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RESUMO 
 
O presente artigo intitulado Formação do professor na contemporaneidade: repensando 
conceitos e possibilidades, tem como objetivo fazer uma reflexão sobre os novos desafios 
presentes na formação do professor, pois em face das mudanças paradigmáticas da 
sociedade, o professor necessita de uma nova leitura do mundo e da condição humana, para 
poder compreender a dinâmica sócio-político-econômico-cultural presentes na educação. 
Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizou-se como metodologia uma pesquisa 
bibliográfica, tendo como parâmetro alguns teóricos da área de formação de professores.  O 
estudo encontra-se em andamento, mas já pode constatar que a formação do professor 
precisa ser repensada no que se refere ao plano ético-político, ao plano teórico e 
epistemológico e ao plano da ação prática do professor. 
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Introdução 

Através de pesquisas relacionadas sobre a formação de professores ao longo do 

processo histórico, é visível perceber que esta sofreu uma profunda e constante tensão. 

Uma tensão que se origina de confronto entre sua institucionalidade e sua práxis e que se 

desdobra em outras, ou seja:  

Tensão entre a necessidade de preservar valores e a urgência de transformá-los; 

Tensão entre a importância de reagir a determinados modismos e a emergência de 

revolucionar determinado conservadorismo; 
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 Tensão entre o apelo a uma ordem que possa sustentar e fundamentar a ação e a 

necessidade de um planejamento organizado capaz de fecundar a criatividade; 

Tensão entre a obediência aos estatutos e a regimentos e a sensibilidade às 

aspirações inovadoras da comunidade; 

Tensão entre a verticalidade hierárquica e a horizontalidade representativa; 

Tensão entre a importância da autoridade e a necessidade do diálogo espontâneo; 

Tensão entre a importância de se concentrarem as decisões e o oportuno convite à 

difusão do poder; 

Tensão entre o momento em que é importante o professor se identificar com o 

aluno, fazendo-se ele mesmo um aluno.  

Diante dessas indagações penso que é imprescindível o pensar e o repensar sobre 

esta formação. 

No entanto, antes de nos atermos a formação do professor, é imprescindível que 

analisemos o cenário sócio-político-econômico em que estamos vivenciando, ou seja, as 

transformações sociais que estão ocorrendo tanto na base quanto no campo simbólico – 

mundo do conhecimento, criando assim, uma sociedade mundial complexa, articulada em 

redes sobre territórios, e vivenciando profundas rupturas conceituais, que já configuram a 

nova cosmovisão, paradigma tão erosivo quanto questionado. 

Assim, a ressonância das transformações ocorridas na humanidade determina a 

urgência e a profundidade de revisões e reformulações no campo educativo, para atender as 

novas demandas da contemporaneidade, principalmente no que concerne à formação de 

sujeitos plurais, críticos, criativos e comprometidos com o contexto social e mundial.  

Sendo assim, é necessário construir uma concepção de mundo que rejeita, entre 

muitos outros corpos teóricos cristalizados, as heteronomias vigentes em busca de 

autonomia, a verdade em busca de verdades, a condução das ciências humanas que 

qualificam e desqualificam saberes, hierarquizando-os e positivando-os, ao tempo em que 

aponta para a ativação de saberes libertos da sujeição hegemônica de base positivista e 

fundamentado na razão instrumental. 

Desenvolvimento 
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Com o intuito de melhor elucidar a presente pesquisa, utilizou-se como metodologia 

a abordagem qualitativa, tendo como parâmetro a pesquisa bibliográfica. A abordagem 

qualitativa proposta, parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto (CHIZZOTTI, 2005).  

O autor complementa afirmando que: 

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que 
constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados 
visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível 
(CHIZZOTTI, 2005, pg. 28). 

A pesquisa bibliográfica permitiu aprofundamento e ampliação dos pressupostos 

teóricos de autores que discutem a temática, objeto de estudo. Lakatos e Marconi (1987, p. 

66) referendam que: 

[...] a pesquisa bibliográfica trata do levantamento, seleção e documentação de 
toda bibliografia já publicada sobre o assunto que está sendo pesquisado, em 
livros, revistas, jornais, boletins, monografias, teses, dissertações, material 
cartográfico, entre outros, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato 
direto com todo material já escrito sobre o mesmo. 

Cervo e Bervian (1976, p. 69) também contribuem afirmando que: “qualquer tipo de 

pesquisa em qualquer área do conhecimento, supõe e exige pesquisa bibliográfica prévia, 

quer para o levantamento da situação em questão, quer para a fu”ndamentação teórica ou 

ainda para justificar os limites e contribuições da própria pesquisa. 

Isto posto, buscou-se primeiramente o referencial teórico que pudesse subsidiar este 

estudo. Para tanto, fez-se um levantamento bibliográfico de alguns teóricos, tais como: 

ALARCÃO (1996), BACHELARD (1966), BATISTA (1993), BARBOSA (1998), 

FREIRE (1997),  McLaren (2000), PERRENOUD (1993), SCHON (2000), entre outros.  

Através do estudo em questão, contatou-se que em face dessas mudanças o professor na 

atualidade necessita de uma nova leitura do mundo e da condição humana.  
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Os instrumentos dessa nova leitura não são os mecanismos analíticos e reducionistas 

da lógica clássica. Começa-se então a questionar, em educação, diversos elementos 

dialeticamente contrapostos. Dentre eles, destaca-se a própria objetividade na formação do 

conhecimento, com a qual se confronta.  

 Ou seja, o sujeito cognitivo passa a ser entendido não apenas como um sujeito 

racional, mas também como um sujeito psicológico, social, político, isto é, relacional haja 

vista que é fruto do processo entre subjetividade e objetividade. Assim, o aluno e o 

professor têm que ser entendido como sujeitos que se relacionam na dinâmica social. 

Bachelard (1966, p. 32) expõe muito claramente esta idéia, afirmando que: 

Fechado no ser, sempre há de ser necessário sair dele. Apenas saído do ser, 
sempre há de ser preciso voltar a ele. Assim, no ser, tudo é circuito, tudo é 
rodeio, retorno, discurso, tudo é rosário de permanências, tudo é refrão de 
estrofes sem fim. 

Portanto, o homem é um ser social e faz parte das relações sociais. Sendo assim a 

escola tem que ser um lugar de criação, de produção de saber, pois como outras instituições 

não servem apenas para reproduzir o modelo de pensamento que perpassa toda a sociedade, 

mas também para produzir transformações. 

Assim o professor: 

necessita superar a visão restrita do mundo e a compreender a complexa realidade, 
ao mesmo tempo, resgatar a centralidade do homem na realidade e na produção do 
conhecimento, de modo a permitir, ao mesmo tempo, uma melhor compreensão da 
realidade e do homem como um ser determinante e determinado. (Luck, 1995, p. 
60). 

Diante disso, muitas vezes nos perguntamos: fará sentido continuar a inscrever o 

agir educativo no registro epistemológico que autorizou a procura desenfreada de certezas 

em educação? Terá chegado o momento de fazer o luto das certezas em educação?  

Todas estas questões buscam respostas práticas para amenizar os conflitos, os 

desafios e as incertezas do trabalho docente. Vimos de um passado social feito de certezas 



 7169 

conflitantes entre si, ou seja, certezas relacionadas com a ciência, com a ética ou com os 

sistemas sociais e achamo-nos num presente caracterizado por um grande questionamento, 

o qual inclui o próprio questionamento da possibilidade intrínseca de se possuir certezas, 

pois segundo Barbosa “vivemos o fim das certezas” (1998 p. 217). 

Perrenoud (1995, p. 124) contribui afirmando que “o educador deve fazer o luto das 

certezas didáticas, pois o terreno das práticas educativas é bem mais incerto do que fazia 

supor o cristalino positivismo das suas análises”. Assim o educador que não quer danificar 

o sentido humano da sua prática docente deve estar disponível a aceitar as incertezas.  

Contudo, a disponibilidade para aceitar incertezas não depende apenas da boa 

vontade do educador. Depende fundamentalmente da inscrição do seu agir em novo registro 

epistemológico, isto é em nova instância paradigmática. 

Assim a nova perspectiva de relacionamento entre a prática e a teoria coloca novos 

desafios ao professor. Se no quadro do registro epistemológico do taylorismo e do 

behaviorismo o docente devia ser o dócil executor das estratégias elaboradas pelos teóricos 

da educação, no quadro da nova instância paradigmática o mesmo é chamado a ser autor 

das estratégias que deve seguir na prática, especialmente quando essa prática envolve 

situações de incerteza quanto a pessoas e ambientes.  

Para tanto, a tarefa do professor torna-se mais exigente e mais comprometida com o 

processo de condução da prática, pois o contexto social em que vivemos ao anunciar o fim 

das certezas cria condições favoráveis a essa mudança. 

 O profissional da educação que se define e exprime nestes termos procura responder ao 

desafio de encontrar formas de ação que sejam expressão de aspirações verdadeiramente 

educativas. A sua atenção está concentrada na realização efetiva de certos valores 

educativos nas transações com os alunos. Para o professor consciente a sua identidade 

como profissional resume-se aos esforços dependidos na concretização dessa tarefa. 

Quando o papel do professor é especificado nos termos de intelectual crítico, o 

entendimento da prática profissional reveste-se com outros significados. 

 Isto posto, a função do professor neste contexto de incertezas não é propriamente de 

promover e desenvolver uma ação com sentido moral e sim de levar a cabo uma ação com 

significado social, político e reflexivo. 



 7170 

Contribuindo com esta discussão Schon (2000) propõe a reflexão como parte de um 

trabalho em que o docente pode estabelecer dois tipos de análise: da ação no decurso dela 

própria (reflexão na ação) estabelecendo um diálogo com a situação e, ainda da reflexão 

sobre a ação, ou seja, analisando-a “a posteori”. Em ambos os casos, a reflexão leva a 

reconstrução da ação. 

Ou seja, necessitamos nos ater a exigência de se pensar seriamente a reconceitualização da 

prática profissional do educador à margem de reducionismos, distorções e simplificações. 

O desafio no imediato não é avançar precipitadamente com os novos cenários de formação 

para sair da crise. Antes mesmo de tomar essa iniciativa é preciso passar do simples para o 

complexo na conceitualização do seu papel.  

Considerações Finais 

Ao término da pesquisa pode-se identificar, que os grandes desafios na formação do 

professor neste início de milênio caracterizado pelas incertezas, segundo Barbosa (1998), 

consiste no Plano ético-político, no Plano teórico e epistemológico, e no Plano da Ação 

Prática do professor. 

No plano ético-político é imprescindível que o professor seja formado numa 

perspectiva unilateral e dentro de uma concepção de que as pessoas vêm em primeiro lugar, 

assim a tarefa é afirmar os valores de efetiva igualdade, qualidade para todos, solidariedade 

e da necessária ampliação da esfera pública democrática em contraposição a liberdade e 

qualidade para poucos, reguladas pelo mercado, e das perspectivas do individualismo e do 

privatismo. 

No que se refere ao plano teórico e epistemológico um dos desafios é a formação do 

professor que deve ir além da formação técnica e científica, ou seja, esta deve estar atrelada 

numa perspectiva de projeto social democrático e emancipatório.  

Uma formação sem uma sólida base teórica e epistemológica reduz-se a um 

adestramento e a um atrofiamento das possibilidades de analisar as relações sociais, os 

processos de poder e de dominação. No âmbito dos processos de produção do 

conhecimento científico, crítico e dos processos de ensino-aprendizagem fica incapacitado 
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de perceber que os mesmos se gestam e se desenvolvem a partir de determinações e 

mediações diversas no plano histórico, social e cultural. 

Em relação ao Plano da ação prática do professor o desafio central é o de como 

potencializar essa experiência da ação cotidiana para que ela não se reduza a repetição 

mecânica, ao ativismo pedagógico ou ao voluntarismo político.  

A formação e profissionalização do professor na perspectiva da práxis têm, pois, 

como a priori, a efetivação de um processo educativo centrado num projeto explícito e 

consciente no qual as dimensões ético-políticas, teóricas e epistemológicas, acima 

assinaladas, constituam a sua base.  

Sendo assim, vimos que o cenário da educação brasileira está permeado de desafios 

e incertezas e é realmente isso que nos mobiliza a buscarmos, a criarmos, a transformarmos 

novas possibilidades de aprender a apreender a dinâmica educacional, unindo assim, o 

saber e saber fazer nas relações que estabelece, indiferentemente de sermos professoras ou 

professores. 

Portanto, formar professores na atual conjuntura, significa uma revisão de cursos, 

habilitações, currículos e da prática pedagógica, fundamentada em pesquisas sobre a 

realidade, que culminem na formação do professor e do aluno como cidadãos plurais e 

coletivos, inspirados na ética e no respeito aos códigos culturais alheios. 
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