum, apenas chegamos à sala, solicitamos dos alunos
que abram o livro na pagina tal, dizemos o que irão escrever,
qual a atividade e ficamos sentados sem fazer mais nada.
VÂNIA: Como eu disse, professor é psicólogo, e se ele não souber nada de psicologia? Ele vai para onde? Ele que vai se consultar com o psicólogo. Professor hoje se transforma em uma
espécie de “faz tudo”, é psicólogo, educador e deixou de ser tratado e respeitado como profissional. Isso é uma das coisas que
me entristece muito...
MARTA: Pais que acham que o professor deve ser responsável
pela educação dos filhos, pois não têm tempo para isso, porque
trabalham o dia todo. Coordenadores que inventam mil “projetos”
para passar o tempo, donos de escolas que acham que professor tem que estar disponível quando eles querem, o salário que
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é muito pouco, obrigando a trabalhar em mais de uma escola para conseguir suprir nossas necessidades.
Identidade para si...
NELMA: Penso que o professor tem duas finalidades: enriquecer
na vida ou enlouquecer na vida.
OZETE: O professor tem angústias, não tem o direito de também
falar e de adoecer? Parece que estamos no esquecimento, e vale salientar que, antes de sermos professores, somos gente e
gente adoece, tem problemas, angústias, tem deveres, mas
também direitos.
ROBERTA: Sou humana e há coisas que acontecem comigo
que não consigo deixar fora da escola. Já fui vigiada sem saber,
por pessoas da escola que contavam o tempo que eu levava no
banheiro. Tenho sangue nas veias, não sou um robô programado para dar aulas. Afinal, o que eles pensam sobre o que é ser
professor? Nós é que sabemos pois vivemos na pele.
Segundo Nóvoa (1992, p. 15), “A crise de identidade dos professores, objecto de inúmeros debates ao longo dos últimos vinte anos, não é alheia a esta evolução que foi impondo
uma separação entre o eu pessoal e o eu profissional”. Com isso, quero afirmar que o professor é um profissional humano e do humano, ajuda no desenvolvimento pessoal e intersubjetivo dos seus alunos, mas também é possuidor de subjetividades que influenciam suas escolhas
e maneiras de ser e conduzir a profissão. O processo identitário é influenciado pela forma
como a profissão é representada na sociedade, mas é produzida também no mais íntimo do
seu ser. O professor tem uma história pessoal que contracena com sua história profissional.
Ambas, no mesmo palco, assumem papéis diferentes, mas complementares, atuam em diversos cenários multifacetados que são produzidos e produzem a própria trama da vida pelas respostas dadas e recebidas. Por isso, Nóvoa (1992, p. 24) afirma que “A possibilidade de produzir um outro conhecimento sobre os professores, mais adequado para os compreender como
pessoas e como profissionais, mais útil para descrever (e para mudar) as práticas educativas, é
um desafio intelectual estimulante.”
E o desafio está posto: compreender a vida profissional e pessoal do professor pelo
pensamento complexo. O princípio da poli temporalidade proposto pela teoria moriniana, por
exemplo, diz respeito à irreversibilidade e reversibilidade temporal. Aplicada à presente análise, posso afirmar que considerar o processo de construção identitária do professor numa única
direção e por uma descrição linear dos acontecimentos, resulta em uma visão reduzida da realidade. Pois a identidade docente está sendo tecida por fatos e fenômenos múltiplos e, em
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momentos, também diversos. O mesmo acontecimento ganha sentidos diferentes em tempos
diferentes, porque há uma relação dialógica entre o passado e o presente que desenham o futuro.
Para ilustrar essa complexidade temporal, destaco o relato de Ozete que evidencia claramente que os acontecimentos do passado interagem com a realidade presente e tecem suas
práticas e maneira de conceber o ser professor:
OZETE: Lembro das professoras que tive quando entrei na escola, aprendi muitas coisas com minha primeira professora, Olga, pois ela ensinava a gente ler e escrever brincando. Quandovejo os educadores estudando, orientando para que se ensine
pela ludicidade, do concreto, para mim não era novidade, aprendi muito com minha professora do primário. Muitas vezes, me
perguntava, por que aprendi mais quando era criança na sala de
aula do que no próprio magistério em como me tornar professora? Posso dizer que reproduzo na sala de aula com meus alunos
muito do que aprendi no passado com a pró Olga.
As situações vividas podem ser interpretadas de maneiras diferentes no decorrer dos
processos formativos e das histórias de vida:
NELMA: Fazendo uma análise geral dos meus métodos de ensino antes do curso de pedagogia, percebi que o método que dizia
ser “construtivista”, na verdade não era. Antes eu trabalhava
com métodos tradicionais, mecanizados, apesar dos jogos e
brincadeiras, repletos de regras e cobranças, hoje tenho a mesma prática, mas assumo uma postura diferente diante deles
quando trabalho com meu aluno.
Ratifica o que Morin e Le Moigne (2000, p.50) definem como dupla temporalidade, isto é, “Nós nos confrontamos com uma dupla temporalidade: não se trata de uma flecha do
tempo que apareceu – são duas flechas do tempo, e duas voando em sentido contrário”.
JÉSSICA: Às vezes sentia-me limitada, tinha pouco a oferecer
àquelas crianças e acreditava que a maneira como conduzia
meu trabalho era a melhor possível. Eram muitas as angústias,
porque, mesmo assim, não obtinha resultados satisfatórios, assim, a maneira mais cômoda de resolver o problema era colocar
a culpa nos alunos. Hoje, com 15 anos de experiência, tenho
vontade imensa de conhecer o meu aluno e entender suas inquietações e dificuldades. O tempo todo me reporto ao passado
para não cometer os mesmos erros e, quem sabe... fazer diferente no presente.
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Diante dos relatos, pode-se entender melhor a concepção de Huberman (1992, p. 54)
de que “...a ordenação de uma vida profissional em seqüências, pontuadas de uma série de
fases, pressupõe uma continuidade”. Mas é preciso considerar também que “... cada fase constitui essencialmente um novo estado, uma descontinuidade”.
Sintetizando, concluo que, para compreender o processo identitário da docência, é preciso adotar um pensar complexo. Da mesma forma que a identidade profissional do professor
se constitui em um campo específico de intervenção na prática social, histórica, cultural e
organizacional onde se dá sua atividade docente, ela é constituída por conhecimentos, valores,
habilidades e atitudes que tecem seus fazeres e saberes cotidianos.
A construção identitária do professor diz respeito às ações cotidianas, às construções e
ampliações teóricas sobre a sua prática, à capacidade de decisão e intervenção sobre a realidade vivida, a fim de propiciar um desenvolvimento cultural que atenda às exigências contemporâneas. Ao mesmo tempo, tudo isso interage dialogicamente com as condições de trabalho
do professor, as jornadas de trabalho, a organização e o funcionamento dos processos formativos, a remuneração e as políticas de valorização profissional.
Diante do que foi exposto, parafraseio Freire (1996, p. 113 – grifos do autor) de que
compreender a complexidade humana nos processos formativos exige saber escutar. “Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que, em certas condições,
precise de falar a ele.” Movida por esse querer e saber escutar, constatei nas vozes dos meus
interlocutores angústias, frustrações e solidão diante do crescimento múltiplo e exacerbado de
demandas e exigências em relação ao trabalho da docência. Os relatos evidenciam cobranças
de diversas ordens, por parte das secretarias de educação, por exemplo:
JÉSSICA: Fiz concurso para a Prefeitura de Feira de Santana,
passei a lecionar na zona rural em uma localidade chamada Alecrim Miúdo. Lá abriram uma sala como anexo do prédio sede
que funcionava na comunidade Candeia Grossa. Naquela sala
era diretora, vice, coordenadora, zeladora, tudo isso, além de ser
professora. A sala era pequena, superlotada, de modo que não
podíamos circular entre as filas de carteiras. Como se não bastasse, as turmas também eram mistas, ou seja, da 1ª à 4ª Série
do ensino fundamental, funcionava numa única sala.
Outras exigências dizem respeito à permanência e à progressão dos alunos no sistema
escolar, mesmo sem dispor de condições efetivas para isso, principalmente quando se trata de
alunos portadores de necessidades especiais. Eis o depoimento de Vânia:
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O processo de inclusão nas escolas é um “faz-de-conta”, digo isto porque para que o aluno com qualquer tipo de deficiência seja
incluído em unidade escolar, deveriam antes capacitar o professor e não apenas colocar dentro da sala de aula com outros alunos que não apresentam as mesmas necessidades e dizer que
as escolas públicas trabalham com a inclusão. Fico indignada
com isso, vejo muito mais como propaganda política.
Outras questões que se fizeram presentes e que emergiram nas socializações dos diários formativos foi o fato de ter que trabalhar com projetos pensados por outros e sem consulta prévia do corpo docente, e implantar ou implementar mudanças curriculares sem reflexões
aprofundadas e discutidas coletivamente. Por exemplo, a exigência para se introduzir as tecnologias da informação e comunicação nas práticas educativas, quando muitas vezes não se
dispõe de material, espaço físico e tempo adequado e/ou suficiente, ou, quando os tem, o docente se sente “...ameaçado diante de um material que tecnicamente parece bem superior aos
recursos por ele produzidos e pode terminar por colocar em questão sua própria competência
profissional” (SANTOS, 2002, p.168).
As condições de trabalho, o reconhecimento e a valorização conferida ou não pela sociedade ao profissional de educação estão relacionados à construção identitária da docência.
Além disso, as práticas educativas cotidianas constroem os sentidos que tecem o ser professor,
através dos significados atribuídos pelos próprios professores de maneira individual ou coletiva, a partir de valores, representações, saberes, dilemas e desejos vivenciados no âmbito da
sala de aula. (PIMENTA, 2004).
Desse modo, as cobranças e exigências por parte dos pais de alunos trazem implicações no fazer docente e no entendimento da sua profissão, sobretudo na rede particular de
ensino. Exigem aprovação “automática” e “atenção especial” para o filho, desconsiderando os
saberes e a formação construída pelo profissional, assim como sua autonomia e capacidade de
decisão. Quando explicava aos pais as práticas avaliativas que foram desenvolvidas para garantir aprendizagens, e a importância da reescrita e do acompanhamento em casa das produções dos alunos, Marta sentiu-se constrangida, pois os pais alegavam que pagavam as mensalidades e, portanto, seu salário, ou seja, “... como estão pagando, acham que devemos fazer o
que eles querem.”(Marta).
A relação família-escola é sentida também por Suely, quando os pais abandonam seus
filhos na escola: “Quando chamei uma mãe para ajudar-me, porque seu filho era muito indisciplinado, depois de muitas tentativas, ela apareceu no colégio e disse que também já não
sabia mais o que fazer, e ainda que, se precisasse, poderia bater no filho dela.”
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De acordo com os depoentes, a falta de apoio dos pais constitui-se num fato recorrente
na maioria das escolas e os novos formatos familiares dos alunos que, nem sempre, convivem
com os pais e/ou mães acentuam, ainda mais, a distância entre a escola e os principais responsáveis pela vida escolar dos filhos. Segundo Morin (2003, p. 173), a família contemporânea
modificou-se muito, em vários aspectos. “O papel educativo dos pais enfraquece-se” e cada
vez mais “...a família deixa de ser o lugar onde se nasce, aprende-se, trabalha-se e morre-se”.
Contudo, mesmo em crise, Morin, afirma que a própria família é a resposta para a crise. Os
depoentes ratificam isso quando afirmam que “... se com o apoio familiar não conseguimos
trabalhar direito, pior sem as famílias, fica ainda mais difícil, pois não teremos com quem
compartilhar nossas aflições”(Marta).
MARI: Trabalho com alunos de classe baixa, de pais separados,
outros moram com avós, com famílias violentas e que pouco se
interessam pelos estudos dos filhos, nem mesmo com outras
necessidades básicas. Isso dificulta muito nosso trabalho.
Essas questões evocam, mais uma vez, o princípio da causalidade complexa, pois, pela
análise dos depoimentos, consegui perceber a diversidade de causas para os problemas que
adentram a sala de aula e para as dificuldades dos alunos, associados a fatores como indisciplina, dificuldades de aprendizagens, número acentuado de alunos por turma, histórico escolar caracterizado pelo fracasso, pela reprovação e repetência e histórias de vida marcadas pela
fome, pelo abandono, uso e abuso de drogas, pela violência doméstica, por problemas sociais
e emocionais.
JOILMA: Trabalhei numa creche, onde enfrentei situações diversas, meninos com piolhos, sujos, com fome. Lembro-me do caso
de uma família que passava tantas dificuldades que reuni alguns
alimentos e dei para as criaturas, pelo menos sabia que, durante
alguns dias, teriam comida.
OZETE: Meus alunos vão para sala de aula sem lápis e cadernos, já cheguei a comprar com meu dinheiro material escolar para os alunos. Muitos vão para a casa do pai passar o final de
semana e ficam por vários dias, conseqüentemente perdendo
aula. Além disso, na mesma sala de 1ª série, tenho alunos de 6
à 10 anos. Isso me angustia muito.
SIMONY: No ano passado, trabalhei numa escola onde os alunos tinham ferimentos na pele provocados por micoses; além
disso, tinham tantos piolhos que escorriam pelo rosto. Nossa!!!
Um dia comprei remédio para tratar esses problemas, mas acabei comprometendo minha saúde também.
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Os princípios da epistemologia da complexidade, além de levar à compreensão da realidade em todas as suas dimensões, produzem uma tomada de consciência do professor em
formação, não apenas nos espaços formativos da docência, mas também nos espaços de trabalho do professor em formação. Compreender a multidimensionalidade da sala de aula constitui uma verdadeira transformação, fruto da própria pesquisa. Diante do que foi exposto, ficou
demonstrada a importância de compreender o ser humano que está na universidade, mas que
também está na escola e que possui uma família. Os espaços são diferentes, mas, na dinâmica
da vida desses sujeitos, estão entrelaçados de tal modo que só são visíveis pelas lentes do pensamento complexo:
OZETE: O que vivenciamos na escola contribui para entrarmos
muitas vezes em depressão, principalmente quando perguntamos ao aluno pela mãe e nos respondem, como foi numa situação que vivenciei, que o pai matou a mãe com uma faca. Fica difícil você não se importar com isso, e durante a noite não conseguimos dormir, não tem como!!!.
Os problemas explicitados por meus interlocutores, relacionados ao como, o quê, para
quê e para quem ensinar, as práticas avaliativas em turmas com o número elevado de alunos
por sala, o que não permite um acompanhamento consistente, as dificuldades de aprendizagens dos alunos, o trabalho solitário, isolado e fragmentado, os poucos ou inexistentes recursos materiais didáticos e pedagógicos, a precariedade da estrutura física das escolas e a dificuldade em traduzir para o dia-a-dia da sala de aula as novas propostas curriculares, dentre
outros problemas enfrentados pelos professores, apresentam-se como fios que tecem uma maneira de ser, estar e permanecer na profissão.
Os saberes construídos no fazer pedagógico, as práticas compartilhadas, consagradas e
consolidadas significativamente na realidade cotidiana e os resultados obtidos ajudam, da
mesma forma, a construir a identidade docente. Eis alguns depoimentos:
OZETE: Eu não era professora num dia e despertei no outro dia
já com uma visão político-pedagógica, trata-se de uma identidade sendo construída e/ou reconstruída gradativamente.
VÂNIA: O que aprendi foi na prática, olhando, copiando dos outros, perguntando muitas vezes e não obtendo respostas que
precisava, porque a colega pensava que meu objetivo com isso
era tomar o seu lugar. Infelizmente, na nossa profissão, encontramos tudo, por outro lado, encontrei também pessoas que me
ajudaram a crescer.
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SUELY: Para quem leciona, o aprendizado acontece no dia-adia, no convívio com os alunos, companheiros de trabalho. Tudo
que acontece na sala de aula deve ser observado com muito critério, pois pode ajudar muito na tomada de decisões.
Ficou muito clara, nesses depoimentos, a importância de compreendermos a complexidade do trabalho do professor vivenciado no interior das escolas e de sua construção identitária. A necessidade de entender o contexto de trabalho do professor se deve, principalmente,
ao fato de que “Se o professor perde o significado do trabalho tanto para si próprio como para
a sociedade, ele perde a identidade com a profissão. O mal-estar, a frustração, a baixa autoestima são algumas conseqüências que podem resultar dessa perda de identidade profissional.” (LIBÂNEO, 2004, p. 77).
Diante disso, Santos (2002, p. 173) afirma:
O docente só poderá realmente assumir sua identidade quando seu papel e
funções estiverem bem definidos. Quando forem criadas condições para que
ele(a) possa se dedicar à solução dos problemas educacionais. Quando ele(a)
puder concentrar suas energias em colocar em ação uma proposta de currículo
afinada com as concepções de uma educação inclusiva. Quando o poder público e os intelectuais deixarem de lhe prescrever tarefas amplas. Os primeiros
deverão considerar que, para uma mudança no quadro da educação, é necessário que sejam realizadas reformas econômicas e sociais e sejam concedidas
mais verbas para a educação e mais apoio e incentivo à carreira docente. Os
intelectuais deverão se lembrar que o docente é um trabalhador e um cidadão e
que por isso seu trabalho deverá ser situado no quadro de seus deveres e de
suas necessidades sociais e pessoais.

Por esse motivo, as questões salariais aparecem como subcategoria de análise e são
verbalizadas por todos os alunos-professores como fator importante, embora não preponderante, do desenvolvimento profissional. Seguem algumas falas dos interlocutores:
LUCILENA: No cotidiano da sala de aula, enfrentamos dificuldades, como o interesse de apenas uma minoria que exige um trabalho minucioso com o objetivo de envolver outros alunos. Infelizmente, a remuneração não é justa na escola particular e, diante do trabalho que executamos, deveríamos ter salários melhores, pois estamos sempre nos aperfeiçoando, procurando melhores recursos para aplicar nas aulas.
MARTA: Gostaria de trabalhar apenas em uma escola e, assim,
poder fazer um trabalho melhor, mas faço o melhor que posso,
pois meus alunos não têm culpa se ganho muito ou pouco, esta
foi a profissão que escolhi, então devo valorizá-la.
ROBERTA: O salário neste último ano vem desvalorizando e atrasando cada vez mais. A esperança é que, com a implantação
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do sindicato (APLB), as coisas melhorem até, quem sabe, o plano de carreira seja desengavetado.
WESLEY: Não vou explicitar no diário quanto ganho, mas posso
dizer que não são os melhores, mesmo a escola tentando fazer
o que pode para nos pagar melhor, não satisfaz, pois apenas
ameniza a situação. A escola não dispõe de um fundo de reservas, assim nossos salários são feitos mediante os pagamentos
das mensalidades dos alunos.
Mesmo não recebendo uma remuneração digna, desenvolvem um trabalho docente
com compromisso e não concordam com as justificativas de professores que desenvolvem um
trabalho sem qualidade alegando os baixos salários.
JOILMA: Quando decidi ser professora, sabia que não seria
nunca rica, pois o salário é pouco. Até fevereiro deste ano de
2007, o salário pago em Irará para professor com 40h era de R$
256,00, ou seja, abaixo do mínimo. Atualmente foi reajustado para o valor mínimo vigente. Busco fazer meu trabalho, pois meu
aluno não é culpado pela remuneração indigna que recebo.
MARI: Acho a classe de professores desunida, poucos lutam por
salários dignos, mas a maioria se diz desestimulada a fazer um
bom trabalho porque ganha pouco. Discordo disso, sempre soubemos que o salário de professor é uma vergonha, porém,
quando assumimos um compromisso, devemos fazer bem feito,
para, inclusive, justificar o retorno salarial que desejamos.
Embora os baixos salários não sejam o fator predominante para o abandono da profissão ou para justificar uma prática descomprometida no exercício profissional, mesmo assim, a
insatisfação, a desmotivação e o desejo de abandonar a profissão são causados, junto a outros
fatores, pelas questões salariais e condições de trabalho. Elas são, ao mesmo tempo, causa e
efeito da desvalorização profissional. É o que Morim (2007, p.35) denomina de princípio de
recursividade, ou seja: “É um processo no qual os efeitos ou produtos são, simultaneamente,
causadores e produtores do próprio processo, no qual os estados finais são necessários para a
geração dos estados iniciais”. Segundo os depoentes, os baixos salários são muitas vezes justificados pelo ensino de má qualidade, mas também o ensino de má qualidade é o resultado da
falta de valorização profissional.
As reclamações dos professores sobre os diversos papéis que são obrigados a desempenhar foram acompanhadas de críticas em relação à gestão escolar. As avaliações do trabalho dos gestores na escola têm um saldo tanto positivo como negativo. Ficou evidente que,
quando a gestão não promove um trabalho coletivo e cooperativo entre todos os envolvidos na
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escola, o grau de insatisfação é muito grande, confluindo para o abandono da escola ou mesmo da profissão. Por outro lado, quando a gestão é democrática e participativa, mesmo com as
condições de trabalho e de salário desfavoráveis, os depoentes sentem-se satisfeitos com o
trabalho que desenvolvem. Geralmente, percebem um maior retorno por parte dos alunos,
porque sabem que as decisões são coletivas e, portanto, poderão contar com a parceria da direção.
WESLEY: A escola desenvolve uma boa gestão, com a participação conjunta dos professores e coordenação. Temos uma ótima relação com todos na escola e isso facilita o desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos, nas reuniões todos têm o direito de expor suas idéias e opiniões, assim acatamos a opinião
que mais se encaixa na gestão escolar.
DILMA: Mesmo fazendo o curso de Pedagogia, ainda sinto muitas dificuldades quando me deparo com uma turma de 2ª Serie
com 31 alunos, mal alfabetizados em sua maioria e sofrendo
muitas vezes com o descaso familiar. Meu alento é saber que
estou numa escola que pensa em conjunto e trabalha unida para
resolver as dificuldades.
LUCILENA: Conto sempre com a compreensão do meu grupo na
escola, conto com o apoio da coordenação e da direção para fazer um trabalho melhor. Nas escolas onde trabalho, há grupos
de estudo, onde refletimos sobre temas pertinentes à nossa prática.
Os relatos ilustraram também que, quando o diretor tem formação pedagógica, o trabalho na escola fica mais positivo:
JÉSSICA: Quando nós temos um diretor que passou pela universidade, que conhece as necessidades do curso, isso fica
mais fácil. Como a escola onde eu trabalho mesmo, a diretora
não coloca nenhum empecilho, estou precisando completar minha carga horária, na próxima semana vai haver um curso e ela
já deixou. Me liberou mesmo! Mas quando o diretor não conhece
as necessidades do curso, fica muito difícil.
NELMA: Nossa diretora está fazendo agora pedagogia, e quando temos seminário e pedimos: vamos ter seminário na universidade, libere a gente? Ela responde: E quem vai tomar conta das
turmas? Respondemos: Nós daremos um jeitinho. Ou seja, nós
conversamos antes com as professoras e elas assumem, porque
se a diretora não fez “cara feia”, elas também tentam não fazer.
Agora, se a diretora fizer “cara feia”, então todo mundo faz tam-
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bém. Em nossa escola, pelo menos até aqui, ainda tem essa
parte que eu acho ótima em nosso trabalho.
Por outro lado, quando os diretores assumiram os cargos por indicação política, nem
sempre com formação ou experiência para gerir com competência, os transtornos são visíveis:
MARI: No município há vários professores com nível superior
que poderiam assumir turmas em escolas próximas às suas casas, mas, porque não votou no atual prefeito, estão trabalhando
em roças e povoados distantes, enquanto que professores com
nenhuma ou pouca formação escolhem as turmas e escolas onde querem trabalhar, só porque apoiaram a campanha de eleição do prefeito eleito.
ROBERTA: As relações partidárias interferem em toda cidade,
inclusive na escola onde trabalho. Professores sabotam festas
ou discordam de coisas que podem ajudar a melhorar a escola
pura e simplesmente pela diferença partidária e isso reflete em
minha turma, porque muitos não trabalham juntos, sequer conversam por conta disso e, conseqüentemente, sou afetada por
essas situações.
Certamente, a gestão escolar é um aspecto importante que diz respeito ao desenvolvimento profissional do professor. A tomada, ao mesmo tempo pessoal e coletiva, de decisões e
a participação no desenvolvimento do projeto pedagógico são um fator de aperfeiçoamento da
profissão e de formação em exercício, pelo fato de aprender sobre a sua profissão através do
compartilhar de seus saberes e problemas no contexto do trabalho. Segundo Libâneo (2004,
p.35), “Colocar a escola como local de aprendizagem da profissão de professor significa entender que é na escola que o professor desenvolve os saberes e as competências do ensinar,
mediante um processo ao mesmo tempo individual e coletivo”.
SABRINA: A minha coordenadora não permitiu que realizasse
meu projeto de estágio. São esses momentos em que o professor se sente desestimulado a continuar se aperfeiçoando, por
não ter apoio na escola onde trabalha. Pensei até em fazê-lo em
outra escola, mas não foi possível, outra colega já estava com
seu projeto de estagio no mesmo local. Depois de muitas tentativas com a coordenadora, dirigi-me até a diretora da escola que
consentiu o desenvolvimento do projeto com a condição de não
atrapalhar o trabalho com as outras disciplinas que ministrava.
Isso foi outro problema, já que o projeto foi pensado justamente
para romper com as atividades tradicionais impostas pela escola
e que, nem sempre, garantiam aprendizagens significativas.
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GEÓRGIA: ... tenho apoio dos colegas de trabalho; entretanto,
com relação à direção, sinto descaso pelo meu problema de saúde, principalmente porque acionei o sindicato, que precisou visitar a escola para garantir meus direitos e, como sabem que
não podem me demitir, não compreendem minhas necessidades. Quando tem algum trabalho da universidade, por exemplo,
os diretores que também são donos da escola, colocam tantas
dificuldades que me entristecem muito.
Pelos depoimentos dos alunos-professores percebe-se que, quando os diretores escolares consideram a complexidade do trabalho e da formação do professor, ou seja, percebem a
ligação entre os vários elementos que configuram a vida pessoal, profissional e o processo
formativo dos professores, geralmente desenvolvem uma postura mais compreensiva diante
da realidade dos docentes.
Por outro lado, quando não consideram os vários fios que tecem o fazer docente em
toda sua complexidade – como, por exemplo, a participação nas decisões escolares, as dificuldades cotidianas e o processo de formação na universidade, tão mencionados pelos alunosprofessores –, há uma visão simplificadora dos fatos e, conseqüentemente, uma compreensão
reduzida da realidade, levando à tomada de decisões equivocadas. A gestão escolar precisa ser
dialógica e democrática, no sentido assim descrito por Morin (2006, p. 109): “...todas as características importantes da democracia têm um caráter dialógico que une de modo complementar termos antagônicos: consenso/conflito, liberdade/igualdade/fraternidade, comunidade
nacional/antagonismos sociais e ideológicos”.
Assim, um aspecto importante diz respeito à qualificação dos docentes para atuarem
na escola. Ao mesmo tempo em que os diretores destacavam a importância dos professores
buscarem a formação em nível superior para o melhor exercício da profissão, não permitiam a
participação dos mesmos nas atividades obrigatórias do curso, sob a alegação de comprometerem os horários de trabalho, nem que atividades propostas pelo curso fossem desenvolvidas
dentro das unidades escolares, como os projetos de estágios, por exemplo. Sobretudo nos diários dos alunos-professores da rede particular de ensino é revelado esse conflito.
VÂNIA: Agora, se você não se qualifica, não consegue passar
nesse curso, nem em outro curso. Desta forma, o dono da escola cobra, porque se não passar você vai ser o próximo a sair. Ou
seja, os diretores querem que você faça o curso, mas não te dão
oportunidade.
MARTA: Muitas vezes somos barrados pela coordenação que
logo vem com o discurso de que estamos querendo mostrar serviço ou que não dá tempo de se acatar nossas sugestões, por

146

conta dos “projetos” que já foram pensados para aquele período.
Creio que essa postura, assumida por muitos diretores e coordenadores, se deve ao fato de sentirem medo de tomarmos seus
lugares, geralmente só ocupam um lugar de “enfeite”, muitas
não sabem muitas coisas que aprendemos na universidade e
temem ser questionadas ou expostas.
Tradicionalmente, as escolas incorporam estruturas rígidas que traduzem muito mais
um contexto solitário que solidário. Geralmente, o diálogo e a confiança mútua não se constituem nem como um valor nem como um procedimento. Em se tratando de compreender a
complexidade do ser humano, como neste trabalho, é preciso considerar que o diálogo é o
melhor instrumento para superar e resolver desentendimentos, conflitos, angústias e dúvidas
inerentes ao convívio humano. Nesse sentido, foram registradas experiências positivas em
relação aos grupos de estudo e apoio mútuo entre os professores, mas também o desconforto
gerado pela desvalorização sofrida, procedente dos próprios colegas de trabalho.
MARI: O que mais me incomoda é a falta de ética de alguns professores que vivem a colocar defeitos nos trabalhos dos outros e
estão sempre na espreita para ver se acontece algum deslize.
Quando conseguimos alguma coisa boa, uma conquista, nunca
somos elogiadas ou parabenizadas, ao contrário, tentam nos
desvalorizar. Foi assim quando passei no vestibular, muitas fizeram pouco caso do curso que escolhi e diziam que não entendiam como fui capaz de passar.
OZETE: Quero entrar e sair da escola sem ser vista, quero apenas que meus alunos me enxerguem, agindo com responsabilidade em relação a eles e o compromisso que assumi comigo
mesma e ser uma boa profissional.
A postura assumida por Ozete de não dialogar se deve ao fato das colegas de trabalho
desvalorizarem suas propostas de trabalho e à resistência em compartilhar coletiva e cooperativamente as dificuldades e os avanços cotidianos vivenciados pela docência. Ou seja, infelizmente, muitos professores da mesma instituição escolar passam pelos mesmos dilemas no
exercício da profissão, mas se recusam a compartilhá-los com seus pares. Além disso, a depoente destaca que muitas vezes foi censurada ao propor grupos de estudo nas reuniões pedagógicas e suas atitudes eram mal interpretadas como “...querer aparecer, só porque está fazendo
universidade” (Ozete). Essa situação vivenciada por Ozete não foi um exemplo isolado; ao
contrário, muitos alunos-professores registraram que passavam pelo mesmo constrangimento
e se sentiam desvalorizados ao compartilhar as aprendizagens construídas na universidade,
assim como, desrespeitados enquanto profissionais.
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Essa situação sinaliza a necessidade da criação de uma nova cultura de trabalho dentro
das escolas, pois a escola, segundo Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004, p. 190), “...deve promover ações de colaboração dos professores como profissionais, e conseqüentemente romper
com o isolamento da atividade do professor, limitada por vezes à sala de aula”.
Diante disso, as socializações semanais dos diários formativos se constituíam num espaço privilegiado de discussão, tornando-se justamente o lugar onde os alunos-professores
buscavam entender suas práticas educativas e tinham oportunidade de compartilhar os saberes
próprios da vivência em sala de aula, sem serem criticadas como costumeiramente acontecia
nas reuniões de atividade complementar no interior das escolas.
Esse fórum de discussão favorecia a reflexão individual e coletiva da construção de
conhecimentos e dos jeitos e das condutas aprendidos no dia-a-dia do trabalho docente. Segundo Pimenta e Lima (2004, p.140), “Esse saber oriundo do trabalho, esse conhecimento
tecido nas relações estabelecidas no fazer pedagógico, constitui a base para a epistemologia
da prática”. Valho-me das palavras de Mari:
O modo como atuo hoje na escola é reflexo do que aprendi, das
experiências vividas e compartilhadas pelas escritas dos diários,
das atividades desenvolvidas em sala que não surtiram o efeito
esperado, dos conteúdos que trabalhei com os alunos e logo
após percebi que se estivesse trabalhado de outra forma seria
melhor e dos erros tentando acertar, tudo isso foi trocado como
se todos no grupo não soubessem tudo, mas que também ninguém desconhecia nada.
Esse depoimento de Mari, assim como o de Raissa, ao dizer que “... agora entendo um
pouco porque sou assim, até meu problema de saúde tem relação como estou na universidade, na escola e os trabalhos da escola e o que preciso dar conta na universidade abalam minha saúde, é como se a gente soubesse, mas é preciso que você escute o outro para se entender”. Confesso que, nesses relatos de Raissa e Mari, senti que meu objetivo nesta pesquisa
foi atingido. Estas alunas-professoras tocaram no cerne da Teoria da Complexidade. Ao interpretar esses dados, não isoladamente, mas num movimento de espiral com os outros dados
da pesquisa, posso concluir que a metodologia utilizada nesta investigação permitiu que meus
interlocutores entendessem que, além dos diversos fatores que tecem a vida profissional e a
formação docente, esses fatos se interligam. Desse modo, se o olhar sobre as coisas era sempre limitado ao “isso ou aquilo”, agora entenderam a realidade como “isso, mas também aquilo dialogicamente”. Além disso, verifiquei também que, ao parar para refletir sobre alguns
aspectos do cotidiano e instigados por mim nas socializações semanais para perceberem as
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relações dos fatos registrados nos diários como forma de conhecimento, os alunos-professores
desenvolveram uma necessidade de conhecer-se e conhecer o outro em função do próprio
conhecimento: o pensar complexo.
Mesmo que as socializações e as escritas dos diários não tenham ajudado de imediato
a resolver seus problemas cotidianos na escola, na universidade e muito menos os relacionados à família, foi possível perceber que estavam iniciando uma nova discussão sobre como a
complexidade humana poderia ser pensada nos processos formativos.
Dando prosseguimento a esta análise no sentido de aprofundar as reflexões sobre a
complexidade da aprendizagem da docência dos alunos-professores, passo agora à última categoria de análise nos relatos dos meus interlocutores: o processo formativo.

3.3 – PROCESSO FORMATIVO
Nesta parte do trabalho, descreverei inicialmente os fatores que contribuíram para que
os meus interlocutores escolhessem o Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia – Educação
Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental da UEFS. Em seguida, destacarei as limitações do curso evidenciadas nos depoimentos dos participantes. Logo após, analisarei as contribuições do processo formativo na universidade em relação ao desempenho profissional. E,
por fim, apresentarei as conclusões sobre a complexidade do ser humano no processo formativo da docência.
Em todos os relatos, a necessidade de ampliar e aprofundar os conhecimentos, para
melhorar o trabalho em sala de aula, é destacada como o fator principal para a escolha do curso de licenciatura. As falas a seguir comprovam essa afirmação:
JOILMA: Voltando ao início da minha profissão, vejo que tinha
uma prática pedagógica totalmente tradicional, onde aplicava
castigos, não admitia questionamentos e, tão pouco, voltar a refazer uma avaliação. Os anos foram passando, comecei a fazer
alguns cursos de formação continuada, o que propiciou uma
mudança, ou seja, passei a refletir sobre a minha prática. Logo
achei que somente o magistério e esses cursos já não eram suficientes para continuar sendo professora.
SOLANGE: ...havia uma necessidade de aprofundamento e
crescimento da minha prática, e tudo já me incomodava, pois
senti que faltava fundamento nas minhas ações como professor,
o que tornava difícil fazer as relações em sala de aula, precisava
avançar e, da forma como estava, a tarefa de educar ficava mais
difícil, visto que buscava de mais criatividade, dinamicidade, no-
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vos saberes que fossem garantidos no espaço e a capacidade
de atuar no processo ensino-aprendizagem.
JÉSSICA: Com os incentivos e motivações que recebia para estudar nos encontros com as coordenadoras da escolinha particular, percebi que nosso grupo de estudo não dava conta de questões que passei a querer saber. As donas da escola tinham disponibilidade muito grande para ajudar a todos que solicitassem,
mas o que realmente precisava era do curso de graduação.
SABRINA: Atuando como educadora, formada apenas com o
magistério, sentia-me sem qualquer preparo para enfrentar os
choques e desafios que apareciam em minha sala de aula. Até
pensei que, com o passar dos anos, as angústias e dúvidas seriam esclarecidas e, com a prática, conseguiria entender e ajudar meus alunos, mas não foi isso que aconteceu, com o tempo
vieram também mais dúvidas e incertezas. Precisava entrar na
universidade.
Os relatos revelam a insatisfação dos alunos-professores com o trabalho desenvolvido
na escola como principal motivo para a busca pela formação docente. Contudo, embora apareça com menos freqüência nos registros escritos e mais nas socializações orais dos diários,
posso afirmar que o ingresso e a permanência no mercado de trabalho também foram fatores
influenciadores nessa decisão.
Nas socializações orais, foi possível perceber que a exigência exercida pela LDB n.
9394/96, de possuir formação docente em nível superior, em curso de licenciatura, graduação
plena, em universidades e institutos superiores de educação, favoreceram significativamente a
iniciativa de ingressar em um curso de nível superior. As colocações feitas no grupo evidenciavam, em meio a outras justificativas, que esse fator foi decisivo, como observei no depoimento de Lucilena, “Passar no vestibular para Pedagogia foi uma vitória, pois precisamos
ter um curso superior para nos mantermos no mercado de trabalho”, assim como na fala de
Vânia, “Claro que uma formação que nos qualifique para atuarmos melhor na sala de aula é
importante, mas, se não fosse a obrigatoriedade por lei de termos nível superior, não sei
quantos professores voltariam a estudar...”
Observei também, nos depoimentos dos interlocutores, que o ingresso no referido curso gerou alguns conflitos e insatisfação, devido ao fato de existir um processo seletivo especial, destinado apenas aos professores em exercício e com critérios específicos para aprovação e
permanência no curso, diferente do processo de seleção para os demais cursos da universidade. Por isso, seria considerado “inferior”, usando as palavras dos depoentes, ou “...como um
pobre diabo que não foi capaz de arranjar uma ocupação mais bem remunerada”, usando as
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palavras de Esteve (1995, p. 105). Essa situação causou desconforto nos cursistas, por não se
sentirem valorizados pelos colegas de trabalho e pelos alunos dos demais cursos da mesma
universidade.
MARI: Isso foi muito forte quando passei no vestibular, uma colega ficou sabendo, em vez de parabenizar-me, simplesmente
disse: “Ah! Você passou, mas foi no vestibulinho, você tem que
fazer mesmo é o vestibular normal”
MARTA: Quando pedimos nossa transferência do sétimo módulo
devido à distância e aos problemas de assaltos que ocorriam
com freqüência para o quarto módulo, a aluna do Curso de Direito disse: “Tem que mandar o pessoal de pedagogia mesmo lá
para o sétimo módulo, porque a gente não pode ficar andando
pra cima e pra baixo para tirar uma Xerox. Precisamos ir ao colegiado ou departamento, sei lá... e não podemos andar assim...
E eles não, já estão acostumados”. Tem momentos que sinto
vontade de dizer algumas coisas, mas às vezes, o melhor é só
ouvir. Elas vêm para a universidade de salto alto, todas maquiadas, como se fossem para uma festa. Chegamos aqui tudo acabada, de farda da escola porque não temos tempo de passar em
casa e ainda cansadas...
VÂNIA: Quando passei no vestibular foi aquela euforia, mesmo
não sendo o curso que desejei. Mas essa euforia foi diminuindo
quando percebi o descaso com o curso, falta de sala e professoras para as disciplinas e falta de comprometimento por parte de
alguns outros professores. Então, pensei: é por isso que o curso
é chamado por muitos de “vestibulinho”. Como se fosse uma
coisa mal planejada; além disso, somos muito criticados pelos
colegas do Curso de Pedagogia “Regular”, alegando que nosso
curso só serve para ensinar de 1ª à 4ª série.
Trazendo essa discussão para um dos temas do meu estudo, a desvalorização profissional da docência do ensino fundamental, observa-se que essa situação está relacionada à
desvalorização salarial. Segundo Esteve (1995, p. 105), essas questões contribuem ainda mais
para a crise identitária dos professores:
O professor do ensino primário e, sobretudo, o professor do ensino secundário
com formação universitária gozavam, ainda há poucos anos, de um elevado
“status” social e cultural. O saber, a abnegação e a vocação destes profissionais eram amplamente apreciados. Mas, nos tempos actuais, o “status” social é
estabelecido, primordialmente, a partir de critérios econômicos. Para muitos
pais, o facto de alguém ser professor tem a ver com uma clara incapacidade de
“ter um melhor emprego”, isto é, uma actividade profissional onde se ganhe
mais dinheiro.
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Além dos aspectos pontuados acima, há as práticas e posturas dos professoresformadores, as dificuldades em conciliar o trabalho na escola com as atividades na universidade, a administração da carga horária do curso com as atividades profissionais e pessoais, os
transtornos causados pelo transporte para se deslocar para e da universidade, e as dificuldades
financeiras, quando muitas vezes eram obrigados a “... pagar para estudar e trabalhar” (SUELY).
Para melhor visualizar os dados da análise apresentados pelos meus depoentes sobre as
dificuldades cotidianas, optei, neste momento, por agrupar os aspectos mais relevantes nos
relatos em cinco pontos, para, em seguida, analisar os dados de maneira dialógica e interativa, permitindo uma visão multidimensional das dificuldades encontradas pelos alunosprofessores na formação universitária.
a) Críticas às práticas dos professores-formadores:
OZETE: Estou retornando à universidade, agora já não mais tão
cheia de sonhos, ainda assim, me decepciono com as lacunas
deixadas por alguns professores; por outro lado, nos acomodamos enquanto alunos, e assistimos a tudo isto como se estivéssemos numa “platéia vendo o espetáculo” acontecer.
JOILMA: Trabalho 40 horas e a maioria das vezes não tenho
tempo de passar em casa, vou direto do trabalho para a universidade muito cansada e, quando chego na aula, o professor “enrola” e vai embora. Graças a Deus, que não são todos assim,
temos bons professores, comprometidos com nossa aprendizagem na universidade.
REBECA: Tem professor que não tem nem a ementa do curso
para dizer o que vamos estudar e para a gente acompanhar. O
professor chega à sala de aula, conversa e joga muita conversa
fora e depois vai embora e nada. Cadê o conteúdo? Cadê a ementa? O que o curso está propondo naquela disciplina? Eu me
pergunto o que é preciso estudar em algumas disciplinas? Porque até hoje não consegui entender algumas delas. Não consigo
entender qual o papel de alguns professores em certas disciplinas.
b) Dificuldade em cumprir as atividades no exercício profissional na escola e as atividades acadêmicas:
MARI: Encontro vários obstáculos durante o curso e esta obrigatoriedade de estar em sala de aula dificulta muito, porque só
posso freqüentar a universidade à noite, de certa forma, ficamos
por fora dos acontecimentos da universidade. Até ir à biblioteca
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é complicado, se não fosse essa exigência teria mais tempo para estudar, ler, me informar. Ultimamente só leio o que é solicitado pelos professores da universidade e, muitas vezes, obrigada
porque fazem parte da nossa avaliação.
NOÉLIA: Quando terminar o curso, pretendo ler alguns livros
que não tive tempo durante o curso e que são relevantes para
minha formação pessoal e profissional, pois terminar o curso é
uma satisfação pessoal, saber que cheguei lá... nossa, isso vai
ser muito bom!!!
NELMA: Sinto-me um pouco cansada devido à carga horária das
disciplinas do curso e do meu trabalho que é de quarenta horas,
tenho certo receio de ficar prejudicada em alguma disciplina, já
que pretendo aprender o máximo que posso de tudo que o curso
oferece, a fim de evitar as deficiências e dificuldades pelas quais
passei quando concluí o curso de Magistério.
MARTA: Até mesmo nosso final de semana, a escola exige que
vc esteja presente e, muitas vezes, caem em momentos que tem
atividade aqui na universidade. Diante disso, temos que fazer algumas escolhas: se eu faltar na escola, tenho que ter um atestado ou descontam no salário, se faltar na universidade, terei
que assumir e poderei ser reprovada... é muito complicado!!!
c) Cumprir a carga horária de atividades complementares obrigatórias no curso:
OZETE: Outro ponto é a carga horária de atividades complementares que necessitamos para a conclusão do curso. Com isso, precisamos faltar na escola; como não existe quem substitua, os alunos são dispensados, mas este fato não é visto com
bons olhos, inclusive pelas colegas de trabalho. Eu mesma não
completei minha carga horária obrigatória para me formar e não
sei como fazer para completá-la.
d) Dificuldades financeiras para dar conta das atividades na universidade:
ROBERTA: Como moro em outro município, só chego em casa
depois da meia noite, vou dormir mais de uma hora da manhã
porque vou pegar as coisas para fazer, porque é o horário que
tenho para fazer. Nas sextas feiras, é do mesmo jeito e no outro
dia acordo 5:30 h da manhã para chegar em Feira para a aula
de sábado pela manhã. Pago R$ 20,00 para vir para aqui e nem
sempre sobra dinheiro para pagar as cópias dos trabalhos das
disciplinas.
VÂNIA: Fazer um curso na universidade é difícil. Deixo minha
família, venho doente, com sono, pego um ônibus superlotado e
ainda estou grávida. Mesmo neste estado, corro muito pra pegar
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os ônibus porque táxi fica muito pesado e tem dias que fica superlotado e ninguém está nem aí, se você está em pé, se está
cansado.
MARTA: Como a escola onde trabalho é longe, aguardo algumas colegas para “rachar” um táxi para vir, mas na segundafeira quando estou sozinha pago R$ 27,00 de táxi, para chegar
aqui para assistir uma aula. Pelo que nós recebemos, são sacrifícios que a gente faz e eu fico pensando... será que é reconhecido?!?
e) A falta de problematização dos aspectos cotidianos do trabalho da docência e a desarticulação das disciplinas:
JOILMA: Refletir sobre a prática docente não é fácil, muitas vezes acho que alguns professores da universidade não conhecem
a realidade de uma sala de aula, às vezes chega a ser frustrante
com o descaso de algumas aulas.
RAISSA: Gostaria que nossas aulas na universidade estivessem
mais voltadas para o que realmente passamos no dia-a-dia com
os nossos alunos.
VÂNIA: Tem coisas que os professores falam nas aulas que parece que nunca estiveram numa sala de educação infantil, é que,
na prática, a teoria é outra.
JÉSSICA: Às vezes, a gente trabalha um conteúdo numa disciplina que poderia ser ampliado na outra, mas parecem que são
assuntos totalmente diferentes. Sinto dificuldade em juntar tudo
isso para depois levar para a escola.
LUCILENA: Se fosse possível, mudaria a seqüência de algumas
disciplinas do nosso curso, tem coisas que a gente deveria ter
visto no início do curso.
Pelos depoimentos citados, é possível afirmar que necessitamos compreender a educação e, neste caso, a formação de professores, a partir de um pensamento complexo, relacional,
capaz de interligar o trabalho cotidiano da escola com a formação profissional na universidade, e os aspectos da formação docente com o cotidiano familiar dos professores. Somente o
pensamento complexo é capaz de inter-relacionar todos esses aspectos, concebendo o ser humano em sua multidimensionalidade, com suas decisões e incertezas, suas possibilidades e
suas limitações.
Isso quer dizer que os estudos e conhecimentos sobre a docência precisam dialogar
entre si. É preciso reconhecer, entretanto, que isso não é e nunca será um trabalho fácil. Segundo Morin e Le Moigne (2000, p. 69), “É preciso dar-se conta de que é muito difícil e de
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que não é um tarefa individual – é uma tarefa que necessitaria de encontro, de intercâmbio
entre todos os pesquisadores e universitários que trabalham nessas áreas disjuntas, que, infelizmente, enclausuram-se aí como ostras”.
Os dados revelam que os alunos-professores reconhecem a importância do curso em
sua formação profissional, como veremos na seqüência desta análise, mas criticam a falta de
compromisso e de trabalho significativo por parte dos professores-formadores.
As dificuldades pelas quais passam e os esforços que desprendem para dar conta das
atividades durante o processo de formação nem sempre são correspondidos na mesma altura
pelos professores na universidade. Ou seja, segundo os depoentes, as práticas formativas vivenciadas no interior da universidade nem sempre oportunizam reflexões, a fim de diminuir a
distância entre a universidade e a escola. Ao contrário, elas revelam descaso com a formação
destes professores.
As declarações ilustram claramente a necessidade de se repensar os processos formativos da docência. Quando os alunos-professores explicitam a dificuldade para cumprir as tarefas da universidade e do trabalho, o desgaste físico e mental, os conflitos emocionais e financeiros, as limitações que são próprias dos seres humanos, a dificuldade em assimilar as leituras sugeridas nas disciplinas, retomamos a pergunta de partida desta investigação: será que a
complexidade do ser humano está sendo reconhecida e considerada nos cursos de formação de
professores?
Pela análise dos depoimentos citados, já é possível extrair algumas conclusões que me
permitem sinalizar para uma resposta negativa. Ao que parece, os espaços formativos ainda
são vistos de maneira estanque e isolada, como se não houvesse ligações entre as diversas
realidades, como: disciplinas, escola, universidade, professores formadores, professores em
formação, vida pessoal e profissional, aspectos técnicos e políticos, relações interpessoais.
Enfim, os cursos de formação docente sinalizam uma dificuldade em religar conceitos contraditórios, divergentes e desordenados, como possibilidade de, em sua articulação, conhecer
pelo pensar complexo as realidades múltiplas.
Pensar de maneira complexa a formação de professores pressupõe compreender a dinâmica do processo em movimentos espiralados, em que tudo está interligado e, para isso,
urge assumir uma nova postura frente à realidade. Postura essa que compreende a condição
humana, ou seja, “...sua unidade na diversidade, sua diversidade na unidade” (MORIN, 2006,
p.55). Considerar a complexidade do ser humano nos espaços formativos é entender seus conflitos de natureza familiar, pessoal, profissional e como tudo isso interfere em sua formação
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acadêmica. Seus sonhos e projetos são tecidos durante a formação profissional, mas as experiências no exercício profissional podem desfazer essas mesmas expectativas.
Os depoimentos acima nos instigam a questionar: será que a sobrecarga de trabalho e
as dificuldades financeiras vivenciadas no exercício da docência não interferem na maneira de
ser e estar na profissão? A desvalorização sentida pelos professores na própria universidade e
no trabalho não afetaria sua vida pessoal? Será que os problemas vivenciados no interior da
família não interferem no desempenho profissional? O formato disciplinar dos cursos formativos e, muitas vezes, fragmentados não implicaria na tradução desses conteúdos no dia-a-dia
da sala de aula?
Segundo Morin (2006, p. 58-59):
O ser humano não só vive de racionalidade e de técnica; ele se desgasta, se entrega, se dedica a danças, transes, mitos, magias, tiros; crê nas virtudes do sacrifício, viveu freqüentemente para preparar sua outra vida além da morte. (...)
E, no desenvolvimento do conhecimento racional-empírico-técnico jamais anulou o conhecimento simbólico, mítico, mágico ou poético. (...) Tudo isso
constitui o estofo propriamente humano.

Diante disso, pude constatar que a desvalorização profissional e as dificuldades financeiras, assim como a falta de reconhecimento do trabalho docente por parte de alunos, pais e
colegas de profissão e governantes, são elementos que estabelecem uma influência direta sobre a vida pessoal e profissional do professor. Sobre isso, Morin (2006, p. 38) afirma que:
... não apenas não se poderia isolar uma parte do todo, mas as partes umas das
outras; a dimensão econômica, por exemplo, está em inter-retroação permanente com todas as outras dimensões humanas; além disso, a economia carrega em si, de modo “hologrâmico”, necessidades, desejos e paixões humanas
que ultrapassam os meros interesses econômicos.

Foi possível verificar também que a relação universidade-escola é permeada de complexidades, nas quais há aspectos complementares e contraditórios. Da mesma maneira que
traduz lugar de aprendizagens e crescimento profissional, evidencia incertezas e momentos de
estagnação. Evidencia ordem e desordem: de um lado, as disciplinas, os horários, os programas e as práticas cotidianas são estabelecidos numa seqüência rigorosa que parece desconhecer a dinâmica da realidade, e, por outro lado, verifica-se a desordem no tempo/espaço para
cumprir os mesmos programas, horários e disciplinas, trazendo confusão e incertezas no diaa-dia dos espaços formativos. Evidencia unidades e diversidades: ao mesmo tempo que cada
aluno e professor são únicos e com características singulares na sala de aula, são plurais e com
características múltiplas e multifacetadas.
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Nesse sentido, estabelecer uma relação entre a escola, enquanto local de trabalho do
professor, e a universidade, enquanto espaço de reflexão da prática educativa, já seria uma
iniciativa para considerar a complexidade do ser humano.
Segundo Pimenta e Lima (2004, p.33):
... os currículos de formação têm-se constituído em um aglomerado de disciplinas isoladas entre si, sem qualquer explicitação de seus nexos com a realidade que lhes deu origem. Assim, nem sequer se pode denominá-las teorias,
pois são apenas saberes disciplinares em cursos de formação, que em geral estão completamente desvinculados do campo de atuação profissional dos futuros formandos.

Explicando melhor, posso afirmar que a partir do momento em que as disciplinas dos
cursos de licenciatura e as práticas formativas dos professores se entrecruzarem com as problemáticas vividas no interior das escolas e com a dinâmica da vida pessoal, os temas discutidos na academia não serão mais artificiais, mas pautados no vivido pelos sujeitos em formação. As propostas pedagógicas serão discutidas em suas limitações e possibilidades, o olhar
sobre o professor não será como executor de tarefas pensadas por outros, mas como sujeito
que pensa, tem dificuldades, medos e incertezas, se emociona, ousa, constrói conhecimentos e
compartilha saberes sobre seu fazer pedagógico cotidiano.
Em consonância com isso, Tardif (2003, p. 237) defende suas teses:
Primeira tese: os professores são sujeitos do conhecimento e possuem saberes
específicos ao seu oficio. Segunda tese: a prática deles, ou seja, seu trabalho
cotidiano, não é somente um lugar de aplicação de saberes produzidos por outros, mas também um espaço de produção, de transformação e de mobilização
de saberes que lhe são próprios. Ora, se levarmos essas duas teses a sério e,
sobretudo, se aceitarmos segui-las até as últimas conseqüências, elas conduzirão a uma nova concepção do ensino.

Essa nova concepção de ensino, proposta por Tardif, reconhece os professores como
sujeitos de conhecimento, colaboradores ou co-pesquisadores dos estudos em educação, isto
é, considera seus interesses e saberes, suas necessidades e linguagens, além dos conhecimentos específicos de sua profissão, superando a especialização e fragmentação que são próprios
da lógica disciplinar.
Essa compreensão requer uma atenção especial para a forma compartimentada e fragmentada em que os cursos de formação de professores se apresentam. Significa dizer que as
desarticulações das disciplinas no currículo, durante o processo formativo, deixam “lacunas”
(usando as palavras das depoentes) no que diz respeito à construção de conhecimentos e às
questões teóricas e práticas, limitando, desse modo, a compreensão da realidade que precisa
ser vista com as lentes do pensamento complexo.
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Sobre isso, Morin e Le Moigne (2000, p. 136) afirmam: “O desafio é amplo e premente: a necessidade de um pensamento que reúna é cada vez maior porque os problemas são
cada vez mais interdependentes e cada vez mais globais, e ao mesmo tempo porque sofremos
cada vez mais do excesso de parcelarização e de compartimentalização dos saberes”.
Desse modo, é preciso conceber uma maior articulação das disciplinas e das práticas
dos professores responsáveis pelos processos de formação docente com os professores que
trabalham no interior das escolas, rompendo com a visão fragmentada do conhecimento e da
realidade educativa. “Educar com base no pensamento complexo deve ajudar-nos a sair do
estado de desarticulação e fragmentação do saber contemporâneo e de um pensamento social
e político, cujas abordagens simplificadoras produziram um efeito demasiado conhecido e
sofrido pela humanidade”. (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2007 p. 39).
Pensar o processo formativo, onde se articule o cotidiano escolar com as discussões
oportunizadas na universidade pelas interações das disciplinas entre si será outro passo em
direção à compreensão da complexidade do ser humano nos espaços formativos.
Assim como os alunos-professores destacaram as dificuldades do processo formativo,
por outro lado, evidenciaram as aprendizagens construídas durante o curso de licenciatura.
Segundo meus interlocutores, depois que ingressaram no curso de pedagogia, passaram a posicionar-se de maneira mais segura e autônoma no exercício da profissão e constatam a necessidade de continuar aprendendo, pois entendem que, dessa forma, desenvolverão um trabalho
mais significativo:
ROBERTA: Hoje eu posso participar da reunião de coordenação e
expor o que penso sem medo de parecer ridículo, pela primeira
vez construímos um plano de curso que contemplou não só conteúdos, mas a vida dos alunos em suas realidades.
VALDEMAR: O perfil de outrora acabou se modificando com o
passar do tempo, se comparado com uma jóia: ainda não me sinto
tão vistoso para ser apresentado na vitrine, contudo não vejo mais
a “rusticidade” da pedra bruta. A academia me permitiu um processo de polimento que espero estar sempre em movimento. Com
a elaboração deste diário posso refletir o quanto o “eu” professor
venho sendo lapidado. Sempre revivi perfis de meus professores:
comportamento, atividades e o eterno ato de avaliar, mas a academia me permitiu sintetizar muito destes caracteres e hoje luto
para me tornar cada vez mais aluno que professor.
Nos diários formativos, os alunos registraram as aprendizagens construídas no percurso formativo e como foram traduzidas para o espaço de trabalho, principalmente em relação
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às práticas avaliativas consideradas como o maior desafio pelos interlocutores. Destaco os
depoimentos de Joilma e Lucilena para ilustrar as colocações:
JOILMA: Com as leituras e discussões, refleti sobre a minha prática educativa e verifiquei que a avaliação é um processo de acompanhamento do educando, deve ocorrer em todas as situações de
aprendizagem, registrando suas conquistas em relação às etapas
anteriores, além disso, deve adequar-se à natureza da aprendizagem, levando em conta não só os resultados das tarefas realizadas, o produto, mas também o que ocorreu no caminho, o processo.
LUCILENA: O conhecimento que tenho adquirido no curso tem
respaldado a minha prática diariamente. Os conhecimentos oportunizados nas disciplinas sobre Avaliação, Currículo e Estágio,
com leituras fundamentadas em muitos teóricos, ajudam nas reflexões diárias da pratica educativa. (...) Em geral, o curso de Pedagogia tem sido gratificante para minha formação, estou aprendendo muito e construindo uma fundamentação teórica rica para
respaldar a minha prática docente. Quando falo em fundamentação teórica, refiro-me aos conhecimentos adquiridos acerca dos
projetos, plano de curso, planejamento, aprendizagem significativa
que valoriza os conhecimentos prévios dos alunos.
Outro aspecto que se entrelaça nesses depoimento diz respeito à reflexão sobre a própria prática. O professor que busca compreender seu fazer pedagógico a partir do pensar complexo, considera as relações existentes entre o contexto social, econômino, político e histórico
e estabelece um movimento reflexivo contínuo e espiralado sobre o seu trabalho. Mesmo
considerando a complexidade da própria reflexão na diversidade de níveis e graus, Ghedin
(2002, p. 130) afirma: “Todo ser humano, pelo caráter geral de sua cultura e por ser portador
da cultura humana e da cultura de uma determinada sociedade, é um sujeito reflexivo”.
E refletindo nas escritas dos diários sobre suas práticas, meus interlocutores detectaram a importância do processo formativo nas mudanças de práticas antes consolidadas e na
compreensão do seu trabalho. Posso identificar isso nos depoimentos que se seguem:
REBECA: No início do Curso de Pedagogia questionava-me:
porque estudávamos tantos teóricos? Como estes textos poderiam auxiliar-me e esclarecer as dúvidas que tinha na sala de aula? No decorrer do curso, fui estabelecendo relação entre teoria
e prática, acho que o exercício da profissão com o curso facilita
a compreensão dos estudos.
MARI: O modo como atuo hoje na escola é reflexo do que aprendi das experiências vividas, como atividades desenvolvidas
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em sala que não surtiram o efeito esperado. Refletindo sobre os
conteúdos que trabalhei com os alunos, percebi que, se tivesse
trabalhado de outra forma seria melhor
JÉSSICA: Às vezes sentia-me limitada, tinha pouco a oferecer
àquelas crianças e acreditava que a maneira como conduzia
meu trabalho era a melhor possível. Eram muitas as angústias,
porque, mesmo assim, não obtinha resultados satisfatórios. Assim, a maneira mais cômoda de resolver o problema era colocar
a culpa nos alunos. Hoje, com 15 anos de experiência, tenho
vontade imensa de conhecer o meu aluno e entender suas inquietações e dificuldades.
Esses depoimentos configuram a necessidade de entender a realidade educativa em toda sua complexidade, o que requer a formação docente pautada no princípio dialético. Para
isso, relacionar os diferentes elementos que tecem a ação educativa do professor pode favorecer uma nova compreensão do seu trabalho e das aprendizagens tecidas na formação. Assim,
para que essa formação dialógica aconteça, é preciso estabelecer interações entre as áreas de
conhecimento na universidade com as especificidades das ações cotidianas na escola e manter
um vínculo dialógico entre as singularidades presentes na escola e na universidade com o contexto histórico, social e cultural.
Nesse sentido, Ghedin (2002, p. 130) afirma:
O ser humano é fundado neste movimento contínuo, permanente e duradouro
de pensar fazendo-se e ao fazer-se pensante fundamentar-se historicamente no
tempo e só esta historicidade possibilita e condiciona toda a emergência de seu
vir-a-ser. Assim, o trabalho é um processo contínuo e permanente de autoconstrução que se faz pela abstração e concretização do mesmo. Ele institui
uma dialética do fazer-se e do fazer ser.

Partindo dessa idéia, em que a dimensão dialógica se inscreve como condição fundamental para a construção de conhecimento do processo formativo, destaco nos relatos dos
meus interlocutores a importância do papel do professor-formador na universidade. Apesar de
não ter a intenção de discutir, neste trabalho, o papel do professor universitário, admito sua
importância ao ser destacada pelos meus interlocutores. Os registros evidenciam que o trabalho desenvolvido pelos professores universitários também constitui uma prática social complexa, evidenciada nas relações interpessoais, no ensinar e aprender, nas situações objetivas e
subjetivas, nos métodos e nas teorias, escolhas e nos compromissos éticos e políticos, no processo formativo e nos fins da educação.
As práticas formativas dos professores universitários, geralmente oriundas de cursos
de graduação pautados numa lógica exclusivamente disciplinar, onde a compartimentalização
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dos currículos não favorecia o diálogo entre as disciplinas, ao contrário, reforçava a visão
simplificadora e reducionista da realidade ao separar e isolar fatos, exigem reflexões individuais e coletivas num ritmo permanente e dialógico do ensinar e aprender. Para Pimenta e Anastasiou (2005, p.218):
Esse é um exercício a ser construído coletivamente pelos integrantes dos cursos superiores, na definição do projeto político-pedagógico institucional e no
desenvolvimento do curso, representando uma possibilidade de superar a
fragmentação curricular: pensar coletivamente o curso, seus fins e valores, as
séries iniciais, intermediárias e finais do processo de formação do profissional,
os processos mentais necessários ao futuro profissional, a lógica das disciplinas, a melhor forma de trabalhar com os conteúdos tendo em vista os objetivos, as condições institucionais necessárias, etc.

Dessa forma, tendo em vista a complexidade das práticas formativas na universidade,
em especial com relação à formação do professor formador de professores, muitas vezes pautada exclusivamente na disjunção, fragmentação e linearidade, pressuponho que essas questões interferem na construção de conhecimentos dos professores em formação. Daí a importância da perspectiva moriniana, que convida para a superação do conhecimento dualista e
dicotômico pelo conhecimento dialógico e complementares.
Isso evoca a interdisciplinaridade como princípio epistemológico do processo formativo e da construção de conhecimento. Isto é, além dos conhecimentos especializados existentes, o essencial é aprofundar o conhecimento pertinente. Para Morin (2006, p. 38-39), “O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade.(...) Em conseqüência, a educação deve
promover a ‘inteligência geral’ apta a referir-se ao complexo, ao contexto, de modo multidimensional e dentro da concepção global.”
Essa postura interdisciplinar não pode se limitar à simples reunião de conteúdos e metodologias. Mais importante é a articulação dialética dos conhecimentos parciais em direção
ao conhecimento global e vice-versa na condução do processo formativo.
Segundo Fazenda (1998, p.13):
O primeiro passo para a aquisição conceitual interdisciplinar seria o abandono
das posições acadêmicas prepotentes, unidirecionais e não rigorosas que fatalmente são restritivas, primitivas e “tacanhas”, impeditivas de aberturas novas, camisas-de-força que acabam por restringir alguns olhares, tachando-os
de menores. Necessitamos, para isso, exercitar nossa vontade para um olhar
mais comprometido e atento às práticas pedagógicas rotineiras menos pretenciosas e arrogantes em que a educação se exerce com competência.

Como professores formadores de professores temos o desafio de dialogar com diferentes formas de conhecimento e buscar um método, segundo a concepção de Morin (2007,
p.18), “...como caminho, ensaio gerativo e estratégia ‘para’ e ‘do’ pensamento. O método
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como atividade pensante do sujeito vivente, não-abstrato. Um sujeito capaz de aprender, inventar e criar ‘em’ e ‘durante’ o seu caminho”. Os alunos-professores reconhecem o valor
desse desafio:
REBECA: ... é como se alguns professores tivessem plantado
uma sementinha e que vou regando a cada dia. Hoje tenho livros
relacionados aos temas interessantes que aprendi com alguns
professores que conseguiram nos sensibilizar com relação ao
novo pensar na ação docente.
SUELY: Hoje compreendo que ensinar significa muito mais, desenvolver as potencialidades de uma pessoa. Pensava que o
professor era o único que obtinha o conhecimento e o aluno era
apenas o receptor, hoje aprendemos e ensinamos sempre.
Um último aspecto a considerar nos relatos dos depoentes diz respeito às aprendizagens da docência no processo formativo. Eis alguns depoimentos:
WESLEY: As disciplinas de estágio proporcionaram-me reflexões importantes, entre elas, uma diz respeito à atitude punitiva
que tinha antes com meus alunos quando cometiam um erro, além disso, era comum agir com agressões verbais em sala de
aula. Hoje, depois dos conhecimentos adquiridos, já me posiciono de forma diferente, busco junto com meu aluno os motivos
que levaram a ter determinadas atitudes e refletir para evitar que
se repitam. Na verdade, acredito que a gente aprende errando e
o erro faz uma pessoa mais atenciosa e detalhista.
VÂNIA: Dia-a-dia vou relacionando o que aprendo na universidade com o meu fazer pedagógico, se não houver essa troca,
corremos o risco de permanecermos na mesmice.
OZETE: Com todo o conhecimento que tenho, embora ainda pequeno, compreendo que é extremamente necessário levar o aluno a perceber que a escola serve para alguma coisa. Afinal, os
alunos passam anos dentro das instituições escolares, mas a
maioria não sabe para quê.
JOILMA: Esse novo olhar, ou seja, um repensar a prática é fruto
das leituras teóricas que o curso de pedagogia possibilitou.
VÂNIA: Apesar dos pesares, digo com toda firmeza que o curso
com todas as lacunas que precisam ser revistas, repensadas e
reformuladas, tem contribuído muito para meu crescimento como
profissional, pois as práticas erradas que outrora cometia, não
cometo mais ou, pelo menos, procuro não cometê-las.
A percepção que adquiri, a partir desses depoimentos sobre as aprendizagens construídas, indica que o processo de formação docente, mediante o pensamento complexo, deve ser
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visto em sua dialogicidade, onde há interação entre os diferentes interlocutores do processo e
entre os diversos significados que os mesmos atribuem às suas práticas cotidianas, como condição fundamental para a ampliação e o aprofundamento do conhecimento.
Significa dizer que os elementos que constituem os processos formativos e a multidimensionalidade do exercício profissional, precisam ser entendidos enquanto sistema relacional, dinâmico, aberto e em permanente movimento. Nele, sua dinâmica organizacional é constituída de movimentos cíclicos e espiralados ao mesmo tempo, e as conseqüências desses movimentos retroagem sobre si mesmo, não de maneira unidimensional, mas “...ao contrário, em
fazer um ir e vir incessante entre certezas e incertezas, entre o elementar e o global, entre o
separável e o inseparável” (MORIN; LE MOIGNE, 2000, p.205).
Isso é fundamental para compreender que a realidade educacional e os processos formativos se constituem por interações de unidades complexas e relacionais que surgem das
interações dos sujeitos e objetos. Por exemplo, os aspectos políticos, econômicos, culturais e
sociais são unidades que se entrelaçam, formando a realidade educacional em toda sua complexidade. A realidade educacional estabelece uma relação de interdependência com o trabalho desenvolvido pelo professor no interior da escola, que, por sua vez, institui interações,
retroações e cooperações com o processo formativo vivenciado na universidade, refletindo no
seu desenvolvimento profissional e pessoal. Todas essas unidades formam um sistema interativo e tecem a própria realidade educacional.
Desse modo, reafirmo meu posicionamento anterior de que enxergar essas unidades
em suas interações no todo educacional só é possível pelo pensamento complexo, por ser capaz de unir concepções divergentes e antagônicas, tão presentes na ação educativa, considerar
a contradição e o imprevisto tão presentes na totalidade humana, analisar a ordem, mas também a desordem e o acaso, dialogar com as dúvidas e as certezas tão evidentes na construção
do conhecimento e da aprendizagem, ambos inerentes à complexidade do ser humano.
“O pesquisador precisa tentar compreender o significado que os outros dão às suas
próprias situações.” (SANTOS FILHO, 2000, p. 43). Nessa linha, concluo afirmando também
que foi precisamente nos relatos dos meus interlocutores que encontrei a resposta para meu
problema. Fizeram com que avançássemos na direção de compreender não só que a complexidade do ser humano não tem sido compreendida e considerada no processo de formação
docente, mas que justamente esses diários formativos possibilitam a reflexão e a tomada de
consciência para posterior decisão sobre os modos de ser e atuar na formação de professores.
No movimento espiralado do tecer e destecer conhecimentos, o tecido foi ganhando
forma. Em ritmos diferentes, porém permanentes, contemplei os fios singulares, que passando
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pelas calas da urdidura entrelaçaram-se inevitavelmente na trama. Voltando o meu olhar para
o tecido, tomo-o nas mãos. Parece que os fios outrora isolados deixaram de existir, mas, olhando atentamente, compreendo que suas singularidades se tornaram plurais e, embora nem
sempre visíveis, sempre estiveram ali numa ordem-desordem interativa e dialógica.
Sentada ao tear, o sentimento de inacabamento me invade, mesmo porque “O pensamento complexo está animado por uma tensão permanente entre a aspiração a um saber não
parcelado, não dividido, não reducionista e o reconhecimento do inacabado e incompleto de
todo conhecimento” (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2007, p.54). Assim, coloco o tecido de
volta na urdideira, desta vez irei bordá-lo. Com um olhar prospectivo tecerei minha conclusão. Para isso, escolho linhas delicadas e, como se as palavras dançassem no mesmo ritmo da
lançadeira, dou forma ao meu desenho num arremate final.
Resistir:
Sonhar?
Recuperar idéias anuladas:
Esperança
Solta fio
Horizonte
Livre traçar
As mãos empunham lápis
Sobre papéis tão finos
Ressentidos
Desarmado por enredos
Armaduras
Urdiduras:
O bordado pode?
O avesso tem?
Outra historia há?
Registro.
Traço.
Teia eu desfaço?
Nilma Gonçalves Lacerda
“Manual de tapeçaria” (2001)
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CONCLUSÃO –
REBORDANDO SOBRE O TECIDO

O pensamento complexo reconhece simultaneamente a impossibilidade e a necessidade
de uma totalização, de uma unificação, de uma síntese. Deve, portanto,
tender tragicamente à totalização, à unificação, à síntese, ao mesmo
tempo em que luta contra a pretensão dessa totalidade,
dessa unidade, dessa síntese, com a consciência
plena e irremediável do inacabamento de todo
conhecimento, pensamento e obra.
(MORIN; CIURANA; MOTTA, 2007, p.40)

As discussões tecidas neste trabalho nos remetem a uma constatação bastante desafiadora: é preciso reconhecer, compreender e considerar, efetiva e sistematicamente, o paradigma da complexidade no cenário educativo contemporâneo. Esse desafio não deverá ser apenas
em relação ao processo de formação de professores, sob pena de reproduzir o olhar reducionista e determinista do pensamento simplificador. Ao contrário, os fios singulares e plurais
que tecem a vida pessoal e o desenvolvimento profissional do professor devem compreender o
ser humano em sua multidimensionalidade e entrelaçar-se em toda realidade educacional de
maneira dialógica.
As implicações desse desafio revelam uma nova maneira de perceber as múltiplas realidades e advertem que é preciso ter uma atitude curiosa, dinâmica, inter e transdisciplinar no
processo de construção do conhecimento, mas também a consciência do seu inacabamento.
Esse inacabamento diz respeito à consciência do conhecimento ininterruptivo, ou seja, “...o
conhecimento tem um ponto de partida quando ele se coloca em movimento, mas não há fim”
(MORIN; LE MOIGNE, 2000, p. 55).
Essa consciência do inacabamento traduz as necessidades educativas enquanto processo permanente. Segundo Freire (1996, p.58), “Mulheres e homens se tornaram educáveis na
medida em que se reconheceram inacabados. Não foi a educação que fez mulheres e homens
educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é que gerou sua educabilidade”.
Considerando esses aspectos como fundantes na compreensão do processo de formação dos professores e na construção do conhecimento, nesta conclusão não tenho a pretensão
de dar respostas a todas as questões que esta pesquisa suscitou, mas reafirmarei meu posicionamento sobre a pergunta de partida que deu origem e orientou esta investigação, consciente
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de seu inacabamento: de que maneira a complexidade do ser humano pode ser reconhecida,
compreendida e considerada efetiva e sistematicamente no processo de formação de professores?
Para responder a essa questão, refleti sobre a Teoria da Complexidade proposta por
Edgar Morin, como necessidade premente para uma reforma do pensamento. Como foi discutido anteriormente, trata-se de uma nova concepção do próprio conhecimento e da educação
através do pensamento complexo. Esse pensar complexo rompe com a visão fragmentada causada pela compartimentalização do conhecimento, o que implica na noção de multidimensionalidade dos fenômenos.
Desse modo, a perspectiva moriniana considera as contradições, as incertezas, o acaso,
a ordem e desordem como parte da vida e da condição humana, assim como as interações que
esses elementos antagônicos e contraditórios produzem através de um movimento cíclico e
espiralado, religando os seres e saberes que constituem a realidade cotidiana, ou seja, “O pensamento complexo é um estilo de pensamento e de aproximação à realidade” (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2007, p. 31).
Além disso, o arremate desta investigação foi fruto também dos estudos e das pesquisas sobre a formação de professores, vistos pelas multifacetadas lentes dos educadores nacionais e internacionais que teceram reflexões significativas sobre a aprendizagem da docência
(TARDIF; LESSARD; LAHYE, 1991; SCHÖN, 1995; NÓVOA, 1995; PIMENTA, 1999;
PERRENOUD, 1999; TARDIF, 1999, 2002; PIMENTA; GHEDIN, 2002; BOLZAN, 2002;
GUIMARÃES, 2004; CHARLOT, 2002; ESTEVE, 1999; FREIRE, 1997; GATTI, 1997,
2003; GHEDIN, 2002; HUBERMAN, 1992).
Sobre este ponto, não há que se alongar mais, porém posso sintetizar que tais reflexões
em torno da formação docente tocaram, em relação às políticas públicas atuais sobre a profissão do professor e suas repercussões em todo âmbito educacional, em pontos fundamentais,
como: identidade e exercício profissional; dilemas e desafios da vida pessoal e profissional;
valorização social, salarial e as condições trabalho, isto é, os diversos fios que tecem o mundo
do desenvolvimento profissional e pessoal dos professores.
A abordagem qualitativa desta investigação contribuiu para que os nós arrematados
não se desfizessem ao longo da tessitura. Para isso, busquei compreender meu objeto de pesquisa em suas ligações, mediações, contradições, antagonismos e complementaridades, num
processo permanente de aprofundamento e ampliação de conhecimentos, sobretudo tomando
consciência da complexidade do real e da importância do aprender a aprender como elementos fundantes do repensar a educação e a formação de professores.
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Os diários formativos, as socializações semanais e o grupo focal valorizaram a metodologia qualitativa adotada e se constituíram como instrumentos importantes do levantamento
de dados e aproximação do real.
Os diários formativos foram concebidos, nesta pesquisa, não apenas enquanto instrumento de investigação, mas também de formação, o que favoreceu a análise de dados e sua
teorização numa articulação dialógica e construtiva. Desse modo, direcionei a elaboração dos
registros nos diários para as questões relacionadas à vida pessoal, profissional e ao processo
formativo, sem desconsiderar os elementos singulares que se revelaram em cada categoria.
Foi precisamente nesses achados que a beleza do bordado se desenhou.
As socializações semanais e o grupo focal fizeram emergir modos de ser e estar na
profissão docente e sinalizaram modos de pensar a ação educativa e o contexto educacional
nas partilhas coletivas e colaborativas produzidas na dinâmica do trabalho. Além disso, por
meio das socializações dos diários e do grupo focal, foi possível perceber diferenças, semelhanças, distanciamentos, proximidades e implicações existentes entre os fatos cotidianos
relatados por meus interlocutores. Assim como foi possível perceber as ligações constituintes
e constituídas a partir dos diferentes aspectos da vida pessoal, profissional e da formação
docente, permitindo, desse modo, uma articulação entre os múltiplos entendimentos e
significados revelados pelos alunos-professores.
Nessa linha de trabalho, os instrumentos de investigação adotados favoreceram a relação de colaboração mútua entre todos os participantes da pesquisa, garantindo a todos vez e
voz enquanto elementos essenciais à participação comunitária por parte de quem vive efetivamente a trajetória da docência, mesmo porque, “... no mundo do desenvolvimento dos professores, o ingrediente principal que vem faltando é a voz do professor.” (GOODSON, 1992,
p. 69).
Nessas condições, a pesquisa que desenvolvi em colaboração com os alunosprofessores do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia – Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental da Universidade Estadual de Feira de Santana, revelou aspectos
importantes a serem considerados no processo educativo, sobretudo em relação à necessidade
de compreender os vários fios que tecem a complexidade do ser humano e como tudo isso interage dinamicamente no seu fazer cotidiano, formando o tecido da sua existência.
Pesquisar o cotidiano dos professores possibilitou a compreensão dos diversos fatos e
fenômenos que o cercam, na medida em que esta apreensão considerou o professor em seu
contexto. Esta pesquisa me fez ver que, apesar das dificuldades iniciais em registrar e refletir
sobre sua própria prática, escolhas, conflitos, angústias e realizações, os interlocutores com-
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preenderam a importância do registro como meio de visitar caminhos percorridos e a necessidade de construir um novo pensar sobre a profissão docente que considere todos os elementos
objetivos e subjetivos em suas interações.
A idéia de buscar compreender a formação e o exercício profissional do professor em
sua multidimensionalidade deve ser levada a sério e, longe de ser uma ação simples, traduz
um desafio complexo frente à realidade contemporânea. Principalmente quando consideramos
que as práticas formativas foram historicamente pautadas na falsa racionalidade técnica, que
apenas considerava a ordem, a certeza e a linearidade das coisas e rejeitava tudo que se dizia
desordenado, contraditório e incerto. Mas qual o problema em tudo isso?
O problema é que sempre enxergamos a realidade, que é complexa, de maneira simples, recortada, estanque, descontextualizada e não percebemos que os fatos e fenômenos presentes nessa mesma realidade estão ligados entre si mesmos e em relação ao ser humano e à
sua maneira de ser e estar no mundo. O pensamento complexo significa que é preciso refazer
percursos históricos, perceber as relações entre os fatos sociais e entre os vários fenômenos da
vida, implicados e imbricados no indivíduo e na sociedade, avançando em direção a uma nova
maneira de entender a realidade de forma articulada, interativa e dialógica.
Segundo Morin (1990, p. 126), “A própria sociedade, como um todo organizado e organizador, retroage para produzir os indivíduos pela educação, pela linguagem, pela escola.
Assim, os indivíduos, nas suas interações, produzem a Sociedade, que produz os indivíduos
que a produzem. Isto faz-se num circuito espiral através da evolução histórica”. O que isso
quer dizer?
Que é preciso romper com a falsa racionalidade técnica que enxerga as coisas em uma
única direção e embaça o olhar, a fim de percebê-las em movimentos em espiral, nos quais os
conceitos de ordem-desordem-interação-organização são retomados. Do ponto de vista da
complexidade, é preciso conviver dialogicamente nos ambientes circundantes, partindo do
princípio de que tudo está interligado solidariamente. Essa solidariedade é tida por Morin como peça fundamental para superação das situações de impotência, para que se “... reúna o separado, afronte o incerto e supere as insuficiências lógicas”, em busca de ações efetivas e sistemáticas para aproximação, compreensão e transformação do real. (MORIN; LE MOIGNE,
2000, p.135).
Diante do que foi exposto e partindo das análises dos relatos dos meus interlocutores,
posso concluir que a fragmentação do conhecimento está firmemente presente nos espaços
formativos da docência e do trabalho dos professores, explícita na estrutura tradicional do
parcelamento do tempo, na organização curricular numa lógica exclusivamente disciplinar e
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estanque, na qual a diversidade dos sujeitos e objetos não estabelece conexões entre si e com
o contexto educacional e social. A separação teoria-prática, do espaço de formação e do espaço de trabalho, compromete a apreensão da realidade em sua complexidade, impedindo novas
ações que atendam às demandas e aos problemas do cotidiano. Em outras palavras, é preciso
desenvolver uma ação formativa direcionada para o trabalho dos professores e para os problemas concretos de sua atuação profissional.
Nesse sentido, os diários formativos trouxeram à tona aspectos importantes da vida
pessoal dos alunos-professores (medo, insegurança, influência e problemas familiares, emocionais e de saúde etc.), que, geralmente, são ignorados nos processos formativos da docência,
no exercício profissional e pelas políticas educacionais. Significa dizer, ainda, que as escolhas, práticas, posturas, dificuldades, realizações e frustrações são inerentes ao desenvolvimento e a compreensão da condição humana e, portanto, relacionar essas questões à formação
dos professores e à escola deve constituir uma necessidade emergente a fim de “... contribuir
para que os professores voltem a sentir-se bem na sua pele...” (NÓVOA, 1992, p.29) e favorecer novas possibilidades de transformação de sua ação educativa no exercício profissional.
O desempenho profissional foi sentido por muitos dos interlocutores como uma experiência frustrante e desanimadora em termos de continuar na docência. Isso se deve ao fato de
não conseguirem relacionar a prática cotidiana com as discussões oportunizadas na formação
acadêmica, e também às condições de trabalho: deficiente estrutura física do ambiente escolar, inexistência de materiais didáticos e pedagógicos, problemas relacionados à gestão e administração escolar, comprometendo o efetivo exercício profissional.
Constatei também que os problemas do exercício profissional estavam relacionados ao
desprestígio social, à desvalorização salarial e às dificuldades financeiras. A indefinição dos
vários papéis assumidos na escola, sobrecarga de trabalho, péssimas perspectivas de carreira,
desrespeito generalizado por parte dos principais responsáveis pela efetivação das políticas
públicas, assim como por parte dos gestores, familiares dos alunos com os quais trabalham e,
até mesmo, dos colegas de profissão, teciam as formas de ser e estar na docência, costurando
sua identidade e retroagindo, muitas vezes, numa crise identitária. (NÓVOA, 1992).
Essa situação justifica a importância do pensar complexo no contexto educacional. Isto
é, se a identidade docente é construída pelas maneiras de ser e estar na profissão e se esse processo é marcado por choques e avanços, interesses e desinteresses, conflitos e aprendizagens,
realizações e frustrações, inevitavelmente somos levados a questionar: como esse profissional
se sente sendo professor? Será que os aspectos citados acima não interferem em sua maneira
de entender e atuar profissionalmente? Os ditos e os feitos da sociedade em geral e as ações
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dos administradores das políticas públicas educacionais não respingam também nessa identidade em construção, ao interferir ou negar seus projetos e sonhos pessoais? É possível negar
ou ignorar que tudo isso diz respeito à complexidade do ser humano?
Significa dizer que, nessa condição, a pessoa do professor estabelece uma relação dialógica, às vezes conflituosa, mas em articulação permanente com o profissional do professor,
o que define inclusive sua maneira de ser e estar na profissão, em outras palavras, sua identidade docente. Juntando todos os fios que foram expostos até aqui, é possível afirmar também
que a ação educativa é inerentemente uma ação humana e que urge entendermos o ser humano
que promove e mobiliza essa ação.
O ser humano da ação educativa é, ao mesmo tempo, o ser humano da razão e do discernimento, da emoção e do afeto, do medo e da insegurança, dos projetos e das realizações.
É um ser uno e múltiplo. Esses aspectos tecem a vida cotidiana e não podem ser compreendidos de maneira isolada, porque estabelecem relações mútuas, às vezes de maneira complementar, outras vezes de maneira contraditória, mas sempre movidos por uma interação contínua dos sujeitos entre si e consigo próprio em relação aos diversos papéis assumidos na vida
pessoal e profissional.
As experiências formativas dos professores influenciam as ações cotidianas da escola
que, por sua vez, evidenciam traços da vida pessoal. No movimento contrário, posso afirmar,
da mesma forma, que a pessoa do professor é formada pelas vivências produzidas na escola e
pelas experiências dos processos formativos da docência, entrelaçando-se com os contextos
históricos, sociais, culturais e econômicos ao mesmo tempo.
A constatação de que tudo está ligado a tudo aponta para dois aspectos importantes:
a) Além de uma nova maneira de pensar a educação, somos desafiados a repensar o processo
de formação da docência, de maneira que contribua para a construção de novos conhecimentos, diferentes da lógica exclusivamente disciplinar e fragmentada, como até agora
vem sendo feita.
b) Reconhecer e agir pelo paradigma da complexidade nos processos de formação da docência pode ser a chave para a compreensão efetiva e sistemática da condição humana e para
uma nova maneira de conceber o conhecimento em sua multidimensionalidade.
Segundo Morin (2006, p. 93), “Educar para compreender a matemática ou uma disciplina determinada é uma coisa; educar para a compreensão humana é outra. Nela encontra-se
a missão propriamente espiritual da educação: ensinar a compreensão entre as pessoas como
condição e garantia da solidariedade intelectual e moral da humanidade”.
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Desse modo, quer nas práticas educativas vivenciadas no interior da escola, quer nas
formativas vivenciadas nos espaços de aprendizagem da docência precisam ser derrubadas as
barreiras da compartimentalização e fragmentação.
Nesse sentido, os espaços de formação e atuação dos professores ganham importância
considerável pela condição privilegiada de serem constituídos por sujeitos que atuam profissionalmente na formação de outros sujeitos em busca da emancipação humana. Assim, reconhecer a complexidade do cenário educacional e do ser humano em suas relações e interações
dentro deste mesmo contexto é inadiável.
Para que isso aconteça, precisamos (re)pensar a formação de professor em movimentos espiralados, num permanente ir e vir dialógico entre o cotidiano da escola e as experiências formativas, as condições de trabalho e todo o contexto econômico, social, cultural e histórico.
O caminho percorrido até aqui nesta investigação, conduzido pelas reflexões e construções solidárias entre/com os interlocutores, direciona-me a reconhecer que já não somos
mais os mesmos. Diante das leituras e análises realizadas junto aos meus interlocutores é possível afirmar que “voltamos mudados”. As mudanças ainda são singulares, mas serão visíveis
quando se transformarem em pluralidades, assim como no tapete. Os fios isolados nem sempre revelam a mesma estampa de quando estão tecidos juntos.
Desse modo, as perspectivas aqui levantadas ainda são consideradas como desafios.
Para isso, o professor precisa ser visto por lentes que sinalizem como ele aprende e entende a
realidade que o cerca. Que esquadrinhe suas subjetividades e relacione tudo isso ao ser, fazer
e estar na profissão. Este processo de formação de professores deve possibilitá-los a continuar
aprendendo, como seres inacabados e de resistência, princípio da condição humana.
Essa tomada de consciência de que tudo está ligado a tudo na vida pessoal, profissional e formativa, desenvolve um olhar reflexivo sobre a própria condição humana, estabelecendo conexões que permitem entender melhor sua vida, suas posturas e seus saberes. Constatamos isso nos registros escritos e orais dos interlocutores, ou seja, tomaram consciência da
importância de se conhecer e de conhecer seus colegas e seus alunos em toda sua complexidade.
Todo trabalho do tecelão é sempre algo inesperado, novo e artístico, pois sua matéria
prima (os fios isoladamente) pouco ou nada revela do que será sua junção. Assim como o tecelão, as tessituras elaboradas neste trabalho não determinam a priori o que será o resultado, a
não ser de que uma mudança significativa pode vir a surgir a partir dessas reflexões, sobretudo em relação à docência.
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Para isso, foi preciso utilizar diversos tipos de ferramentas e múltiplos fios, vigiados
por olhares curiosos e cuidadosos, que foram dando forma ao desenho desejado. Foi ganhando
forma à medida que acurei os pontos, arrematei os relatos, articulei as texturas teóricas e delineei com desvelo as imagens, formas e os sentidos que constituíram o cotidiano dos meus interlocutores. O entrelaçar dos fios definiu formas diversas e inquietantes que me impulsionaram a buscar outros métodos como caminhos para uma nova maneira de pensar e rebordar
meu tecido.
Teci questões, angústias, idéias, desafios num olhar prospectivo. Cada nó dado não representou um fim; ao contrário, abria-se para novas possibilidades múltiplas em direções diversas. Rebordando sobre o tecido, lembro com riqueza de detalhes o movimento da lançadeira, o bater dos pentes, o preencher e o esvaziar das calas...
Em cada laçada um entrelaçar de histórias diversas ao mesmo tempo singulares e tão
plurais. A cada ponto um refazer de idéias, posturas e práticas. Percebi que nossos olhares sobre a docência já não eram mais os mesmos e o entendimento sobre a própria vida e a vida
dos outros foi arrematado por um fio da solidariedade.
A socialização dos diários formativos aproximou os participantes de maneira que se
tornaram mais conhecidos em suas complexidades. À medida que compartilhavam suas experiências, construíam um modo diferente de pensar e agir diante de seus alunos e colegas de
trabalho e formação. Ao tempo em que busquei conhecer a complexidade do ser humano no
processo de formação de professores, descobri que o caminho é justamente este e assim:
- reconhecemos a complexidade da vida pessoal, do processo formativo e do exercício
profissional, suas implicações com a vida pessoal e o exercício profissional em sua multidimensionalidade;
- transformamos o processo de formação da docência em espaços de reflexões efetivas
e sistemáticas dessa complexidade, colocando no centro desta discussão os aspectos do cotidiano do professor, para tomada de consciência e posterior decisão;
- descobrimos a necessidade de romper com o conhecimento compartimentalizado e
fragmentado na universidade e na escola, assumindo uma postura dialógica entre os saberes
construídos;
- assumimos uma postura solidária diante dos colegas e dos nossos alunos, buscando
entender como os aspectos se entrelaçam e definem nossa maneira de ser e estar no mundo
numa ação dinâmica e com esperança permanente.
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Nas idas e vindas dos percursos da docência através desta investigação, foram sendo
desvelados o vivido e o praticado. Entre avanços e retornos, visitávamos os mesmos caminhos, porém mudados. Segundo Morin:
O regresso ao começo não é um circulo vicioso, se a viagem, como hoje a palavra trip indica, significa experiência, donde se volta mudado. Então, talvez
tenhamos podido aprender a aprender aprendendo. Então, o círculo terá podido transformar-se numa espiral onde o regresso ao começo é, precisamente,
aquilo que afasta do começo. (MORIN, apud PETRAGLIA, 1995, p.42).

Neste arremate final, retomei intencionalmente a mesma citação que expressei no início deste trabalho. Escolhi finalizar desta maneira, por entender que este percurso deverá
sempre ser revisitado e, nessas idas e vindas de buscar compreender o processo de formação
de professores, deveremos ser desafiados a voltar dinamicamente mudados.
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