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RESUMO 
 
Este artigo faz parte integrante de uma tese do Programa de Pós-graduação da FEUSP e tem 
por objetivo levantar um perfil docente da Fatec de Itapetininga/SP, de modo a facilitar as 
análises sobre as implicações do pensamento complexo de Edgar Morin junto aos docentes 
dessa instituição, configurando-se como estudo de caso. O referencial teórico-metodológico 
está embasado na obra La Méthode desse autor, caracterizando-se como pesquisa qualitativa 
participante, de caráter fenomenológico. Os resultados, ainda parciais, demonstram um perfil 
docente com média de idade de 43 anos, cuja trajetória da maioria se concretizou por questões 
financeiras ou por oportunidades criadas pelo seu conhecimento técnico no mercado de 
trabalho. O sonho, antes focado em si mesmo, agora também se projeta para o outro, para a 
família, para os filhos, não raras vezes para a realização pessoal de seus alunos. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Pensamento complexo. Ensino superior tecnológico. Perfil docente. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
This article is part of a thesis (case study) of the Post-Graduate Program of the Education 
School of the University of São Paulo and aims at raising the teaching profile at 
Fatec/Itapetininga (São Paulo State Technological Colleges) in order to facilitate the analysis 
of the implications that the Complex Thought of Edgar Morin has on the professors of this 
educational institution. The theoretical and methodological references are based on the work 

La Méthode from the same author, characterizing it as a qualitative research from a 
phenomenological perspective. The preliminary results demonstrate a teaching profile whose 
ages are about 43 years old. Most of the teacher’s trajectories were achieved by financial 
issues or opportunities created by their technical knowledge on the labor market. The dream, 
before focusing on themselves, now is projected to the other, to their family, to their children, 
and also, to the personal achievement of their students. 
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1   A EDUCAÇÃO NO TERCEIRO MILÊNIO 

Muito antes do final do milênio já era percebida a necessidade de mudanças no 

sistema de ensino do Brasil, no que diz respeito aos currículos e programas, em todos os 

níveis, desde os cursos de formação de professores até os de pós-graduação que habilitam os 

futuros professores para o ensino superior. Essa visão levanta várias hipóteses. Primeiro, de 

que os currículos e programas expressam uma segmentação do conhecimento, própria da 

visão positivista, que representa, ainda hoje, os interesses e as relações de poder e dominação 

do sistema capitalista de produção. Segundo, das práticas pedagógicas exercidas em sala de 

aula, de responsabilidade do professor, cujo discurso não se compatibiliza com o 

comportamento diante do aluno, de exclusão/inclusão, discriminação, autoritarismo, de 

prepotência e arrogância, muitas vezes um disfarce da sua falta de conhecimentos básicos, 

suficientes e necessários para ministrar as aulas com tranquilidade. Terceiro, das formas de 

organização das escolas, refletidas por meio de administrações tecnocratas, mais preocupadas 

em cumprir prazos e vencer metas pré-estabelecidas do que formar cidadãos preparados para 

enfrentar o mercado de trabalho e as adversidades da vida. 

Nas sociedades modernas do mundo ocidental, a educação tem sido atribuída em 

grande parte à escola, que vem desenvolvendo suas funções sob forte influência do ‘espírito 

do capitalismo’ e suas consequências. Burocratização da vida social, ideologia do 

desenvolvimentismo através do consumismo, tecnificação geral da existência, ideologia da 

mobilidade ascensional resultam em um processo de despersonalização efetuada pelo excesso 

de racionalização presente nas relações entre indivíduos e grupos. Para Morin, essa 

racionalização “pode, a partir de uma proposição inicial totalmente absurda ou fantasmática, 

edificar uma construção lógica e dela deduzir todas as consequências práticas” (MORIN, 

2010: 158). Tais funções são facilitadas pela organização burocrática que é adotada pela 

escola e por um conjunto de leis e normas que segue, os quais, entre outras coisas, em nome 

da eficiência e da produtividade, definem suas competências, hierarquizam o poder e 

estabelecem currículos e programas coerentes com esses objetivos.  

Esse modelo de escola enquadra-se no campo de explicação do paradigma ‘clássico’ 

que, segundo Morin (2010), é simplificador, porque lida com funcionalidades e manipulações 

para abolir a desordem, operando, conforme o autor, por redução (do complexo ao simples, do 

todo ao elementar), rejeição (da álea, da desordem, do singular, do individual), disjunção 
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(entre os objetos e seu entorno, entre sujeito e objeto) e pela eliminação da incerteza, da 

ambiguidade, do contraditório. Segundo Kuhn (1982), o paradigma é uma estrutura absoluta 

de pressupostos que fundamenta e alicerça uma comunidade científica e que, 

sociologicamente, pode indicar crenças e valores partilhados pelos membros dessa 

comunidade. Segundo Porto (1999: 94), para Morin, um paradigma não explica, ele permite e 

orienta o discurso explicativo.  

De acordo com Morin (1997) é possível haver um melhor entendimento da vida e do 

mundo através de um ‘novo olhar sobre as ciências’ de modo que possam ser realizadas 

reformas na educação, em todos os níveis. Segundo esse autor, a tarefa do pensamento 

complexo não é substituir tudo aquilo que o paradigma clássico representa, mas promover 

uma ‘reforma’ do pensamento, uma “dialógica cognitiva”, de modo a enfrentar a incerteza, a 

inseparabilidade, as insuficiências da lógica dedutiva-identitária, os limites da indução e do 

princípio de identidade. Diz ele que 

não há conhecimento pertinente sobre objetos fechados, separados uns dos 
outros (...) há, assim, a necessidade de contextualizar todo conhecimento 
particular e, se possível, de introduzi-lo no conjunto ou sistema global de 
que ele é um momento ou parte (...) o pensamento complexo não é a 
substituição da simplicidade pela complexidade, ele é o exercício de uma 
dialógica incessante entre o simples e o complexo (MORIN, 1997: 199-200).  

 

Para esse autor, o pensamento complexo está estruturado em três fundamentos 

básicos que são: o princípio dialógico que se caracteriza pela associação complexa 

(concorrente, complementar e antagônica) de instâncias necessárias à existência, ao 

funcionamento e ao desenvolvimento de um fenômeno organizado; o princípio recursivo, em 

que todo momento é, ao mesmo tempo, produto e produtor, causa e causador, em que o 

produto é produtor do que o produz, o efeito é causador do que o causa; e o princípio 

hologramático, em que não apenas a parte está no todo, mas em que o todo está na parte 

(MORIN, 2005:110). 

O pensamento complexo desenvolve-se no contexto de uma mudança paradigmática, 

na qual, em vez de se tentar eliminar a incerteza, a ambiguidade, a diferença, trabalha-se com 

elas; aceitam-se resultados aproximados, probabilísticos e a ideia de que a totalidade do real 

não se reduz à soma das partes; percebe-se a limitação do conhecimento aproximativo e 

provisório das leis, e a inviabilidade do determinismo mecanicista; a distinção sujeito-objeto 

perde seus contornos dicotômicos e assume a forma de um continuum. Sendo o processo de 

educação essencial para a promoção dessa mudança paradigmática, para o sistema escolar 
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Morin propõe alterações nos três níveis de ensino, a que ele chama de “os três graus”: 

fundamental, médio e superior (MORIN, 2001b:75-85).  

 

 

2   A FATEC UNIDADE DE ITAPETININGA 

Ao final do ano de 2005, a cidade de Itapetininga, Estado de São Paulo, recebeu uma 

Faculdade de Tecnologia mantida pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza – CEETEPS, instituição autárquica criada para administrar e manter o ensino técnico e 

tecnológico do Estado (CEETEPS, 2006). A estrutura acadêmica daquela instituição de ensino 

está organizada em seis ciclos semestrais, com 2.400 horas para integralização do curso de 

Tecnologia em Agronegócio, o primeiro a ser implantado. Atualmente funcionam mais dois 

cursos de Tecnologia: Análise e Desenvolvimento de Sistemas; e Comércio Exterior.  

Nesse cenário está sendo desenvolvida uma pesquisa para a tese de doutoramento, 

deste autor, inscrito no Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo – FEUSP. Tomada como objeto de estudo de caso, a Fatec de 

Itapetininga hoje é um campo de aprofundamento de estudos acadêmicos que buscam melhor 

entendimento das ideias de reformas na área educacional propostas por Edgar Morin. O que se 

pretende é verificar as implicações do pensamento complexo junto a essa instituição, no que 

tange à participação dos professores no desenvolvimento da cultura institucional que ali se 

estabelece. A partir de grupos de estudo formados entre os professores e, através de suas 

próprias sugestões, aquela unidade de ensino deve, num futuro próximo, implantar a 

metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos ou Problemas2, em substituição ao 

tradicional sistema de ‘ensino’ ancorado, ainda hoje, no paradigma clássico.  

 

 

3   A PESQUISA 

As atividades desenvolvidas na Fatec de Itapetininga têm como principal objetivo 

verificar se é possível aplicar o pensamento complexo de Edgar Morin na elaboração de seu 

currículo e, em caso afirmativo, quais as implicações no que diz respeito à participação dos 

professores na implantação de novas metodologias de aprendizagem que substituam a 

tradicional abordagem positivista, fundamentada no paradigma clássico. Para que isso seja 

possível, a pesquisa está sendo desenvolvida em quatro fases distintas, de modo que também 

deverão ser atingidos outros objetivos específicos, a saber:  

− melhor entendimento dos sentimentos que esses professores têm em relação ao fato de 
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pertencerem ao quadro docente dessa instituição, tanto no que diz respeito à legislação 

quanto aos procedimentos patentes que se estabelecem no seu dia-a-dia; 

− conhecimento sobre o que pensam os alunos dessa instituição de ensino sobre os atores 

responsáveis pela sua formação e sobre o projeto pedagógico que norteia a prática 

pedagógica dos professores;  

− e o desvelamento (mesmo que parcial) das implicações culturais, latentes, que 

permeiam a vida cotidiana dos professores e alunos nesse ambiente acadêmico.  

 

3.1  Diário de campo 

Na primeira fase, e esta será permanente durante todo o processo, a elaboração de um 

diário que permite anotações de campo dos casos considerados significativos pelo 

pesquisador, ocorridos entre os diversos atores que constituem a comunidade acadêmica da 

Fatec de Itapetininga. A fundamentação teórica é feita nas leituras dos autores Frederick 

Erickson, Clifford Geertz, Elsie Rockwell, Belmira Oliveira Bueno, Gullermina Tiramonti 

(entre outros) e que direcionam a coleta de dados.  

Entende-se que essa situação também se enquadra no último dos objetivos 

específicos. É, pois, pretensão do pesquisador aprofundar esse quadro, recorrendo a autores 

que trabalham com análise institucional e dinâmica de grupo, em especial René Kaës e 

Wilfred Bion. 

 

3.2  Relatos de vida  

Nesta fase a intenção é a de promover um primeiro contato com todos os professores 

da instituição de modo a explicar-lhes do que trata este trabalho, aproveitando para realizar 

entrevistas individuais, por meio de questionário semi-estruturado. Na verdade, trata-se de um 

roteiro que permite colher relatos de vida. A intenção é que esses relatos possibilitem o 

levantamento de um perfil profissional dos professores em que serão observadas as duas 

dimensões determinantes da formação do “eu profissional” conforme aponta Gonçalves 

(1996), quais sejam: a retrospectiva e a prospectiva.  

Ancorados também em outros autores (António Nóvoa, Cláudia Vianna, Claude 

Dubar, entre outros) pretende-se situar a Fatec de Itapetininga por meio de um entendimento 

sobre quem são os profissionais que compõem o seu quadro docente. É justamente esta fase 

da pesquisa que trata este artigo. 

 

3.3  Entrevista com os alunos  
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A terceira fase contempla entrevistas com alguns alunos dos cursos da Fatec de 

Itapetininga. São representantes de sala, alunos que ocupam posições eletivas em órgãos 

colegiados e membros de diretorias de instituições existentes (como é o caso da Empresa 

Junior). Estende-se aqui o embasamento teórico da fase anterior. 

Para essas entrevistas foi elaborado um questionário semi-estruturado, de modo a 

permitir aos alunos a descrição de como agem seus professores no que diz respeito às 

questões dos temas transversais, da interdisciplinaridade, do aproveitamento dos 

conhecimentos que os alunos trazem de seu contexto sócio-cultural e da maneira como 

realizam as avaliações do seu desempenho escolar. Pretende-se aqui: entender a visão que o 

aluno tem sobre sua vida acadêmica e de como é estar frequentando uma instituição de ensino 

superior; o que ele valoriza na relação com seus professores; o que ele aprova e desaprova 

dentro da estrutura pedagógica da instituição e suas sugestões sobre o que deve ser 

melhorado; e, quais as qualidades que eles aprovam nos professores e no curso, e que eles 

consideram imprescindíveis para se ter qualidade de ensino.  

 

3.4  O cotidiano na Fatec de Itapetininga 

A última fase da pesquisa retoma a entrevista com todos os professores, agora 

buscando desvelar dois momentos distintos do cotidiano escolar: um estudo dos aspectos 

patentes da instituição representado pela legislação, pelo discurso formal dos professores, 

pelas ações pedagógicas fundamentadas, ainda, no paradigma clássico; e outro, dos aspectos 

latentes que se desencadeiam no dia-a-dia e que mostram a cultura da instituição como um 

todo.  

Entende-se que este último momento não poderá ser apreendido apenas por meio de 

entrevistas, senão pelas observações realizadas no cotidiano da vida escolar, através das 

anotações no diário de campo. Na convivência do dia-a-dia com os ‘atores’ da instituição é 

possível relatar, no diário de campo, a percepção dos acontecimentos mais relevantes para a 

pesquisa. Entende-se, todavia, que o pesquisador terá seus sentimentos e impressões 

registrados no mesmo diário uma vez que ele faz parte do quadro de professores da 

instituição. No entanto, busca-se um equilíbrio desejável entre pesquisador e docente de modo 

que um não anule nem se sobreponha ao outro. Segundo Edgar Morin (2005: 231-232) “a 

concepção complexa que propusemos permite-nos imaginar, na fonte de todo conhecimento, 

ao mesmo tempo a atividade do sujeito cognoscente e a realidade do mundo objetivo”.  

Tudo indica que os professores desta instituição sentem a necessidade de reformas, 

porém não existem orientações seguras de como elas devam ocorrer. São várias as 
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experiências de mudanças na metodologia de ensino ou na tentativa de implantação da 

interdisciplinaridade, por exemplo, quando são criados modelos de exercício para serem 

resolvidos pelos alunos, em que vários professores, isoladamente, enviam suas contribuições, 

cada qual com aspectos específicos de sua disciplina, resultando numa grande ‘colcha de 

retalhos’ mal cosida.  

A interdisciplinaridade já começa a ser cogitada, por certos professores, como 

disciplina isolada, única, a ser ministrada aos alunos, o que demonstra a falta de informação e 

de conhecimento mais aprofundado com relação tanto a essa prática pedagógica, quanto aos 

paradigmas emergentes, por parte desses docentes. A interdisciplinaridade passa a ser 

‘modismo’, inócuo aos fins para os quais está sendo proposta, pelo menos do modo como 

deve ser interpretada a LDB brasileira. Outros exemplos também trazem certo desalento, 

como podemos notar nas palavras de Araújo (2003): 

Eu mesmo já participei de várias propostas de desenvolvimento de trabalho 
interdisciplinar na universidade e todos, de uma maneira ou de outra, 
fracassaram com o passar do tempo. No curso de Pedagogia em que 
trabalho, por exemplo, criamos a possibilidade de organizar parte do 
currículo em torno do que foi chamado de “núcleos temáticos”, em que 
diferentes campos de conhecimento se articulavam ao redor de um tema de 
interesse dos futuros profissionais da educação, buscando romper a 
fragmentação disciplinar dos cursos de formação de professores. Tal 
proposta, no entanto, vem minguando por falta de professores interessados 
em sua implementação, e a formação dos profissionais da educação, apesar 
de discursos contrários, continua ocorrendo da mesma maneira fragmentada 
de sempre (p. 22, 23). 

 

Nessa fase, a intenção é verificar, junto aos professores da Fatec de Itapetininga, o 

que se estabelece como resistência e o que se constitui possibilidades de mudanças. Cada um 

deles tem ideias de como devem acontecer as melhorias e, uma vez reunidas, analisadas, 

comparadas essas ideias, pretende-se aplicar o pensamento complexo de Edgar Morin na 

implantação de novas metodologias de aprendizagem em substituição ao paradigma clássico 

ainda ali ancorado. 

 

 

4   RESULTADOS PARCIAIS DA PESQUISA 

A pesquisa em andamento na Fatec de Itapetininga, dividida em quatro fases, 

apresenta, neste artigo, os resultados parciais da segunda fase, abordando os relatos de vida de 

seus professores. A ideia é levantar um perfil do profissional docente de modo a conhecer 

melhor as pessoas que compõem os grupos que permeiam a instituição na tentativa de trazer à 
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tona as suas características latentes. Essas características serão analisadas em consonância 

com a última fase, com a retomada das entrevistas e com as anotações do diário de campo.  

 

4.1  Dados Estatísticos 

Dos dados estatísticos coletados verifica-se a média de idade dos professores igual a 

43 anos, com 50% deles residindo na cidade de Itapetininga, outros 30% na cidade de 

Sorocaba/SP e os demais residindo em cidades nas proximidades, num raio de 60 km de 

distância. Nascidos na cidade de São Paulo são 21%, contra 17% em Sorocaba e 12% em 

Itapetininga. A formação profissional, como primeira graduação, encontra 21% em 

Administração, 17% em Ciências da Computação, 13% em Agronomia, 8% em Direito e 

também 8% em Letras. 

O sonho de vida, antes do ingresso na faculdade, era tornar-se professor para 29% 

deles, ser Administrador para 12% e, sem uma profissão definida e sem saber exatamente o 

que fazer no futuro, 12% deles tinham o sonho voltado a fazer alguma coisa pelo bem das 

pessoas, ser útil à comunidade. Outros 8% tinham o sonho de ser médico, porcentagem 

igualmente relacionada ao sonho de ser mecânico e ser agricultor.  

Para o futuro, os sonhos agora vão ser direcionados para fora de si, ou seja, além da 

realização pessoal também há a preocupação na realização do outro. Esses sonhos ainda 

revelam as intenções de continuar crescendo na vida profissional de modo que essa é a 

situação de 46% dos professores. Outros 18% revelam o sonho de dar segurança e bem estar 

para a família enquanto 13% apontam a satisfação em conseguir participar da realização de 

terceiros, em especial à realização de seus alunos. Essa também é a porcentagem daqueles 

cujo sonho é escrever um livro relacionado com suas experiências profissionais. 

Sobre a trajetória para a vida profissional docente não parece ter havido a influência 

dos pais, nessa decisão, para a grande maioria dos professores. Com relação às mães, 17% 

eram professoras, 21% tinham formação superior, com igual porcentagem para aquelas que 

trabalhavam como autônomas, enquanto 33% delas permaneciam em casa para cuidar da 

família. Quanto aos pais, apenas 4% eram professores, 25% tinham formação superior, 21% 

eram autônomos e 12% eram comerciantes.  

O ingresso na vida docente aconteceu de forma mais ou menos equilibrada entre as 

seguintes categorias: necessidade financeira (30%); pré-terminação para ser professor e 

influência de professores ou do meio acadêmico na época da pós-graduação (ambas com 

25%); e, como um segundo meio de fonte de renda de modo que foi a experiência profissional 

o principal motivo para que isso acontecesse (20%). Sob esse aspecto, o fato de se tratar de 
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Faculdade de Tecnologia, a própria legislação brasileira dá ênfase à formação profissional em 

detrimento à formação acadêmica, pelo menos para as disciplinas profissionalizantes. O 

Artigo treze da Resolução CNE/CP nº. 3, de 18 de dezembro de 2002, reza que as 

competências e experiências do professor, na respectiva área de atuação profissional, deverão 

ter equivalência com o requisito acadêmico, em face das características desta modalidade de 

ensino (MEC, 2002).  

Dessa forma, muitos dos editais de concursos públicos de provas e títulos para 

preenchimento de vagas nas faculdades de tecnologia trazem a obrigatoriedade de experiência 

profissional de modo que ela vai se tornar desclassificatória nos casos em que o candidato 

apresenta experiência apenas na área acadêmica (CEETEPS, 2006). 

Com relação aos depoimentos dos professores sobre suas histórias de vida cabe 

ressaltar que, para cada um deles, seria possível escrever uma monografia específica. Assim, 

este trabalho trata dos aspectos mais relevantes dessas histórias com as visões desses 

professores a respeito das seguintes questões: como é ser professor hoje na Fatec; como você 

vê a influência da mídia na sua prática pedagógica; e, como é a pessoa humana sem a 

vestimenta de professor. 

 

4.2  Como é ser professor hoje na Fatec 

Esta questão foi tratada de modo muito particular em função de recente história dessa 

instituição de ensino que teve a troca de Diretoria através de eleições que dividiram 

sobremaneira a opinião dos docentes e funcionários. Quem efetivamente decidiu essas 

eleições foi a participação dos alunos. 

De um modo geral todos os professores declararam ser gratificante trabalhar na 

Fatec. O principal motivo é o fato de haver possibilidade de o professor ajudar os alunos a se 

transformarem, a crescerem e a se emanciparem. Existe uma troca de energia muito positiva e 

a oportunidade de constante renovação de conhecimentos, tanto para alunos como para os 

próprios professores. Aqueles que precisaram de apoio receberam, mas as opiniões apontam 

para a necessidade de a Diretoria manter um diálogo mais próximo com as bases. Com 

relação aos alunos, a maioria dos professores que já ministrou aulas em instituições 

particulares, percebe a diferença de comportamento entre eles de modo que os da rede 

particular parecem mais interessados no diploma enquanto os da rede pública querem 

aprender mais, querem uma chance para poder entrar no mercado de trabalho ou de melhorar 

a sua posição funcional na empresa onde já trabalham. Estes têm mais interesse nos estudos e 
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produzem trabalhos acadêmicos relevantes enquanto aqueles se sentem ‘clientes’ que pagam 

pelos serviços da escola e que, justamente por isso, acreditam que tudo podem. 

Uma crítica que fazem diz respeito às normas administrativas que interferem na 

prática pedagógica e que não poderiam ser levadas de modo tão severo uma vez que são 

medidas que não interferem no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Além disso, 

alguns professores notam que, especificamente na unidade de Itapetininga, existe um clima de 

‘politicagem’ em que professores conversando dois-a-dois, precisam diminuir o tom de voz 

ou mudar de assunto sempre que uma terceira pessoa se aproxima. Uma brincadeira qualquer 

pode se transformar em ‘caso sério’ se não for interpretada de modo conveniente. 

Existem opiniões divergentes em relação à administração geral da unidade quando 

alguns professores percebem um tratamento muito frio, puramente profissional e cerimonioso 

enquanto outros declaram haver um clima bastante humano e acolhedor. 

 

4.3  Como você vê a influência da mídia na sua prática pedagógica 

Para a grande maioria dos professores a mídia auxilia a prática pedagógica e é 

utilizada com frequência nas aulas expositivas, nas apresentações de seminários pelos alunos, 

como fonte de dados e de informações. Vale ressaltar que todas as salas de aula da Fatec de 

Itapetininga possuem uma CPU e um projetor. Para driblar o famoso ‘copiar e colar’, alguns 

professores exigem dos alunos uma apresentação verbal, ou algum outro tipo de manifestação 

que comprove a leitura, a pesquisa, a autoria dos trabalhos. Alguns professores levam consigo 

seu notebook e acessam sites da Internet na própria sala de aula para fazer as ilustrações ou 

colocações específicas de sua disciplina.  

A crítica de alguns se levanta contra os sites que absolutamente não têm nada a 

acrescentar na vida acadêmica dos alunos ou, são sites cujas informações não são seguras nem 

fidedignas, o que faz os professores alertarem seus alunos de que é preciso ‘filtrar’ as 

informações advindas da Internet uma vez que nem tudo é confiável. 

 

4.4  Como é a pessoa humana sem a vestimenta de professor 

Todos os depoimentos são dignos de um estudo mais aprofundado no sentido de que 

cada ser humano é único e que, por isso mesmo, as situações se revestem de tal multiplicidade 

e complexidade de interesses, paixões e histórias que, como já foi dito, cada um gera 

condições para análises das mais variadas. Também neste caso, este trabalho passa a 

apresentar alguns tópicos considerados relevantes para esta fase da pesquisa. 
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O que mais chama a atenção é o fato de que a maioria dos professores declarou não 

possuir vida social muito ativa, são caseiros, preferem a permanência em convívio familiar às 

saídas noturnas em baladas e festas. Em contrapartida, existem aqueles que, ao contrário, 

adoram festas, passeios e baladas (representam 21%). As leituras estão concentradas em livros 

técnicos, notícias e artigos que se relacionam com a vida profissional dos professores 

enquanto os romances e poesias estão aguardando uma oportunidade que não chega nunca. A 

televisão fica restrita a noticiários, programas ou filmes que estejam ligados à área 

profissional e que o professor possa, de alguma forma, aproveitar para fazer indicações aos 

seus alunos. 

O final de semana fica reservado ao passeio para 30% dos professores que saem em 

viagem para deixar o lado profissional de lado e curtir a vida, normalmente com a família, 

sem a preocupação do compromisso assumido durante a semana. 

A maioria se diz católica, mas não atuante, muito embora alguns poucos professores 

tenham afirmado manter compromissos assumidos com as igrejas que frequentam. O mais 

importante parece ser a ‘religiosidade’ que fundamenta uma fé religiosa subjetiva. Isso 

significa que muitos professores questionam a religião que lhes foi ensinada desde a infância, 

mas mantêm a fé num Deus ‘próprio’ que eles professam. 

Em especial, para aqueles professores que estão compromissados com algum curso 

de pós-graduação, a vida parece faltar tempo, a correria do dia-a-dia e os afazeres 

obrigatórios, com prazos definidos, transformam o cotidiano numa “roda viva” cansativa e 

sufocante. Para estes, a resposta de uma professora parece retratar-lhes muito bem a realidade, 

quando lhe foi perguntado quem era a pessoa humana, sem a vestimenta de professora, a 

resposta foi taxativa “uma pessoa cansada”. 

 

 

5   CONCLUSÕES PROVISÓRIAS 

É evidente que não se pode concluir um trabalho que ainda está em andamento. 

Trazendo a ótica do pensamento complexo, segundo Morin, não existe nada que possa ser 

concluído em definitivo. Segundo esse autor o caráter complexo da atividade pensante  

associa de modo permanente e complementar processos virtualmente 
antagônicos que tenderiam a se excluir. Assim, o pensamento deve 
estabelecer fronteiras e atravessá-las, abrir e fechar conceitos, ir do todo às 
partes e das partes ao todo, duvidar e crer; deve recusar e combater a 
contradição, mas ao mesmo tempo assumi-la e alimentar-se dela. Nesse 
sentido, o pensamento é um dinamismo dialógico ininterrupto, uma 
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navegação entre Caribdes e Cilas para a qual a deporta toda hegemonia de 
um dos processos antagônicos (MORIN, 2005: 201). 

 

As análises, ainda em processamento, dão conta que o conjunto de professores da 

Fatec de Itapetininga não possui um perfil bem delineado. Tudo leva a crer que a maioria se 

porta de modo tradicionalista o que poderia representar um entrave para as questões de 

mudanças paradigmáticas, porém, por outro lado, o humanitarismo, a responsabilidade e o 

comprometimento com a profissão fazem desses professores um grupo social que pode sim 

representar possibilidades de mudanças, mesmo que paradigmáticas.  

Pessoas amadurecidas o suficiente, ou talvez, já com a situação financeira e familiar 

resolvida, que conseguem projetar seu sonho futuro para o outro, mesmo que para seus 

familiares, também representam possibilidades de mudanças que atendam aos quesitos 

apontados por Edgar Morin no que diz respeito ao pensamento complexo. 

Sob outro aspecto, para que fosse estabelecido um perfil adequado dos professores, 

sejam quais forem as instituições a que pertençam, existe ainda uma problemática específica 

do profissional, qual seja, do ‘produto’ que o professor produz. Em uma palavra, ou em uma 

pergunta, qual seria o produto final da educação? Na visão de Sacristán (1995), existe a 

constatação de que os professores não dominam a prática nem o conhecimento especializado 

ao nível da educação e do ensino. Diz ele que os professores “não produzem o conhecimento 

que eles são chamados a reproduzir, nem determinam as estratégias práticas de ação” (p.68). 

Com essa postura Sacristán parece querer dizer que aprender a ser professor, ou 

profissionalizar-se professor, não é o suficiente. Ser professor é estar dividido entre aquilo que 

os cursos de formação oferecem e uma série de outros fatores que dizem respeito às questões 

de ordem subjetiva de ‘quem seja o professor’ e do meio social ao qual ele pertence, além das 

pressões existentes no contexto onde se encontra a escola e o seu público. 

Um aspecto crucial da profissão docente está no fato de que ela é, realmente, 

diferente das demais “profissões liberais clássicas”, pois essas profissões estão sempre 

vinculadas a produtos bem definidos, bens de consumo ou de prestação de serviços que não 

deixam dúvidas quanto ao resultado final do trabalho executado pelo profissional. No caso da 

educação isso não acontece uma vez que a resposta para a pergunta “qual é o produto final da 

educação?” todas as respostas possíveis poderiam ser largamente questionadas. 

Essas questões levantam outras ainda mais profundas e que ainda não foram 

consideradas nesta pesquisa, mas que devem ser motivo de análises em tempo de conclusão 

(quase) definitiva. Trata-se do “mal estar docente” do modo como tem tratado o assunto José 
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Manuel Esteve (1999). É visível, aos olhos do pesquisador, dentro do raio de ação que ele 

estabeleceu na aproximação com seus pares neste trabalho, inclusive na percepção do seu 

próprio estado de saúde, que o mal estar docente pode, por mais antagônico que possa 

parecer, reverter-se em possibilidades de mudanças paradigmáticas aos olhos do corpo 

docente de qualquer instituição de ensino deste país. 
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