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TENDÊNCIAS E DIMENSÕES DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR NA 

CONTEMPORANEIDADE 

Evandro Ghedin1 

1 Contextualizando a temática e colocando a questão 

Procuro, ao longo deste texto, identificar os conceitos chaves que 

emergem do campo e nos permitem construir um mapeamento das propostas 

que perpassam a formação de professores na produção científica 

contemporânea. Os conceitos aqui trabalhados procuram situar um processo 

formativo numa interpretação e perspectiva. Alerto que esta é uma reflexão 

inicial oriunda de pesquisas ainda em fase embrionária. Tudo o que trato aqui 

exige uma reflexão mais aprofundada e apurada do ponto de vista da 

investigação científica na área. 

Estou querendo compreender fundamentalmente que tipo de filosofia 

da educação está presente nas diversas tendências que podemos verificar no 

processo de formação de professores do Brasil contemporâneo. Procuro 

sintetizar uma produção existente na área da Formação de Professores e a 

partir desta síntese identificar que filosofia da educação esta posta nas 

perspectivas que se apresentam na literatura predominante neste campo. 

Nesse caso, entendendo fundamentalmente a Filosofia da Educação 

como aquela reflexão que procura analisar, compreender, interpretar, avaliar, 

investigar, analisar o que está posto por trás, o que está na subjacência do 

aparente. O que quero fazer nesse trabalho é uma reflexão de caráter filosófico 

a partir de uma produção pedagógica.  

Na prática pedagógica da formação de professores, que Filosofia 

subjaz a prática formativa do educador, entendendo que a Filosofia da 

Educação, como diz o Saviani (1985), trata-se de uma reflexão radical, rigorosa 

e de conjunto dos processos de pensamento e de ação do ser humano. 
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No Brasil há tendências que propõe a formação de professores em 

determinadas perspectivas. A pergunta que faço é: que formação é esta? Que 

filosofia ou que filosofias esta formação propõe aos professores brasileiros? 

Certamente que há um determinado modelo de formação de professores, mas 

qual é a formação humana que está por trás orientado este processo 

formativo?  

Olhando as tendências que interferem no pensamento, no processo 

pedagógico e na formação dos professores, qual a concepção e visão de 

mundo, qual a visão de homem e de mulher que estas tendências traduzem, 

enquanto proposta de formação humana? Isto é, por trás das práticas de 

formação que estamos experienciando, experimentando e vivendo, que 

homem/mulher estamos formando? Portanto, que epistemologia, filosofia, 

metodologia e política estão postos nestes modelos de formação de 

professores? 

Cada tendência apresenta um conjunto de características diferenciadas 

e são estas que nos possibilitam identificar que há, pelo menos, mais do que 

uma que procura propor uma formação, ou proporcionar e desenvolver uma 

determinada perspectiva de formação. Subjacente a uma prática formativa há 

sempre, como pressupostos de um processo de formação de professores, uma 

proposta de formação humana. Portanto, sendo explicita ou não, em todo 

processo formativo há uma Filosofia que orienta as ações. Por isso, há um 

pensamento – um conjunto de idéias – que orientam um conjunto de ações, 

portanto, há um conjunto de teorias que estão por trás das práticas que 

orientam as próprias praticas. Então, por trás das práticas, quais são as idéias 

ou ideologias que orientam estas ações? 

É claro que esta é uma pergunta de fundo, é uma pergunta filosófica, é 

uma pergunta da Filosofia da Educação. Com isso, estou fazendo uma ponte 

entre a Filosofia e a Educação e a formação de professores. A isso posso 

chamar de Filosofia da Educação de Professores. Isto é, subjacente a proposta 

de formação que está se desenvolvendo nos cursos de formação de 
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professores, há um modelo de homem e de mulher que as tendências 

acentuam. 

Desse modo, estou querendo fazer uma meta-interpretação, ou seja, 

estou tentando compreender o que as pessoas compreendem do processo do 

qual elas próprias são objeto e sujeito. Ao mesmo tempo em que busco superar 

o dualismo da relação entre sujeito e objeto na construção do conhecimento do 

professor. Nesta perspectiva, há um conjunto de conceitos que podem ser 

identificados como chaves, a estes conceitos estou chamando de tendências 

na formação de professores.  

Fazer um trabalho desta natureza significa abrir uma frente de 

pesquisa e de investigação que quer aquilo que não está posto no aparente, 

aquilo que está por trás. Toda prática, toda política seja ela estatal, coletiva, 

comunitária, trás um modo de pensar e este modo de pensar instiga, 

condiciona e às vezes determina o modo de agir. Isto é, o ser humano é o 

único ser deste planeta que age porque o faz orientado por determinadas 

idéias.  

Por mais que nós façamos uma distinção, uma separação entre teoria 

e prática, na ação humana esta separação é ilusória. Fazemos uma distinção 

entre teoria e prática apenas por fins didáticos para que possamos 

compreender o que é a prática e o que é a teoria, mas, no mundo real, no 

mundo cotidiano, na vida permanente, nas ações que nós desenvolvemos não 

há esta separação. O que fazemos está sempre orientado por idéias. Tudo o 

que fazemos orienta-se por teorias que acabam fundamentando nossas ações 

práticas. Por mais que ignoremos quais são as teorias que orientam as nossas 

ações, sempre agimos orientados por idéias que, algumas vezes, são mais 

duradouras do que nós próprios. É neste universo que atua a ideologia. 

Compreendo que é a Filosofia da Educação de professores o elemento 

que nos permite estabelecer a relação de influência entre as tendências 

contemporâneas em formação de professores e o processo de formação em 

curso. Quer dizer, ela nos permite analisar qual a filosofia da educação está 

presente nas tendências contemporâneas em formação de professores. Com 
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isso desenha um conjunto de possibilidades no cenário nacional da formação 

de professores. 

Para melhor operacionalizar a análise e refletir sobre essas tendências, 

caracterizamo-las a partir de conceitos chaves utilizados pelos autores na 

literatura corrente sobre a questão. Estou chamando e nomeando estas 

tendências procurando compreendê-las como conceitos que caracterizam uma 

forma de ser e de formar o profissional da educação. As tendências 

contemporâneas de formação de professores apresentam determinados 

conceitos que constituem determinadas ações que fazem propostas para a 

formação de professores baseado no conhecimento acumulado pela própria 

área de formação de professores. 

Na tradicional divisão das áreas de conhecimento, consensuadas pelos 

mecanismos de distribuição de recursos que financiam a ciência está a 

formação de professores como sub-área de conhecimento. É essa dinâmica 

que a constitui e possibilita sua consolidação no “mercado” do saber científico. 

É justamente neste espaço de pesquisa que nós estamos procurando 

investigar. Essa investigação se dá a partir do curso de Pedagogia e do curso 

Normal Superior, além de olhar outros cursos de licenciatura que também 

formam professores (especialmente Biologia e Matemática). É a partir do modo 

de formar professores que se apresenta ou está posto o modo de pensar e o 

forma de agir de cada profissional. A ação, de um certo modo, é conseqüência 

de um modo de pensar (de teorizar) que é conseqüência simultânea do modo 

de agir. Então, isto institui uma forma de práxis. 

Nós identificamos até o momento quatro tendências na formação de 

professores no Brasil contemporâneo, ou na produção de pesquisa em outros 

países, que também influenciam o pensamento pedagógico da formação de 

professores em nosso país. Apresentamos essas tendências a partir de seus 

conceitos centrais que são: saber docente, reflexão sobre a prática, pesquisa 

no ensino e competências da formação. 
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2 O conceito de saber e sua perspectiva na formação docente 

 

Nessa minha tentativa de abordar os conceitos chaves no processo 

formativo do professor não estamos estabelecendo um critério cronológico, 

mas um critério epistemológico-didática para a exposição. Isso porque os 

conceitos aqui tratados extrapolam as questões que caracterizam as 

tendências em formação de professores. Esta preocupação mais sistemática é 

algo das últimas décadas do processo educativo no país. É relativamente 

recente a reflexão sobre o processo de formação de professores, 

especialmente com a preocupação em formar profissionais para as séries 

iniciais do Ensino Fundamental e para a Educação Infantil. 

Assim, minha percepção e busca centra-se mais nas tendências da 

ultima década em formação de professores. É importante frisar que uma 

reflexão sistemática sobre a formação de professores começa na década de 

trinta, especialmente com Anísio Teixeira. Mas o que estou querendo é olhar o 

momento presente. Olhar o momento presente é extremamente difícil, por que 

nós estamos olhando algo que está em movimento. Portanto, o conhecimento 

está em processo de construção. Por isso, corremos mais risco de errar mais 

do que quando analisamos um fenômeno, um fato, um evento que já ocorreu 

ao longo da História, até porque sua documentação é mais rica e 

metodicamente mais facilmente definível. 

Do ponto de vista metodológico estou olhando a literatura produzida e 

publicada nos últimos anos sobre a questão, embora não seja possível dar 

conta, ainda, de tudo que se tem produzido sobre formação de professores. 

Temos tido uma farta produção da ultima década sobre formação de 

professores, graças a um investimento mais significativo nos programas de pós 

graduação. O que faço é tentar tomar posse desta significativa produção, o que 

por si só não é uma tarefa fácil de operacionalizar. 

Um elemento importante que caracteriza uma determinada tendência 

no processo de formação de professores na contemporaneidade é o conceito 

de saber. Esse conceito aparece como elemento fundante no processo 
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formativo do professor. Ele revela uma preocupação de caráter mais 

epistemológico e desvenda uma particular preocupação com os conteúdos e 

métodos do processo formativo. 

Isso significa dizer: os saberes da experiência que o professor faz em 

sala de aula são constitutivos de sua profissionalidade e somam-se aos 

saberes teóricos adquiridos na formação inicial e no processo de formação 

contínua (PIMENTA, 2000). Este saber formado pelos saberes que vem da 

própria prática, portanto, da experiência de estar sendo professor, são 

elaborados pelo professor a medida que constrói sua profissionalidade. O 

conceito de saber aqui é sinônimo de conhecimento, é sinônimo de experiência 

sistematizada e refletida, portanto é um conhecimento reelaborado a partir da 

prática e na prática de formar-se permanentemente. Associado e aliado ao 

conceito de saber está o conceito de profissionalidade, quer dizer, o professor 

precisa saber para ser profissional. Este, de um certo modo, é um dos 

conceitos que está posto como ação no processo de formação de professores. 

O professor precisa do saber e este saber é sinônimo de um conjunto de 

conteúdos que o professor precisa dominar para tornar-se o profissional da 

educação. Mais do que isso também é um profissional do ensino, quer dizer, o 

professor é aquele sujeito que detém um conjunto de saberes que lhe 

possibilita atuar profissionalmente na área do ensino. 

Então, não é qualquer um que serve e pode ser professor. Ser 

professor não é um trabalho de vocacionados, não é uma iluminação religioso-

espiritual que faz com que alguém seja professor, embora até seja possível 

admitir que alguém tenha uma inclinação espiritualmente para dar aulas, mas 

não é esta “tendência” que o torna profissional da educação e do ensino. O que 

os torna profissional do ensino é um processo formativo, adequado, pensado 

intencionalmente de uma determinada forma e ação que permite intervir 

politicamente na organização da sociedade, considerando os limites históricos 

sociais e políticos, também da nossa própria atuação. 

Então, o conceito de saber, é um conceito fundamental para 

caracterizar a formação do professor enquanto um sujeito profissional embora 



 

7 

 

haja também um conjunto de problemas postos neste próprio conceito de saber 

e de profissionalidade porque a tendência é ligar a profissionalidade 

exclusivamente a uma prática, portanto, a uma ação prática sem considerar 

quais são os fundamentos que iluminam, que inspiram e que direcionam esta 

prática. Só sabemos para onde ir ou para onde vamos quando temos 

consciência das idéias e das teorias que fundamentam as nossas ações.  

O professor, para que seja um profissional qualificado deve dominar 

um conjunto de saberes que se constitui de práticas e de experiência da 

própria atuação profissional que iluminam e condicionam as nossas decisões 

ao longo do processo de ensino. 

O conceito de saber tem alguns limites e propõem algumas 

possibilidades no processo de formação de professores. O limite é mais 

político, digamos assim, quando as políticas públicas pensam que basta a 

experiência do professor para caracterizar a sua formação, no nosso 

entendimento isto é insuficiente para um processo adequado de formação 

humana como profissional da educação e do ensino. A sua possibilidade está 

na relação com o conhecimento e esta relação como conhecimento está 

atrelada ao conceito de reflexão, que vou apresentar na seqüência. 

 

3 O conceito de reflexão e seu processo formativo 

 

O conceito de saber revela-se na reflexão de um conjunto de autores2. 

Que o propõem como fundamento para formação do professor.  

Nas produções científicas a respeito da educação identificamos 

contemporaneamente na reflexão sobre a formação de professores o conceito 

de reflexão3 ou de profissional reflexivo ou do professor reflexivo posto 

inicialmente por Schöm em comum com vários outros autores. Incluindo a 

                                                
2 Pimenta (2000), Tardif (2002). 
3 Schön (1992), Contreras (2002), Perrenoud (2002), Pimeta e Ghedin (2005), Zeichner (1992), Libâneo 
(2002), Cherlot (2002), Sacristán (2002), Valadares (2002), Franco (2002), Lima e Gomes (2002), 
Serrão (2002), Borges (2002), Pimenta (2002), Ghedin (2002), Monteiro (2002), Matos (2003), entre 
outros. 
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crítica elaborada a um determinado modo de apropriação da reflexão 

(PIMENTA E GHEDIN, 2002), enquanto processo de formação dos 

professores.  

Quando se compreende que o professor é apenas um sujeito da 

prática, significa expressar que o pratico não reflete sobre a sua ação, portanto, 

não “pensa” sistematicamente e não produz conhecimento autonomamente 

sobre a sua própria prática. De certo modo, compreender o professor assim é 

aleijar o profissional. O profissional que trabalha com ensino não pode jamais 

abrir mão da reflexão, enquanto processo que pensa o próprio pensamento, 

portanto uma tomada de consciência de si mesmo. Um processo de reflexão 

significa um pensar sobre o modo de agir, sobre a ação e também pensar se 

no próprio momento que se esta agindo, registrar esta experiência em ação, 

torná-la significativa no sentido de atribuir sentido ao que fazemos. 

Isso qualifica o trabalho docente, pois o professor torna-se capaz de 

dizer porque faz aquilo que faz do modo como está fazendo, isto é, explicamos 

porque fazemos, o que fazemos, do jeito de fazemos. Nem sempre o processo 

formativo e a nossa atuação profissional permitem, por uma serie de 

condições, este espaço de reflexão, enquanto elemento que estrutura e ilumina 

o processo formativo. Entendo que o conceito de reflexão no processo de 

formação do professor e na atuação profissional é estruturante de um processo 

ou de uma possibilidade do professor construir-se mais autonomamente no 

espaço da escola, quer dizer, pensar aquilo que faz, pensar aquilo que se 

pensa para transformar o que se pensar ao mesmo tempo que se transforma o 

nosso próprio fazer. 

O conceito de reflexão nos é caro no sentido de que ele é central não 

só no processo de formação do professor, mas no processo de formação 

humana. A reflexão não é uma questão da dimensão exclusiva do professor, 

ela é exclusiva do ser humano, que dizer, inteligência, memória, emoção, 

pensamento e outros elementos cognitivos todos os animais, desde do 

papagaio até o camundongo detém, mas nenhum destes animais tem a 

capacidade, a habilidade, a possibilidade de refletir sobre suas próprias ações 
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e sobre o seu próprio pensamento. O único ser deste planeta que tem esta 

possibilidade é o ser humano. É a reflexão que possibilita a institucionalização 

do ser humano, mas uma reflexão que se da pela capacidade e pela habilidade 

de fazer perguntas, portanto, de problematizar o estado de coisas, a situação 

em que nós nos encontramos. 

Esta possibilidade de perguntarmos sobre o que somos e de como são 

as coisas e o que são as coisas e por que as coisas são do jeito que são e não 

de outro modo é que caracteriza fundamentalmente o rompimento entre o 

animal e o humano. Portanto quando o ser humano começou a perguntar ele já 

estava pensando e a medida que ele começou a perguntar-se sobre si e sobre 

o mundo ele estabeleceu um rompimento radical com a animalidade. 

Obviamente que foi também através do pensamento que nós domesticamos o 

homem e a mulher. Então, é por isso que as sociedades contemporâneas e o 

sistema político-econômico quer fazer valer determinado modo de pensar, 

porque um determinado modo de pensar domestica o humano. Estamos 

querendo dizer que nós precisamos aprender a pensar para desdosmesticar o 

humano, mas não para retornar ao animal, para que o humano se dê conta de 

que ele é humano porque não se deixa levar por uma fé cega sobre as coisas. 

Por tanto o ser humano vai alem das ideologias e se orienta por idéias, mas 

não pode tornar-se prisioneiro das ideologias dos sistemas hegemônicos que 

controlam as ações e os pensamentos dos indivíduos. 

O que quer o sistema político-econômico contemporâneo é manter um 

único modo de pensar para domesticar o pensamento e, ao domesticar o 

pensamento, domesticar também o ser humano e aí ele se animaliza de novo, 

e de um certo modo, de forma apressada, podemos dizer que a injustiça e a 

desigualdade são resultados deste processo de ausência da reflexão e de 

pensamento. A nossa sociedade é radicalmente marcada pela ausência da 

reflexão, seja da alta-reflexão, seja reflexão dos problemas, seja reflexão das 

ações, seja reflexão do próprio pensamento, seja reflexão do sentido que nós 

estamos construindo e da humanidade que nós estamos produzindo com 

nosso modo de pensar e com nosso modo de agir. 
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O que nós estamos querendo dizer com este conceito de reflexão é 

que é preciso uma atitude de permanente pensar sobre as ações para iluminar 

o próprio pensamento que orienta nosso modo de agir. É uma atitude de 

estarmos permanentemente acordados diante do que nós somos e diante do 

que querem fazer conosco. Então, esta consciência reflexiva é a possibilidade 

de nos mantermos atentos ao que somos para não nos tornarmos vitimas do 

que querem fazer conosco. 

Este processo reflexivo não é exclusivo do professor, ele é fundante da 

condição humana, ele é próprio do humano. È por isso que ele não é um 

adjetivo. Reflexão aqui não é um adjetivo é um conceito, porque ele retrata não 

só um conjunto de saberes, mas um modo também de interpretar um conjunto 

de ações. Dizendo de um outro modo, ele propõe uma teoria interpretativa, 

portanto ele propõe também uma pedagogia, quer dizer, um modo de formar, 

de educar, de orientar um conjunto de ações humanas na construção e 

significação de sua existência. 

Quando se propõe a reflexão como conceito central no processo de 

formação de professores, estamos querendo dizer que ele não pode tornar-se 

vitima do sistema, não pode deixar-se alienar, mas há que transpor os 

horizontes e os muros da alienação, por que o professor é um sujeito, um 

intelectual crítico (GIROUX, 1997), que deve construir as propostas que irão 

colocar as bases para o que é e o que virá a ser a humanidade. 

Em meu entendimento, este conceito é fundamental para o processo 

formativo. É importante lembrar e frisar que a reflexão não é uma técnica, mas 

é um “estado de espírito”, é um estado de consciência sobre o que somos, 

sobre o que são as coisas, sobre por que são as coisas, por que fazemos as 

coisas do jeito que fazemos e do modo como nos posicionamos diante das 

coisas do mundo e da realidade. 

É claro que há um conjunto de limites deste conceito de reflexão, 

enquanto eixo que propõe formação para os professores. O limite é a 

tecnicização do conceito. Não há técnica para refletir e para pensar o mundo, a 

realidade e a nós mesmos, a reflexão é um estado, um modo de ser, um modo 
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permanente de situar-se diante das coisas. A reflexão constitui o elemento que 

faz e torna o processo significativo e fundamental da formação do professor. 

 

4 O conceito de pesquisa e seu processo formativo 

 

Uma outra perspectiva que nos permite pensar a formação de 

professores hoje, nos centros de formação, é o conceito de pesquisa. Ainda 

que apressadamente estamos entendendo que a pesquisa no processo de 

formação de professores constitui, antes, um principio educativo orientador do 

processo formativo. Isto é, a pesquisa é aquele elemento que possibilita ao 

professor na relação com o saber já consolidado e com a reflexão que ele 

elabora a partir da prática e da experiência, um elemento que possibilita ao 

professor elaborar os próprios conhecimentos de modo sistemático. Quer dizer 

que lhe possibilita construir metódica e radicalmente um modo de 

compreender, de explicar e de interpretar o mundo.  

A pesquisa no contexto da formação de professores configura-se como 

um princípio cognitivo de compreensão da realidade e como princípio formativo 

na docência profissional (PIMENTA, 1997). Princípio cognitivo e formativo a 

medida em que se incentiva e se possibilita a construção coletiva de saberes, 

valoriza-se os processos de reflexão na ação, de reflexão sobre a ação e de 

reflexão sobre a reflexão na ação (SCHÖN, 1992) na busca de alternativas 

comprometidas com a prática social, que revela escolha, opção de vida, 

espaço de construção, de  troca de experiências, de desejo e de devir. 

Estou compreendendo o conceito de pesquisa como um elemento 

chave na produção das ciências, na construção do conhecimento humano, na 

elaboração das técnicas e na formação de profissionais. O que estou querendo 

evidenciar é que o conceito de pesquisa é fértil no processo formativo de 

qualquer profissional, quanto mais no processo de formação daquele 

profissional que irá formar os outros profissionais. Isso nos indica que o 

profissional da educação deveria entender mais de pesquisa que todos os 



 

12 

 

outros profissionais, mas a prática formativa, muitas vezes, nos revela e 

demonstra o contrário. Dizer o processo formativo do professor passa por uma 

formação de pesquisa é um elemento chave que pode possibilitar um outra 

formação do professor que não seja aquela tradicional. Tradicional quer dizer 

aqui aquela formação onde o professor é mero reprodutor das teorias e das 

ideologias que a sociedade econômica propõe ou que o capitalismo impõe ao 

professor e à sociedade.  

A pesquisa como principio educativo e cognitivo nos conduz a uma 

nova compreensão e visão sobre o professor, pois a medida que o 

compreendemos e os formamos como sujeitos do conhecimentos, percebemos 

que ele não deve desempenhar uma função meramente técnica. Assim, o 

professor torna-se um sujeito que além de produz seu próprio conhecimento 

ele se torna aquele que também é construtor de seu próprio modo de ser e de 

fazer-se autonomamente à medida que ele produz o próprio conhecimento. À 

medida que o professor reelabora seu saber, ele transforma a informação em 

conhecimento e isso o lança na direção do infinito. Nesse sentido, o professor, 

no espaço da escola, de sua formação inicial e de sua formação continuada 

torna-se aquele sujeito que assume a responsabilidade ética com todo o 

processo formativo sob o qual a humanidade se atualiza e se reatualiza. Assim, 

o professo deixa de ser um sujeito que reproduz as informação para tornar-se 

aquele ser que elabora, permanentemente, uma hermenêutica do mundo 

fazendo descortinar-se diante de si e da humanidade o vislumbramento de 

querer sempre saber mais, pois compreende que o saber, resultante desse 

processo investigativo, é constitutivo da humanidade. 

É importante ressaltar, nesse ponto, a confusão que com muita 

freqüência se faz entre informação e conhecimento. A informação é um 

primeiro estágio do conhecimento, que exige mais dois momentos distintos e 

complementares. Conhecer implica um segundo estágio: o de trabalhar com as 

informações classificando-as, analisando-as e contextualizando-as. Além desse 

há o terceiro estágio que tem a ver com a inteligência, a consciência ou a 

sabedoria. Nesse sentido, não basta produzir conhecimento, mas é preciso 

produzir as condições de produção do conhecimento. Conhecer, significa estar 
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consciente do poder do conhecimento para a produção da vida material, social 

e existencial da humanidade. A finalidade da educação escolar na sociedade 

tecnológica, multimídia e globalizada, é possibilitar que os alunos e os 

professores trabalhem os conhecimentos científicos e tecnológicos, 

desenvolvendo habilidades para operá-los, revê-los e reconstituí-los com 

sabedoria, isto para gerar a cidadania. 

Por outro lado, é muito comum ouvirmos falar de que estamos vivendo 

numa sociedade do conhecimento, mas na verdade nós vivemos mesmo é 

numa sociedade da informação e o professor precisa apreender, a captar, a 

elaborar, a juntar, a reunir as informações para transformá-las em 

conhecimento. Com isso se quer dizer que a pesquisa é um elemento, é um 

instrumento que possibilita transformarmos informações em conhecimento e 

essa é uma tarefa primordial do professor, no contexto de uma sociedade da 

informação. 

Qual é a distinção que podemos fazer entre informação e 

conhecimento? Por exemplo: quando alguém diz que produziu algo, algum 

conhecimento e o está comunicando, isso é um conhecimento para o sujeito 

que o produziu e é uma informação para aqueles que estão recebendo a 

comunicação. Entendido deste modo, o conhecimento exige, antes de tudo, um 

processo interpretativo da informação que passa pelo crivo de uma 

preocupação já pré-estabelecida.  

Só há a transformação de informação em conhecimento quando o 

sujeito que recebe a informação já está preocupado e ocupado com um 

problema investigativo. Por isso é muito complexo passar da informação para o 

conhecimento, pois a maioria de nós raramente está com um “problema na 

cabeça”. Especialmente porque para estar com um “problema” é preciso estar 

ocupado com um tema, que se justifica justamente na mesma medida em que 

nos dispomos a conhecer algo. 

Aquilo que os outros produzem e que chegam até nós através das 

sensações, do olhar (o olhar é o nosso maior elemento de conhecimento), da 

informação, do tato, da pele é sempre uma espécie de catalogação da 
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realidade. Essas informações que nos chegam através da percepção e a 

percepção neste caso se dá através do olhar, é olhar que capta as informações 

e através do código escrito às transmite e é por meio dessa dinâmica que 

armazenamos as informações consideradas importantes para a estruturação 

cognitiva de nossa inteligência. 

Podemos dizer que é a habilidade de elaborar essas informações que 

possibilita o conhecimento, portanto, o conhecimento não está centrado no 

processo de memorização, mas no processo de interpretação. O conhecimento 

é, fundamentalmente, um processo interpretativo. Há que se interpretar as 

informações. Precisamos compreender quais são os sentidos e os significados 

que são postos nos conceitos que chegam através da informação para a partir 

deles propor, reelaborar novos conceitos interpretativos do mundo, da 

realidade e de nós mesmos e das relações que estão postas na sociedade e na 

cultura. 

A pesquisa é o elemento fundamental para nos ajudar a reunir as 

informações e os dados significativos para a elaboração do conhecimento. Por 

isso, precisamos aprender a reunir os dados de acordo com o objeto de 

conhecimento que se nos propomos conhecer. Especialmente porque não é 

qualquer dado, qualquer informação que serve para a construção do 

conhecimento de um dado objeto investigativo. Então, há que se aprender a 

reunir adequadamente as informações para que elas se tornem úteis para 

nosso conhecimento. Isso significa aprender a pensar sobre o sentido e o 

significado das coisas para que, na interpretação destes sentidos e destes 

significados, postos na informação e nos conceitos, possam nos permitir 

elaborar um sistema intelectivo que permita ampliar a inteligência e o cérebro 

pelo conhecimento. A medida que reelaboramos as informações e 

interpretamos os dados é que conhecemos as coisas. 

É claro que esse processo passa pela necessidade da problematização 

das informações. Esta só se constrói a medida em que conseguimos elaborar 

perguntas e respondê-las com o pensamento construído na relação com os 
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objetos, como forma de buscar a verdade que podemos encontrar no processo 

permanente de conhecer. 

A verdade é uma compreensão das coisas que são como estão sendo. 

É um modo de compreender o estar sendo da realidade, não como 

permanente, mas enquanto está sendo de uma determinada maneira, como 

devir. A verdade, antes de ser algo, é um horizonte, uma perspectiva, um 

infinito, uma direção por onde caminhamos. Ela é a chegada momentânea que 

se realiza num instante e logo em seguida nos escapa, foge de nosso controle. 

É uma abertura repentina, é como um raio de luz a nós revelado, porém na 

própria revelação está seu ocultamento. O verdadeiro se realiza como 

movimento permanente na direção da verdade que, incapturável, apenas 

perceptível, não se prende, apenas se mostra. O horizonte da verdade é uma 

manifestação, é uma “revelação” distante, é uma distância que nos atinge 

imediatamente. O ser humano já está nela e, mesmo assim, necessita buscá-

la. É nesta busca que a encontramos no meio do movimento do encontro com 

nosso próprio ser. Isto nos coloca, já, na problemática do processo de 

conhecimento, enquanto busca da manifestação da verdade (GHEDIN, 2000). 

A essência do problema é a necessidade da verdade. Assim, uma 

questão, em si, não estabelece o problema, nem mesmo aquela cuja resposta 

é desconhecida; todavia uma questão cuja resposta se desconhece e se 

necessita conhecer, eis aí um problema. Algo que não se sabe não é problema, 

contudo quando se ignora alguma coisa que se precisa saber, eis, então, um 

problema. O Problema de conhecimento possui um sentido profundamente vital 

e altamente dramático para a existência humana, pois indica uma situação de 

impasse. Trata-se de uma necessidade imposta objetivamente que é assumida 

subjetivamente. Ao desafio da realidade, representado pelo problema, o ser 

humano responde com a reflexão orientada pela pesquisa. Na 

percepção/construção deste desafio já está presente a capacidade crítica, 

como forma de reelaboração e interpretação das informações. Quanto mais se 

exerce a atividade problemática (enquanto problematização) diante da 

problemática, mais instiga e executa a criatividade. 
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A reflexão e a pesquisa processam-se, neste caso, pela 

problematização do problema, ou seja, é diante do questionamento, da 

pergunta, da colocação das coisas como problema, que se instaura um 

processo de compreensão capaz de superar o senso comum. A 

problematização é um modo crítico de se perceber o mundo e, a partir desta 

percepção, interpretar os significados e os sentidos das coisas. A 

problematização do problema instaura a análise ou analítica que nos exige uma 

leitura crítica que procura saber a causa das coisas, ou seja, o por quê dos 

modos de ser da realidade. 

A pesquisa e a reflexão são atos de retomada, reconsiderando os 

dados disponíveis, revisando, vasculhando numa busca constante de 

significado. Assim, pesquisar é examinar detidamente, prestar atenção, 

analisar com cuidado. É uma espécie de entrega interpretativa que teoriza a 

prática e pratica a teorização como possibilidade de compreensão e superação 

dos limites de nosso ser que se lança no horizonte do sentido da compreensão. 

Isso tudo está radicalmente ligado a forma como também nos constituímos e 

construímos no que somos ao sermos atingidos pelo conhecimento. Isto quer 

dizer que o conhecimento está fundamentalmente ligado ao saber ser. Porque 

só sabe, quem sabe ser. Quer dizer, o saber, o conhecer é traduzido para si e 

para o outro como o modo de perceber o mundo, de perceber a realidade, as 

coisas e a nós mesmo.  

A pesquisa segue sempre uma determinada dinâmica. Portanto, possui 

uma estrutura metodológica, pois cada objeto tem uma forma de ser. 

Dependendo da escolha do objeto a investigar é que se faz a escolha 

metodológica. Neste sentido, é o objeto que indica qual é a melhor escolha 

para reunir as coisas, para poder conhecê-las. 

A pesquisa é um elemento chave no processo de formação de 

professores. Há uma literatura produzida sobre esse conceito4, reunindo uma 

                                                
4
 Ghedin (2004),Lüdke (2001), Rosa (2004), André  (2001), Esteban e Zaccur (2002), Giroux (1997), 

Facci (2004), Falsarella (2004),Goergen e Saviani (2000), Pereira e Zeichner (2002), Pimenta e Ghedin 
(2005), Paiva (2003), Tardif (2002), Pimenta (2000), Geraldi, Fiorentini e Pereira (1998), entre outros. 
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significativa reflexão que alia o processo de pesquisa à formação de 

professores. É nessa perspectiva que se elabora e toma corpo a construção do 

conceito de professor pesquisador no processo de formação do professor 

enquanto pesquisador. 

A pesquisa no processo de formação do professor é importante por 

constituir o eixo central na elaboração de novos saberes e de novos 

conhecimentos a respeito da realidade educacional, transformando-a em objeto 

a investigar. É pela prática da pesquisa que aprendemos a reelaborar o 

conhecimento, para aprender a reinterpretar a realidade e aprender a reunir as 

informações para traduzi-las num conhecimento próprio e pessoal, que é um 

modo de interpretar o mundo, a realidade e propor novas formas de agir e de 

ser do/no mundo. 

 

5 O conceito de competência e seu processo formativo 

 

O conceito de competência possui uma certa unanimidade entre os 

trabalhos de Manfredi (1998), Machado (1996), Ropé e Tanguy (1997), e 

Perrenoud (1999; 2001), especialmente no que se refere à dificuldade de 

apresentar uma definição concreta para o termo. Isto se dá porque a categoria 

apresenta uma polissemia de sentidos. É justamente por esta riqueza de 

significados que esta reflexão se torna fértil no campo conceitual (PIMENTA, 

2002). 

Segundo Rojas (1999), a novidade no conceito de competência está na 

idéia de comunicação em rede e integração de funções. 

Ropé e Tanguy (1997, p. 16) afirmam que o termo competência é uma 

“noção geral, que conhece um uso extensivo em lugares diferentes da 

sociedade [...], é inseparável da ação, supõe conhecimentos fundamentados e 

é um atributo que só pode ser apreciado e avaliado em uma situação dada”. 

Isto revela o uso indiscriminado do conceito, cujo objetivo parece ser o de 
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“enfeitar qualquer proposição que lhe dê aparência de cientificidade” (ROPÉ e 

TANGUY, p. 22).  

Na verdade este conceito, de acordo com as mais diversas 

interpretações, estabelece uma teia de relação entre saber, saber-fazer e 

saber-ser, com ênfase a este último, traduzido em termos de saberes sociais 

gerais e que tem invertido a hierarquia convencional da aprendizagem de 

conhecimentos na escola. Além disso, é usado como instrumento de definição 

de objetivos, conteúdos e avaliação. Fundamenta-se num saber comum, 

oriundo da relação entre ciência e cultura e se sustenta num conjunto de 

valores, idéias e crenças (PIMENTA, 2002). 

Segundo o MEC, o conceito de competências segue uma orientação 

teórico-prática na linha do que defende Perrenoud para a formação de 

professores. Nesta perspectiva significa: 

 

capacidade de mobilizar múltiplos recursos, dentre os 
quais os conhecimentos teóricos e experiências da vida 
profissional e pessoal, para responder às diferentes 
demandas das situações de trabalho. Apoia-se, portanto, 
no domínio de saberes, mas não apenas dos saberes 
teóricos, e refere-se à atuação em situações complexas 
[...], distingue-se do conceito behaviorista [...]. Trata-se de 
uma competência que se define em ato, num saber agir 
que necessita ser reconhecido pelos pares e pelos outros 
e cuja constituição pode – e deve – ser promovida em 
termos coletivos (BRASIL, 1999, p. 61, 62). 

 

A competência é definida por Perrenoud (1999, p.7) como a 

“capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiado 

em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”. Agir de modo competente, 

portanto, significa mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, dentre os 

quais estão os conhecimentos. Perrenoud deixa claro que embora seja um 

conhecimento para a ação, o qual pode ser mobilizado, transferido para 
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resolver ou atuar frente a uma situação real, uma ação concreta e complexa, 

este não pode ser dissociado do conhecimento.  

De acordo com Pimenta (2002), a abordagem da competência de 

Perrenoud (1999, p. 17) nega a idéia tradicional, segundo a qual ensinar é 

transmitir de forma ordenada conhecimentos eruditos bem denominados. Esta 

requer do professor uma nova forma de adoção de conhecimentos, agora como 

uma ferramenta a ser usada conforme a necessidade, trabalhar continuamente 

com situações-problema, desenvolver projetos com seus alunos, “adotar um 

planejamento flexível e indicativo, improvisar, implementar e explicitar um novo 

contrato didático, praticar uma avaliação formadora [...], alcançar uma 

compartimentação disciplinar menor”. 

A tentativa de definir competência conduziu ao longo dos anos a três 

pistas falsas, segundo Perrenoud (1999, p. 20): 1) a pedagogia por objetivos, 

caracterizada pelo retorno ao tradicional, ao definir competência como a 

aquisição de cada objetivo de ensino fixado. Ênfase no ensino centrado apenas 

na aquisição de conhecimentos; 2) oposição entre competência e desempenho; 

3) concepção clássica que considera competência como uma faculdade 

genérica, uma potencialidade de qualquer mente humana. O autor enfatiza que 

estas tendências apresentam uma concepção equivocada de competência. 

Para este, a competência constrói-se com a prática, porém apoiada em teorias; 

significa agir reflexivamente selecionando os conhecimentos necessários a 

serem transferidos para a resolução de situações inéditas. 

Quando Perrenoud (1999; 2000) explica que a competência inexiste 

sem o conhecimento e que, no entanto, se traduz num conhecimento para a 

ação, refletido na realidade, e fundamentado na experimentação, é possível 

inferir que quando se fala de competência não se está falando realmente de 

algo novo, mas de uma atualização de antigas teorias pedagógicas, como a 

idéia de leitura do mundo de Freire (1987) ou a aula passeio de Freinet (apud 

ELIAS, 1997), ambas baseadas na valorização da experiência, da realidade de 

vida dos alunos.  
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Para Rojas (1999) a competência, enquanto um conhecimento para a 

ação, para o agir profissional, tem estreita ligação com métodos baseados na 

interação comunicativa entre o sujeito da experiência e o interlocutor reflexivo. 

Esta comunicação baseia-se em tradições e normas de uma sociedade; 

constitui-se, ainda, num processo de formação social de conhecimentos, 

fundamentado na teoria cognitiva de Vigotski (2001), conhecida como zona de 

desenvolvimento proximal, relacionadas a competências dependentes da 

experiência do sujeito e das possibilidades que estas lhe possibilitam. 

A Unesco se refere a competência enquanto enfoque norteador e 

princípio básico da educação em todos os níveis, definida pelo 

desenvolvimento humano, este compreendido como a evolução das 

capacidades de raciocínio, discernimento, reflexão e significado das 

responsabilidades. À educação cabe a tarefa de permitir a exploração pelos 

sujeitos dos conhecimentos adquiridos nos primeiros anos escolares, devendo 

atualizá-los e enriquecê-los até o fim da vida e, desta forma, se adaptar ao 

mundo em constante mudança (PIMENTA,  2002).  

A tese que tenho elaborado a respeito da teoria das competências, 

enquanto processo formativo dos professores é que ela não passa, ainda, de 

um neobehaviorismo e de um neotecnicismo revestido de uma nova roupagem 

que utiliza o conceito de saber e de reflexão como suporte para reduzir a 

formação à prática. Penso que, apesar de todos os limites que possuo e da 

necessidade de aprofundamento, a teoria das competências, posta 

especialmente na literatura produzida pelo Perrenoud é uma reedição do que 

foi o behaviorismo, com uma aparência que busca fontes dialéticas para se 

firmar como proposta pedagógica. Desse modo, há uma redução do processo 

formativo e da prática educativa exclusivamente a uma determinada psicologia 

da educação. Isso quer dizer que é uma determinada tecnicização tanto da 

psicologia quanto do próprio ser humano. 

O meu parecer sobre as teorias das competências é que elas reeditam, 

de um certo modo, o que nós temos rechaçado no processo formativo da 

educação brasileira. Esta tendência entra no Brasil, especialmente, pelas 
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políticas publicas instituído no governo de Fernando Henrique Cardoso. É claro 

que elas nos trazem elementos que são importantes para pensar a formação 

de professores, mas é preciso retirar delas seu caráter tecnicista. Nesse 

contexto, é importante dizer que o professor precisa ter o saber para ser 

competente. E o professor precisa ser competente, no singular e não no plural. 

Quer dizer, há um conjunto de elementos que reunidos constituem a 

competência do professor e não as competências. O professor não é melhor só 

porque sabe refletir ou porque tem um saber ou porque sabe pesquisar. Ele é 

competente porque é competente do ponto de vista ético e político (RIOS, 

2001; 2004). Essa é a competência do professor. Então, posso dizer que essa 

característica, esse conceito, ainda não foi suficientemente apropriado como 

objeto de pesquisa e precisa ser aprofundado para que se possa compreender 

seus limites e possibilidades no processo de formação de professores. 

É claro que estou tecendo uma crítica na perspectiva emancipatória, 

isto é, numa perspectiva da cidadania e da autonomia do professor. Autonomia 

depende de condições de trabalho, de melhores salários, de políticas de 

formação, de um conjunto de outras questões que não estão postas pelas 

teorias das competências, que são fundamentais e devem ser consideradas ao 

longo do processo de profissionalização dos professores. 

Qual é o problema geral em centrar a formação do professor na teoria 

das competências? É que se reduz o problema da educação, exclusivamente, 

a incompetência do professor. Isso é um problema porque se acaba reduzindo 

todos os problemas da educação à “incompetência” do professor, reduzindo os 

problemas políticos da educação à falta de formação adequada dos 

professores. Essa teoria do fracasso da escola atribuída aos professores não 

passa de uma ideologia de Estado que quer desviar a atenção dos verdadeiros 

problemas e responsáveis pelo descaso em que se encontra e educação 

brasileira. De certo modo criticamos as teorias das competências por terem 

servido muito bem a um propósito ideológico que ainda massifica e reproduz 

uma ideologia que reduz o papel da educação e do professor a um mero 

trabalho técnico, extirpando de suas ações a responsabilidade ética e o 

compromisso político na formação dos cidadão deste país. Para encerrar, 
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fazemos questão de reafirmar que o fracasso da educação brasileira é um 

fracasso político, é um fracasso moral, um fracasso ético, não é um fracasso da 

competência do professor. É um fracasso da competência, da ingerência do 

Estado na educação e não dos professores que se esforçam para salvar aquilo 

que a política e os políticos estatais já abandonaram há muito tempo. 

Culpabilizar os professores é um modo, uma maneira de desviar o problema de 

fato de onde ele está. 

 

6 O professor do futuro: "O professor deve ser mais que um 

instrumento a serviço do sistema educacional" 

 

Uma de minhas principais preocupações em relação ao tema diz 

respeito à instrumentalização da formação de professores. Nos últimos tempos, 

propostas conduzidas pelos poderes públicos, com forte viés economicista e 

neoliberal, muitas vezes definem que basta instruir o professor, oferecendo a 

ele um conjunto de técnicas e de competências, e estaria assim resolvido o 

problema do ensino. Essa visão, extremamente pobre de fundamentos, 

enxerga o professor, sob o ponto de vista teórico e prático, como um simples 

instrumento a serviço do sistema educacional. É uma visão mecânica. Por isso, 

creio que ela deva ser combatida com muita ênfase. 

Contrariando radicalmente essa concepção, creio que o professor deva 

ser não apenas um objeto de outros conhecimentos, mas um construtor de 

hábitos, de valores, sujeito do conhecimento que ele produz. Deve ser mais do 

que isso: um sujeito político, disseminador de princípios éticos, responsável 

não apenas pela transmissão, mas principalmente pela produção de 

conhecimentos, pela pesquisa. Em sala de aula, um professor formado sob a 

hegemonia do tecnicismo parte do princípio de que ele sabe e o aluno não 

sabe. Vai conduzir suas aulas sempre com base nessa dinâmica. Já o 

educador-sujeito acredita que tanto ele quanto o estudante estão ali para 

aprender. Embora o professor esteja em um patamar superior, será sempre, 

como dizia Paulo Freire, “um sujeito aprendiz”, já que o aluno também produz 
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conhecimentos. A aula não pode mais ser o espaço do espetáculo exclusivo do 

professor. Ele deve conduzir os estudantes a um processo constante de 

indagações, de interrogações e de pesquisas sobre os mais diversos assuntos. 

Se ele propõe, por exemplo, um trabalho para a sexta série sobre os 

seres vivos, ele precisa partir de uma investigação prévia sobre o tema, para 

que depois possa acontecer a catalogação das informações geradas. É nesse 

momento que começa a aula e que o professor auxilia os alunos a reunir essas 

informações e a transformá-las em conhecimentos, organizando e gerando 

conceitos. A aula, portanto, começa com o saber do aluno, para então se 

somar ao saber do professor. É outra postura metodológica. A mediação é do 

professor. Ele é mediador, não o depositário, o poço do saber. 

 

6.1 Diferenças importantes 

 

Uma outra questão importante a discutir é a diferença entre a forma 

como o professor ensina e a maneira como ele aprendeu. Vale reforçar: são 

completamente diferentes. No entanto, em geral o educador vai ensinar da 

mesma maneira como ele aprendeu na universidade. Se ele aprendeu lendo e 

interpretando texto, provavelmente vai adotar esse mesmo método com as 

suas turmas. Ele centra a prática no conceito ensino, e esquece a 

aprendizagem. É preciso olhar com carinho para os dois pólos. Claro que há 

interdependência entre as duas dinâmicas, são correlatas, simultâneas, 

complementares, mas possuem também dinâmicas, públicos e objetivos 

específicos e diferenciados. 

Creio que esse novo professor deva ser formado com base em cinco 

princípios básicos. O primeiro diz respeito à dimensão ética. Antes de mais 

nada, é preciso considerar a vida como um valor absoluto e supremo. Junto 

com essa exigência, vem a compreensão de que qualquer forma de violência, 

ainda que localizada, atinge a humanidade como um todo. O ser professor está 

imbuído de um conjunto de valores e de práticas que servem como inspiração, 

como referência, são formativas dos alunos. Seu modo de ser indica a prática 
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ética que ele assume e difunde. Trata-se do reconhecimento do outro como 

igual, o outro é a possibilidade de identidade e de compreensão do humano 

que eu tenho. É o que nos distingue da animalidade e que nos permite 

incentivar os valores de justiça, igualdade, respeito, fraternidade, combatendo 

as injustiças e a corrupção, por exemplo. 

Simultaneamente, o educador tem um compromisso político. Seu 

trabalho é uma atividade social. Vale diferenciar: político não significa 

partidário, mas é algo decisivo na formação da consciência crítica que nos 

permite perceber os discursos, as ideologias, o modo como a sociedade se 

organiza, as relações de poder e de produção. O papel do professor passa a 

ser o de oferecer essa possibilidade de encontro e de leitura crítica do mundo e 

de mostrar como as ações e opções políticas não são aleatórias, mas surgem 

de intencionalidades. Nesse sentido, o ato pedagógico é também político, pois 

construtor de sujeitos conscientes de sues direitos e de seus deveres, de seu 

papel social. 

A terceira dimensão é a que eu chamo de epistemológica. Significa o 

domínio dos conceitos da área de saber em que atua o educador. Ele precisa 

dominar os conceitos que orientam a sua profissão. Nesse sentido, é preciso 

garantir uma sólida formação teórica, para que ele tenha a condição de 

oferecer a possibilidade de construir sentidos para os conceitos formulados 

pelos alunos. Esse domínio de saberes é fundamental. De nada adiantam a 

formação ética e política se o educador não dominar esse repertório específico. 

Como se vê, estamos falando de dimensões complementares, e não 

excludentes. 

O quarto aspecto diz respeito às técnicas. E vale a ressalva, para não 

gerar confusões ou distorções: não estamos falando de instrumentos 

tecnicistas e mecânicos, mas do domínio de métodos e de procedimentos de 

ensino e de aprendizagem. De nada adianta ter conhecimento de causa se o 

educador não for capaz de compartilhar essa bagagem, de fazer com que ela 

consiga cruzar a ponte e chegar aos alunos. Assim, além de dominar 

conhecimentos específicos, é preciso desenvolver um conjunto de habilidades 

didáticas e de fazeres que permitam ao professor perceber COMO ele deve 
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conduzir o processo de aprendizagem. Estamos falando dos procedimentos 

metodológicos, dos instrumentos necessários para que se possa ensinar. 

E circuito se completa com a dimensão estética. A sociedade tem e 

propaga determinados valores estéticos, que devem ser compreendidos, para 

que possam ser analisados e também questionados. Além disso, há uma 

beleza envolvida na prática pedagógica. O espaço da sala de aula não pode 

ser exclusivamente reservado para as questões conceituais e teóricas. O ser 

humano é carregado de emoções. E o processo de formação deve garantir 

uma atenção especial para a manifestação do caráter de emoção e afetividade 

da educação. Não somos feitos apenas por racionalidade, mas também por 

sonhos, carinhos, afetividades e emoções. 

 

CONCLUSÃO 

 

No sentido de abrir novas críticas e novos processos formativos, a 

título de encerramento do texto, sugerimos três movimentos que devem ser 

considerados ao se pensar o processo de formação de professores: 

1. De um professor prático reflexivo a uma epistemologia da práxis no  

processo de formação e de atuação profissional do professor. O 

professor não é apenas o prático que reflete sobre sua prática, mas é 

detentor de um conhecimento que o faz agir de um determinado 

modo, de uma determinada maneira. Isso possibilita que o professor 

seja compreendido como intelectual da cultura, como intelectual 

critico que elabora e reeelabora a critica à sociedade, ao modo em 

que a sociedade produz o conhecimento, reproduz a cultura e 

reorienta determinado modelo de formação de professores. 

2. O outro movimento: é necessário fazer uma passagem da 

epistemologia da práxis à autonomia emancipadora que se dá pela 

critica. O professor só se emancipa pela critica, ele só é autônomo à 

medida que é capaz de elaborar uma critica para poder saber do 
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que? De como? e do por que? as coisas são e estão sendo do modo 

como nós as percebemos. A crítica é necessária para que possamos 

interpretar o modo como as coisas são no confronto de como elas 

deveriam ser construídas por nós num permanente processo de 

interpretação e intervenção do mundo. 

3. O outro movimento deve ser uma passagem da epistemologia da 

prática docente a prática de uma epistemologia critica. Um 

conhecimento critico que possa ter significado na existência do 

professor. O conhecimento só tem sentido e significado se for 

constantemente reelaborado em confronto com novos saberes que 

os constituem. A crítica é uma necessidade para que o professor 

situe-se criticamente frente aos paradigmas que estão postos. Ele 

constitui-se um critico aos modelos de educar, critico aos modos de 

agir e de ensinar. 

 

É preciso aprender a ler o que está posto na formação dos professores, 

reinterpretar o que vemos e desvelar o que não vemos no véu da aparência 

para propor novos modelos de formação. Ao final, a hipótese que proponho em 

aberto é que os conceitos aqui explicitados são conceitos fundamentais e 

necessários para repensarmos o processo formativo dos professores ao 

mesmo tempo que é possível, a partir deles, um redirecionamento das práticas 

formativas e educativas delas decorrentes. A partir da reflexão aqui expressa é 

possível, a partir destes quatros conceitos, reorientar a formação de 

professores. Então é claro que esta é uma ambição que uma pessoa sozinha 

não tem como dar conta. Portanto, é por esta razão que isso deve tornar-se, 

não só um projeto de pesquisa, mas, um projeto de investigação coletiva. Para 

poder ler melhor essa realidade, compreendê-la e propor outras perspectivas 

para a formações dos futuros professores. 
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