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Resumo:  
Este trabalho tem como parâmetros as ideologias, os valores e as relações de poder presentes 
no contexto educacional. Pretende analisar a relação existente entre o instituído pelas 
determinações legais, que se verificam nas políticas educativas e na organização do currículo 
e o que denominamos instituinte. Este é compreendido como as possibilidades de 
rompimento, de criação do novo e de resistência política por parte daqueles que atuam na 
escola, que se refletem nas práticas escolares. Busca enfatizar a dimensão polissêmica da 
educação, considerando os aspectos sociais, culturais e econômicos que a atravessam, em 
especial, no tocante à formação docente em cursos de licenciatura à distância. 
Palavras-chave: Formação docente, Educação à distância e Autonomia.  
 
 
Abstract:  
This paper has as parameters the ideologies, values, and power relationships that exist within 
educational context. Its aim is to analyze the relationship between that which is established by 
legal determinations, which can be inferred from educational policies and the organization of 
curriculum, and that which we call the establishing. This is understood as possibilities of 
breaches, creation of new ways, and political resistance on the part of those who operate in 
the school, which reflects on school practices. The paper seeks to emphasize the polysemic 
dimensions of education, taking under considerations the social, cultural, and economic 
aspects within it, focusing especially on teacher training through distance education. 
Keywords: Teacher training, Distance education, Autonomy. 
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Cada vez mais, as pesquisas no campo da educação vem considerando as influências 

ideológicas, os valores e as relações de poder nele presentes. Dentre as diversas abordagens, 

interessam-nos, sobretudo, os estudos que consideram a educação relacionada às políticas 

sociais, às determinações propostas nas legislações educativas, bem como nos conteúdos 

priorizados, que influenciam na elaboração dos processos de representações simbólicas 

subjetivas e coletivas. Considerando as variadas contribuições advindas das diferentes áreas 

do conhecimento, tais como a sociologia, a psicologia, a filosofia e a antropologia, nosso 

trabalho, ainda em construção, pretende refletir sobre as relações instituídas e instituintes que 

perpassam o contexto educacional e, em especial, a formação dos professores nos cursos de 

licenciatura à distância. 

Por um lado, chamamos de instituído tudo aquilo que faz parte da sociedade e foi por 

ela criado, mas, que também a mantém. Nas palavras do filósofo grego Cornelius Castoriadis: 

“Toda sociedade cria seu próprio mundo, criando, precisamente, as significações que lhe são 

específicas… São elas que estruturam as representações do mundo em geral, sem as quais 

não pode existir ser humano.” (CASTORIADIS, 2002, p.148-149). Ou seja, de acordo com o 

autor, cada sociedade é uma construção, uma criação, mantida pela consolidação e reprodução 

da sua própria produção de sentido, que cria, elabora seus significados, que organiza, orienta e 

direciona a vida dos indivíduos que a constituem. Ele afirma que não pode haver sociedade 

humana sem um componente funcional, que a organize e possibilite a sua sobrevivência. 

Por outro lado, chamamos de instituinte o próprio poder criador, seja do humano ou da 

sociedade, tendo em vista que esta é um coletivo anônimo de sujeitos. Sobre isso, diz o autor: 

“A sociedade é auto-criação. ‘Quem’ cria a sociedade e a história é a sociedade instituinte, 

em oposição à sociedade instituída: a sociedade instituinte, isto é, o imaginário social no 

sentido radical”. (CASTORIADIS, 1987b, p. 280)  

Para Castoriadis, as instituições sociais, enquanto criações humanas de um coletivo 

anônimo, dão ordem e sentido ao mundo e às relações sociais. Sem a dimensão social-

histórica, não existe o sujeito e, concomitantemente, sem sujeitos, não haveria a dimensão 

social-histórica. Ou seja, sociedade e indivíduo são elementos interdependentes, que se criam 

e se auto-criam ao mesmo tempo, sendo um para o outro, a cada vez, condição e limite. Nesse 

sentido, o instituído existe porque existe o que o autor chama de “imaginação radical” dos 

sujeitos, que possibilita a sua criação. Mas, é nos limites e nas possibilidades do instituído que 

o sujeito também se auto-cria. O imaginário radical é, então, potência de criação, é 

possibilidade instituinte.  
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Se falamos do humano como espécie, pressupomos que há uma unidade, um elo entre 

cada indivíduo, que, para além das diferenças que caracterizam e singularizam cada membro 

do grupo, permite a recriação contínua desse grupo. Dessa forma, cada homem é único em sua 

especificidade, mas é também indivíduo social, membro de uma coletividade. É, ao mesmo 

tempo, igual aos outros homens, em muitos aspectos (o que caracteriza a espécie humana) e 

diferente (o que caracteriza a subjetividade). Sendo assim, o projeto de formação humana lida 

sempre com esses dois aspectos: a individuação, que dá origem tantos modos únicos de ser 

para uma subjetividade coletivamente instituída quantos são os indivíduos, e a socialização, 

que fornece a todos eles características comuns. 

Sendo assim, a educação como instituição da sociedade está consolidada no 

imaginário coletivo que a produziu e, por sua vez, também contribui para a produção das 

representações que os sujeitos farão dela, tanto quanto para as representações que eles farão 

de si mesmos e do mundo que os cerca, pois, sua função é, explicitamente, a de instância 

formadora. Mas, se por um lado concebemos o humano como um ser “moldável”, capaz de se 

adaptar às características e exigências da sociedade em que se insere, por outro, acabamos de 

mencionar que ele é também “criador” de si mesmo e de seu próprio mundo. Ou, ainda, ele é 

um “poder poder ser”. 

Nesse sentido, nos interessa questionar os projetos de formação humana instituídos na 

atualidade, em especial aqueles relacionados à formação docente em cursos de licenciatura à 

distância. Como conciliar a dimensão instituída com a possibilidade instituinte? E, no 

desdobramento dessa questão, como priorizar uma educação para a autonomia, tendo em vista 

que, nas palavras de Castoriadis: “…a autonomia não só não tem nada a ver com uma 

“adaptação” qualquer ao estado das coisas existentes, mas é o contrário disso, uma vez que 

ela significa precisamente a capacidade de questionar essa ordem…” (CASTORIADIS, 

1992, p. 233) 

Como sujeito social, o ser humano constrói sua identidade em conformidade com o 

contexto cultural do qual faz parte, que, por sua vez, é também produto de determinado 

âmbito social, no qual se instituem vários elementos constituintes dos “jogos de poder”. Nesse 

sentido, Manuel Castells afirma que a construção da identidade de um indivíduo fundamenta-

se na:  

“...matéria-prima fornecida pela história, biologia, instituições produtivas e 

reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos 

de poder e revelações de cunho religioso. Todos esses materiais são 

processados pelos indivíduos, grupos sociais e sociedades, que reorganizam 

seu significado em função de tendências e projetos culturais enraizados em 
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sua estrutura social, bem como em sua visão de espaço e tempo”. 
(CASTELLS, 2000, p. 24) 
 

Ora, se somos seres humanos, culturais e históricos, estamos sempre em 

transformação. A idéia de uma essência da “natureza humana” como algo universal só pode se 

sustentar se for fundamentada no princípio da mutabilidade, da flexibilidade e da criação. Já 

vimos que a sociedade e a cultura são, também, criações. A Cultura é criação compartilhada 

de um sistema de símbolos, que instaura e, ao mesmo tempo, interpreta a realidade, ajudando 

a atribuir sentidos à existência humana. Nesse processo, as velhas gerações transmitem o 

conjunto denominado cultura para as novas gerações, que re-criam permanentemente os 

elementos que a renovam. Sendo assim, pensar a educação como transmissão do patrimônio 

cultural e de formação de valores, implica em pensar os projetos pedagógicos que são, 

também, políticos. Ou seja, são instituídos pela sociedade, com objetivos e finalidades 

específicas.  

Cornelius Castoriadis afirma que: 

 “O homem só existe na e pela sociedade – e a sociedade sempre é histórica. 
A sociedade como tal é uma forma e cada sociedade dada é uma forma 

particular e mesmo singular. (...) Somos igualmente confrontados, porém, 

com a multiplicidade e a diversidade das sociedades. (...) Um homem 

romano e uma mulher romana eram e são algo completamente diferente do 

homem americano e da mulher americana de hoje. (...) Toda sociedade é 

uma construção, uma constituição, uma criação de um mundo.” 
(CASTORIADIS, 1987b, p. 241).  

 

Sendo assim, qualquer forma de imposição de padrões de pensamentos e 

comportamentos como “universais” ou “superiores” se configura, sem exceção, numa 

tentativa arbitrária de subordinação cultural e dominação política por parte de determinados 

grupos sociais. Nesse sentido, a educação como imposição de certos aspectos culturais de 

determinados grupos pode servir como “instrumento de dominação” social e “con-formação” 

de outros. O que reforça a tese de uma estreita relação existente entre cultura e poder, já 

mencionada por muitos autores, dentre eles, Pierre Bourdieu, que desenvolveu o conceito de 

“poder simbólico”. 

O poder simbólico refere-se, grosso modo, à capacidade de determinada instituição ou 

grupo social de influenciar as atitudes e crenças dos sujeitos, intervindo e fabricando “a 

realidade”. Bourdieu descreve a violência simbólica como um ato sutil, que oculta relações de 

poder que abrangem toda a estrutura social. Para o autor, o sistema educacional também é 

uma das instituições a exercer esse tipo de violência, contribuindo fortemente para a 

existência e manutenção das desigualdades sociais. Além de ser o local de “informação” e 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

5 

“conformação” aos valores dominantes, também marginaliza as classes populares através de 

seu processo de seleção e exclusão, reforçando também as desigualdades entre os gêneros ao 

estabelecer os comportamentos mais adequados ao público feminino e ao masculino.  

Segundo Bourdieu, as pessoas fazem escolhas em suas vidas, influenciadas pelo 

habitus, ou seja, os indivíduos estão sempre submetidos às influências de suas situações 

econômicas, políticas, culturais e sociais. Ele define o conceito de habitus a partir das 

relações existentes entre o comportamento dos seres humanos e as estruturas e 

condicionamentos sociais. Ou seja, o habitus é um conjunto de disposições individuais 

elaboradas através da incorporação das diferentes estruturas sociais vigentes. (BOURDIEU, 

1989, p.9). Ou, ainda, o habitus “é a interiorização da exterioridade e a exteriorização da 

interioridade”, por ser, ao mesmo tempo, produtor e produto da posição social ocupada por 

um agente. (ORTIZ, 1983, p.46). 

Através da experiência quotidiana vivida pelo sujeito em determinada posição social 

que ele ocupa, se instituem disposições mentais e atitudinais, ou seja, se produzem 

determinados padrões de pensamento e comportamento, que se configuram na sua forma de 

ser e estar no mundo. Tais padrões expressam tanto a visão subjetiva como a coletiva, da 

classe social de pertencimento do indivíduo, bem como fornecem os critérios para as relações 

do sujeito com o mundo. Sendo assim, suas ações, estilos, gostos, preferências, práticas, 

linguagem, vocação, ideologias, etc. não se dão ao acaso, mas, se instituem a partir dessas 

disposições mentais e em conformidade com elas. O habitus é, então, concomitantemente, 

causa e conseqüência da cultura do indivíduo, que por sua vez, é produto e condição da 

posição social ocupada pelo agente.  

Para tanto, em conformidade com Castoriadis, Bourdieu considera que a cultura, as 

classes, os indivíduos não são essências transhistóricas, mas, sim, produtos de relações 

objetivas que se instituem através das práticas sociais e materiais e, que, num movimento 

contínuo, acabam, também, por instituí-las. Dessa forma, este autor desenvolve o conceito de 

habitus, analisando a relação entre os indivíduos e suas escolhas como “propriedades que 

lhes cabem em um momento dado, a partir de sua posição em um espaço social determinado 

e em uma dada situação de oferta de bens e práticas possíveis”. (BOURDIEU, 1996, p. 18). 

Muitas vezes, uma determinada “escolha de vida” nem sempre parece ser a mais 

adequada do ponto de vista individual ou subjetivo, porém, poderá se justificar como a que 

trará maior proveito ou benefício dentro de determinado grupo social.  Fundamentando-se 

nessa análise, Bourdieu, explica o conceito de “poder simbólico”, legitimando as escolhas e 

atitudes assumidas pelos diferentes grupos de atores sociais. Aparentemente, um ator social 
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pode escolher livremente a ação a ser tomada, porém, ele tende a optar por aquilo que será 

mais apreciado pelo seu grupo social.  

Dessa forma, pode-se perceber claramente que as diversas “escolhas” e “opções” dos 

sujeitos se fundamentam em estratégias e não em critérios pessoais ou aleatórios. Sendo 

assim, os processos de escolarização, bem como os demais investimentos culturais, se 

estabelecem de acordo com esquemas de classificação e apreciação que lhes são impostos 

pela família ou pelo grupo social de pertencimento, avaliando, a cada passo, suas chances 

objetivas de êxito. Porém, essa avaliação não se dá de forma totalmente inconsciente nem de 

forma calculadamente consciente, como afirma Bourdieu:  

“(...) O efeito da dominação simbólica (seja ela de etnia, de gênero, de 

cultura, de língua etc) se exerce não na lógica pura das consciências 

cognoscentes, mas através dos esquemas de percepção, de avaliação e de 

ação que são constitutivos dos ‘habitus’ e que fundamentam, aquém das 

decisões da consciência e dos controles da vontade, uma relação de 

conhecimento profundamente obscura a ela mesma.”. (BOURDIEU, 2002, 
p. 49/50). 

 

Sendo assim, as diversas posições sociais ocupadas pelos agentes não se definem 

apenas por si mesmas, mas, sim, em relação umas com as outras e suas possibilidades e 

sentidos se estabelecem através dessas múltiplas relações. Conseqüentemente, a sociedade é 

vista, então, a partir de uma perspectiva multidimensional de relações recíprocas, que se 

complementam e se contrapõem, simultaneamente. No entanto, é necessário observar que o 

que se percebe através dessas análises são processos regulares e não regras imutáveis, ou seja, 

é possível que, dentro dessas regularidades, surjam estratégias e comportamentos desviantes. 

No entanto, na grande maioria dos casos, salvo raras exceções, o habitus será o 

condicionante das ações cotidianas. Sobre ele, Bourdieu afirma que possui, ao mesmo tempo, 

uma função diferenciadora e unificadora, por distinguir os diversos grupos sociais existentes e 

promover a aproximação entre os sujeitos de um mesmo grupo em torno dos mesmos 

“interesses”. (BOURDIEU, 1990, p. 158). Nesse sentido, ao considerarmos o conceito de 

habitus, estamos considerando também, inegavelmente, as diferenças existentes entre as 

classes sociais.  

As classes, segundo Bourdieu, não existem realmente como dado pré-construído: os 

agentes ocupantes do mesmo “espaço social” constituem classes potenciais. Por ocuparem 

posições próximas no espaço social, encontram-se propensos às mesmas práticas e à 

conseqüente probabilidade de encontros físicos e afinidades simbólicas.  No entanto, percebe-

se claramente a existência de uma “comunhão” de estratégias entre esses atores sociais, que 
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perpassam também o terreno da política, dentre outros. Contudo, não se pode deixar de 

observar que as estratégias priorizadas por determinada classe não são independentes das 

priorizadas por outras, mas, sim, são, concomitantemente, concorrentes e complementares, 

convergentes e divergentes. Pois, apesar de poderem ser consideradas como “produtos” dos 

diferentes habitus, elas também compõem o esquema de “produção” das diferenças e, 

portanto, das identificações e das semelhanças.  

Identificar-se com algo ou com alguém, implica em diferenciar-se dos demais. Ao 

estabelecer as diferenças fundamentais que geram as especificidades identitárias das diversas 

classes sociais, estabelece-se também a necessidade e exigência do reconhecimento dessas 

identidades pelos que estão dentro e fora do grupo de pertencimento. Como diz Charles 

Taylor, a identidade:  

“designa algo que se assemelha à percepção que as pessoas têm de si 

mesmas e das características fundamentais que as definem como seres 

humanos. A tese é que nossa identidade é parcialmente formada pelo 

reconhecimento ou pela ausência dela, ou ainda pela má percepção que os 

outros têm dela (...)”. (TAYLOR, 1994, p.41-42). 
 

Bourdieu se dedicou a analisar extensivamente o tema da violência simbólica 

relacionada à escola, a sua função reprodutora e mantenedora do status quo. Por exemplo, 

sabe-se, a priori, que os agentes das classes médias costumam investir financeiramente 

(capital) e simbolicamente (expectativas) na escolarização de seus filhos. Já os agentes das 

camadas menos favorecidas investem muito pouco na escola, possuindo uma relação distante 

e de estranhamento com a instituição, enquanto os que se encontram no topo da pirâmide 

social e econômica assumem uma postura de indiferença frente à escola. (NOGUEIRA, 1995, 

p.9-26). Dessa forma, percebe-se como o pertencimento a uma determinada classe econômica 

e a um determinado grupo social, afetam e influenciam o desempenho escolar de um agente, 

ou melhor, suas expectativas subjetivas e suas possibilidades escolares objetivas. 

É possível compreender mais facilmente o problema do poder simbólico em ação na 

instituição escolar se pensarmos no conceito de habitus desenvolvido por Bourdieu: são as 

próprias estratégias de sobrevivência na sociedade desenvolvidas pelos agentes que lhes 

permitem descobrir ou lidar com o sentido do jogo social no qual estão inseridos.  

“(...) o sistema escolar cumpre uma função de legitimação cada vez mais 

necessária à perpetuação da “ordem social” uma vez que a evolução das 

relações de força entre as classes tende a excluir de modo mais completo a 

imposição de uma hierarquia fundada na afirmação bruta e brutal das 

relações de força.” (BOURDIEU, 2007, p. 311). 
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As idéias desenvolvidas por Bourdieu, no que diz respeito às análises da instituição 

escolar, remetem, principalmente, à reflexão sobre o status quo, sobre a organização social, 

aceita por todos como legítima. Conseqüentemente, tais análises implicam na necessidade de 

se questionar os mecanismos que levam à aceitação do domínio de uns sobre outros, com o 

intuito de promover a conscientização das relações de poder existentes nas diferentes 

instâncias da sociedade.  

Michel Foucault foi outro autor que denunciou o poder conformador, modelador e 

disciplinador das instituições sociais, inclusive da escola, capaz de exercer domínio sobre os 

corpos, uniformizando as condutas, padronizando os indivíduos. Para Foucault, as relações de 

poder estão presentes em todos os aspectos da vida social: “O poder está em toda parte; não 

porque englobe tudo e sim porque provém de todos os lugares”. (FOUCAULT, 2001, p.89). 

A escola, portanto, como uma das instituições responsáveis pela “formação cultural”, é 

também um desses “lugares” de exercício das relações de poder, estruturada hierarquicamente 

para cumprir sua função. (FOUCAULT, 1987, p.128). 

Os estudos de tais autores nos possibilitam refletir tanto sobre a importância e a 

influência do papel do professor nos “jogos de poderes” que se instituem nas relações 

pedagógicas em sala de aula, como sobre o tema complexo da elaboração de políticas 

específicas para a educação, em especial no que se refere à modalidade da educação à 

distância, objeto de nossa pesquisa. Nesse sentido, ao tratarmos do contexto educacional, 

precisamos ir além das determinações instituídas. Ou seja, precisamos considerar também a 

dimensão instituinte da educação e da cultura, em geral, tanto no que diz respeito aos sujeitos 

como aos grupos sociais, possibilitando uma abordagem ampla da questão da formação 

humana em relação com alguns questionamentos acerca da formação docente.  

Para tanto, propomos refletir sobre os múltiplos fatores que incidem na construção das 

identidades dos sujeitos, tanto quanto dos seus processos de representação e de socialização, 

considerando o conceito de Cultura como uma junção de correlações e interferências que 

atuam sobre as subjetividades e o coletivo social, instituindo limites e possibilidades. Trata-se 

de uma proposta de estudo sobre as representações instituídas e instituintes, envolvendo o 

imaginário dos sujeitos (psique), bem como as significações imaginárias sociais, em 

conformidade com a teoria castoriadiana. O que se pretende estabelecer é uma reflexão crítica 

e um olhar diferenciado sobre a dinâmica da elaboração das representações e da construção da 

identidade docente no âmbito da sociedade e, em especial, no âmbito da educação à distância. 

Entendemos que a educação escolar possui um papel importante na construção das 

identidades culturais. Pois, conforme afirma Jean-Claude Forquin “a cultura é o conteúdo 
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substancial da educação (...)”. (FORQUIN, 1993, p.10). Nesse sentido, “identidade cultural” 

é tudo o que corresponde ao “modo de vida” de um povo, grupo de indivíduos ou nação, ou 

seja, é aquilo que, ao mesmo tempo, expressa seus modos de pensar, sentir e agir. Em suma, 

ela representa o próprio “modo de ser” de determinado grupo. Práticas corporais, crenças, 

saberes, gostos, hábitos, estilos, concepções de mundo, produções artísticas, enfim, todas as 

práticas materiais e simbólicas de um grupo fazem parte de sua “identidade cultural”. 

Sendo assim, a opção por abordar o contexto educacional articulado à cultura, à 

história, à política e à economia torna-se fundamental, por possibilitar um entendimento do 

processo social como elemento formador de subjetividades, mas também produzido na 

dinâmica das relações entre os sujeitos-sujeitos e os sujeitos e o meio. Trata-se do 

entendimento do complexo processo de formação humana como em constante 

construção/desconstrução, marcado por rupturas e permanências que são frutos das suas 

múltiplas relações de dependência com os campos econômico, social, político, cultural etc. 

Nesse sentido, observamos que a escolha da carreira docente investe-se de um caráter 

de ambiguidade no contexto atual, em especial no cenário da educação brasileira. Por um 

lado, a profissão de professor ainda representa no imaginário social um ofício nobre, virtuoso. 

Trata-se da opção individual pela dedicação ao bem estar da sociedade, através da formação 

das futuras gerações, propiciando transformações subjetivas e coletivas, visando o progresso e 

o desenvolvimento de cada ser humano, individualmente e da nação, como um todo. Durante 

muito tempo a imagem do professor se constituiu como a de alguém que detinha o saber e o 

conhecimento e, por isso, merecia o respeito e a consideração da comunidade a qual servia, 

que lhe devia as possibilidades de ascensão, atendendo aos princípios da cultura iluminista.    

Mas, por outro lado, a realidade da sala de aula e a baixa remuneração da categoria 

docente apontam em outra direção: a desvalorização da profissão, considerada como uma das 

mais difíceis e estressantes na análise de especialistas (LIPP, 1996 e 2002). São muitos os 

fatores que concorrem para essa caracterização: o desinteresse dos alunos pelos conteúdos 

ministrados, o clima de indisciplina e violência em sala de aula, a ausência de infraestrutura 

no ambiente escolar, turmas super lotadas, excesso de carga horária de trabalho, despreparo e 

falta de capacitação para lidar com situações complexas do convívio professor-aluno e aluno-

aluno, dentre outras.  

Grande parte dessas dificuldades relatadas ocorre como consequência de uma crise de 

valores na macroestrutura política e social, bem como pela questão econômica, o que 

configura uma sensação de total impotência por parte do professor na tentativa de buscar as 

soluções. No entanto, os problemas permanecem e as expectativas da sociedade para suas 
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soluções recaem exatamente sobre a figura daquele que, sozinho, pouco pode fazer – o 

professor. Sendo assim, sobrecarregado pela dura realidade que enfrenta e pela carga 

simbólica que a função docente representa, ao professor resta o cansaço, o desânimo e a 

frustração consigo mesmo e com o processo educativo. 

Diante desse cenário, torna-se relevante pesquisar o processo de construção das 

representações da profissão docente por parte dos futuros professores. Quais os sentidos 

instituídos e quais os desafios detectados por aqueles que escolhem se dedicar a uma carreira 

frequentemente relacionada ao sacrifício, ao sofrimento e à desvalorização?  E em especial, 

como essas representações se configuram no currículo dos cursos de formação de 

professores? Para realizar tal estudo, escolhemos como objeto de pesquisa os cursos de 

formação de professores das licenciaturas à distância do Consórcio Cederj - uma parceria que 

envolve o Governo do Estado do Rio de Janeiro, seis universidades (Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro – UERJ; Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro– 

UENF; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO; Universidade Federal 

do Rio de Janeiro – UFRJ; Universidade Federal Fluminense – UFF e Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ) e algumas Prefeituras Municipais. 

Por se tratar de uma pesquisa ainda em construção, não apresentaremos aqui nenhum 

resultado definitivo ou conclusões estabelecidas, mas, sim, mais uma vez, propostas de 

reflexões sobre os temas mencionados. Nesse sentido, afirmamos que as representações e 

significações imaginárias sobre a profissão docente ainda se encontram sob a influência da 

desmedida valorização da racionalidade científica, que trouxe para o campo da educação 

aquilo que Cornelius Castoriadis chama de hipercategoria da determinidade: a aspiração a 

um saber capaz de estabelecer objetivamente certezas, de explicar e até mesmo predizer a 

natureza humana e social, definindo as determinações do fazer educativo (CASTORIADIS, 

1987b, p. 234). 

Ora, podemos tentar desvendar a natureza ou os objetos criados pelo homem, naquilo 

que são e na forma como se comportam, elaborando teorias coerentes e verdadeiras. Porém, 

em relação ao homem, nunca é possível dizer inteiramente o que ele é ou prever o que ele 

será, pois sua existência se dá sob forma de auto-criação incessante. Como diz Lílian do 

Valle:  

“Não se pode dizer o que o homem será ao nascer; nem ao menos aquilo em 

que se tornará, daqui a um tempo. Há entre nossas vãs intenções de 

conhecimento científico e o homem, uma enorme fenda, que se chama 

criação, que é a origem da autonomia humana.” (VALLE, 2000, p. 18). 
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Quem exerce o ofício de professor sabe que, para além das dificuldades concretas que 

se enfrenta em sala de aula atualmente, o grande desafio da educação é o próprio processo 

educativo. Atividade definida por Kant como a mais difícil das artes, por ter como finalidade 

a construção da autonomia humana, que deve ser tomada como ponto de partida, como 

possibilidade, para depois vir a ser ponto de chegada (KANT, 1999, p. 21). Parte-se de algo 

que ainda não existe, senão como possibilidade. O ponto central do processo educativo é a 

auto-construção individual e própria de  cada ser humano. Mas, mesmo parecendo 

contraditório, esse processo de auto-criação exige a socialização do indivíduo, depende das 

relações e das trocas que ele estabelece com o mundo a sua volta. Sendo assim, então, a 

melhor definição do processo educativo possa ser a de um projeto, uma possibilidade, sobre o 

qual não se podem ter garantias absolutas ou certezas universais, sobre o qual não se podem 

estabelecer, de uma vez por todas, regras únicas e eternas ao seu respeito. 

Nesse sentido, um curso de formação de professores à distância suscita maior atenção 

no tocante a algumas questões: quais são as representações que esses alunos elaboram sobre a 

carreira docente, a partir dessa experiência de formação, tendo em vista os sentidos e desafios 

que se apresentam para esse segmento profissional na atualidade? E em especial, como essas 

representações se configuram para quem se forma em cursos de licenciatura à distância, por 

diversos momentos isolados do convívio com o grupo, com o espaço físico da Instituição 

Universitária e com a realidade do ambiente escolar? Mais ainda: como os “jogos de poder” 

presentes em todas as instâncias influenciam a escolha por essa profissão e por essa 

modalidade de ensino? E quais as possibilidades instituintes que ela oferece? 

O ponto de partida para a realização desse trabalho é a reflexão sobre o processo de 

construção das representações identitárias e das significações imaginárias sociais, através da 

leitura de diversos autores que tratam do tema, utilizando a metodologia da pesquisa 

bibliográfica. Na sequência, realizaremos entrevistas com um contingente significativo de 

alunos dos cursos de licenciatura à distância do consórcio CEDERJ, para coletar os dados 

pretendidos (a saber: suas visões acerca dos sentidos e desafios da profissão docente). Tendo 

em vista que trataremos de opiniões subjetivas, advindas da fala livre e espontânea dos 

entrevistados, nossa pesquisa terá um cunho qualitativo. No entanto, buscaremos também 

núcleos comuns e de diferenciações nos discursos estudados, dentro de um quantitativo de 

entrevistados, através de um estudo comparativo e relacional. Para finalizar, buscaremos 

interpretar os dados coletados, relacionando-os com leituras acerca do contexto educacional 

brasileiro, da situação da profissão docente na atualidade e do processo de formação docente, 
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bem como sobre a EAD, para refletirmos sobre os sentidos e desafios da formação docente 

nos cursos de licenciatura à distância. 

Consideramos que a abordagem de um tema tão complexo como o da formação 

docente, deve considerar, para além das políticas específicas vigentes, a necessidade de uma 

análise ampla dos processos constitutivos de identidades e diferenças socioculturais, 

possibilitando o desenvolvimento de interpretações críticas e criativas que não se reduzam 

apenas aos interesses de determinados grupos ou à concepção hegemônica. Pois, como diz 

Lílian do Valle:  

“ Educar é construir, a cada momento, o sentido do que é educar, tanto 

quanto viver é, a cada momento, fazer e refazer o sentido do que é viver e 

existir é fazer e refazer incessantemente o sentido muito próprio que a 

existência humana adquire em cada um de nós.” (VALLE, 2000, p.19). 

      

Tal afirmação nos remete também à necessidade de questionarmos as significações 

legitimadas na instituição de diferentes projetos e modalidades educativas, bem como suas 

reais possibilidades de contribuição para a produção de múltiplos sentidos de interpretações 

do mundo, das diferentes culturas e dos inevitáveis “jogos de poder” presentes em todas as 

relações sociais.  

Para tanto, não se trata apenas de entender a educação como pura transmissão cultural, 

mas, sim, de tentar entender os processos e as práticas pedagógicas considerando as diferentes 

representações identitárias e as significações imaginárias sociais neles envolvidos. A 

abordagem desses temas amplia o significado da instituição escolar, como um todo, que deixa 

de ser apenas o lugar da “imposição de saberes e valores” para se tornar um espaço híbrido de 

negociações. Nesse sentido, a educação ganha visibilidade e transparência no tocante à sua 

função política, que para além da simples tarefa de “informar”, é também responsável pela 

tarefa de “formar” seres humanos, cidadãos autônomos, livres e conscientes de seus direitos e 

deveres, bem como de seus poderes de deliberação. Ou seja, trata-se de sua dimensão 

instituinte, compreendida como as possibilidades de rompimento, de criação do novo e de 

resistência política por parte daqueles que nela atuam – professores e alunos.  

Diante do cenário atual de políticas de valorização da educação, com propostas de 

investimento na formação de professores, tais como ofertas de cursos de pós-graduação para a 

docência, programas institucionais de bolsas de iniciação à docência (PIBID) e cursos de 

licenciaturas à distância, foco do nosso trabalho, consideramos relevante e urgente tal estudo. 

Sua importância se dá, em primeiro plano, na contribuição para uma compreensão da 

dinâmica das relações pedagógicas como processo amplo - social, econômico e político - que 
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envolve as questões relativas à formação humana. Num segundo plano, pelas reflexões 

propostas sobre os novos desafios presentes na formação dos professores, em face das 

diversas mudanças ocorridas nas políticas educacionais brasileiras, indicando a necessidade e 

a possibilidade de novas interpretações do mundo e da condição humana. 

Diante de tais questões, percebe-se o quanto é delicado o papel da educação: espaço de 

convergência e confronto de expectativas, realizações, alianças, disputas, imposições e 

subversões, suscita a necessidade de se questionar suas possibilidades e os limites de suas 

funções e de seu papel. Em que medida ela se apresenta apenas como uma instituição 

reprodutora e modeladora e em que medida, através de projetos pedagógicos inovadores, ela 

oferece possibilidades de desenvolvimento da autonomia individual e social, como um espaço 

para a "resistência" política e cultural? Em que medida a formação docente e a modalidade de 

ensino à distância vem contribuindo para estimular ou limitar projetos de educação para a 

autonomia? Ou, em outras palavras, para possibilitar a desconstrução de certos mitos, certas 

verdades estabelecidas, bem como das visões unilaterais que definem o fenômeno educativo 

apenas a partir de concepções hegemônicas já cristalizadas nas práticas pedagógicas? 
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