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RESUMO
O artigo analisa os sentidos atribuídos por professoras em formação às situações dilemáticas de natureza ética,
inerentes ao exercício docente. Esta reflexão decorre da pesquisa realizada no âmbito do mestrado em Educação e
Contemporaneidade – UNEB, intitulada “Confabulações na formação de professores: a experiência e o saber ético como
saberes docentes”. Os resultados mostraram posições ancoradas em um individualismo exarcerbado que conduze à
precarização das relações subjetivas, com forte apelo à competitividade frente à centralidade do trabalho. No entanto,
quando desafiadas a desnaturalizar posições e assumir o confronto próprio do espaço público, as professoras
colocaram em causa a formação que receberam. Isto sugere a urgência em considerar a escola como um lócus
privilegiado da construção de um debate em torno das situações dilemáticas inerentes ao exercício docente.
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ABSTRACT
 
The present work analyses the senses, imputed by teachers during their formation process, of ethics dilemmatic
situations presented in the docent relational activities. The researche was developed with two groups of graduating
teachers of the first semester 2006, at Curso Normal Superior in Salvador- BA, part of the master work presented at the
Universidade do Estado da Bahia, in 2007. The results showed positions anchored in a highly individualistic character
which conducts to the precarisation of subjective relations, product of a strong competition sense attributed to work
relations. Beyond this, religious beliefs and other aspects of their social lives were put on debate when they were
challenged about their everyday lives. This suggests the need of self and social knowledge related to social relations,
and also to discuss the beliefs and values which are expressed in the experience work, as ethic knowledge.
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Apresentação
O enfoque instrumentalista e o aligeiramento da formação de professores colocaram importantes fundamentos da
prática educativa à margem das propostas formativas nos últimos anos. Dentre outras questões, a dimensão ética e
política como princípio formativo, sofreu um apagamento na educação e por extensão, nas orientações formativas.
Os professores, entretanto, enfrentam cotidianamente situações de natureza ética, diante das quais são obrigados a
assumir posições. A sala de aula e, por extensão, a escola, quando concebida como um espaço público, possui o
desafio de se organizar de tal forma que seus integrantes tenham a oportunidade de pôr em questão os princípios e
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finalidades da tarefa de educar e assim se constituir em uma comunidade que reflete acerca de seu bem comum.
A constatação deste desafio fomentou a realização da pesquisa “Confabulações na formação de professores: a
experiência e o saber ético como saberes docentes”, no âmbito do mestrado em Educação e Contemporaneidade –
UNEB, cujo principal objetivo era analisar os sentidos atribuídos por professoras em formação, às situações dilemáticas
de natureza ética, presentes nas relações que se estabelecem no exercício docente. Para tanto, foi realizada uma
pesquisa-ação, mediada por Fábulas, com dois grupos de concluintes do Curso Normal Superior, no decorrer do
primeiro semestre letivo de 2006, em um Instituto Superior de Educação, na cidade do Salvador/Ba.
Neste artigo, apresentamos uma análise das posições assumidas pelas professoras envolvidas na pesquisa que me
pareceram mais significativas e por fim, uma reflexão acerca do desafio de incorporar no contexto escolar o debate em
torno das situações dilemáticas inerentes ao exercício docente.
 
A pesquisa de campo
As duas turmas de concluintes do Curso Normal Superior que participaram da pesquisa eram compostas, na sua
totalidade, por profissionais que já atuavam no Ensino Fundamental I da rede pública municipal de Salvador há alguns
anos, e que por força da Lei 9394/96 ingressaram na formação dita inicial, no âmbito do ensino superior.
A pesquisa de campo consistiu na realização de encontros com os dois grupos de concluintes ao longo do primeiro
semestre letivo de 2006. O principal objetivo destes encontros era analisar como as professoras se posicionavam diante
de situações dilemáticas de natureza ética, presentes nas relações que se estabelecem no exercício docente.
Por este motivo, a Fábula foi o gênero textual escolhido como base de reflexão ética nos encontros em que a pesquisa
de campo se configurou. Essa escolha justifica-se através de dois argumentos. O primeiro refere-se ao uso frequente
desse gênero textual nos planejamentos de Língua Portuguesa das séries iniciais do Ensino Fundamental, com
destaque para as Fábulas atribuídas a Esopo e a La Fontaine. O segundo argumento baseia-se na principal
característica da Fábula que consiste em transmitir determinados ensinamentos morais. Como afirma Lima Vaz (2002,
p.54), o gênero Fábulas mostra-se, de fato, como uma das expressões mais eficazes do saber ético e como tal, aparece
como expressão universal nas mais diversas tradições.
A primeira proposição feita aos grupos foi o debate em torno das razões pelas quais são utilizadas Fábulas nos
planejamentos. Os argumentos recaíram inicialmente sobre as questões comportamentais e disciplinares dos alunos. As
Fábulas, segundo as professoras, eram utilizadas como instrumento de moralização, um pretexto para disciplinar os
alunos.
Desde esse momento, ficou evidente que a Fábula não era eleita como parte da herança cultural que o professor
apresenta aos seus alunos para instigar a participação dos mesmos em uma prática sociocultural, de tempos remotos,
na qual se pretendia transmitir determinados ensinamentos morais.  Ela era utilizada apenas como meio de
normatização, um jeito oportuno de “corrigir algumas atitudes dos alunos”.
Para estas professoras a Fábula não tinha um fim em si mesma, era apenas um meio para se chegar a determinadas
condutas. Funcionava como uma espécie de guia, de manual que orienta e conduz a uma verdade. Desse modo, os
fundamentos morais que lá se apresentavam se constituíam como prescrições de comportamento inquestionáveis.
No entanto, vale destacar que a Fábula, como qualquer outro gênero textual, é uma prática social profundamente
vinculada à vida cultural e social. Larrosa (2003) orienta, ao fazer referência a textos como os Guias Espirituais, as
Meditações, as Epístolas e as Confissões, que:
Lo característico de ese tipo de textos es que, a pesar de ser humildes em su pretensión cognoscitiva, a pesar de no
pretender universalidad em sus enunciados, a pesar de ser voluntariamente fragmentários, no pierden de vista la
situación de transformación de las vidas concretas de la gente. Ese tipo de literatura no pretende decir la verdad de lo
que son las cosas, sino que pretende vehicular um sentido para lo que nos pasa. (p. 37)
Com o intuito de desnaturalizar a compreensão das professoras sobre as Fábulas, e principalmente sobre a forma como
eram utilizadas em sala de aula, foi organizado em um dos encontros da pesquisa de campo uma sessão de leitura de
Fábulas, no qual a orientação dada às professoras foi a simples leitura do texto e a se colocarem diante da Fábula
“apenas” como leitoras, sem pensar nos alunos e nos planejamentos. Foi sugerido ainda que desconfiassem do que
estava escrito e que se colocassem no lugar dos dois personagens para identificar o conflito humano retratado e a
posição assumida por cada um deles.
Em cada uma das turmas indicou-se a organização de seis grupos e distribuidas as três Fábulas mais utilizadas pelas
professoras em seus planejamentos, a saber: A cigarra e a formiga, A lebre e a tartaruga e A raposa e a cegonha.
 Desse modo, dois grupos tinham a mesma Fábula e deveriam ler e analisar a posição assumida pelos personagens. As
professoras foram orientadas a identificar provérbios, ditos populares ou máximas que pudessem traduzir a lição de
moral a partir da ação de cada um dos personagens da Fábula analisada.
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Em seguida foi solicitado que cada grupo socializasse as discussões realizadas no decorrer da atividade. Os grupos
responsáveis por uma determinada Fábula apresentavam suas sínteses para que os demais problematizassem as
posições apresentadas. Do confronto entre os grupos emergiu um rico diálogo que na sua dinâmica traz dimensões
importantes para se pensar a relação entre Ética e Docência.
As sessões de leitura se constituíram numa experiência ímpar: um momento no qual as professoras tiveram a
oportunidade de posicionar-se frente às situações dilemáticas apresentadas na Fábula. Com isto, não apenas
analisaram o texto, mas principalmente, traduziram o que sentiam e refletiram sobre sua própria conduta em sociedade.
Elas refletiam alto, intercambiavam suas indagações e transformaram a sala de aula num espaço de ideias
compartilhadas.
 
 
Confabulações de Tramas Dilemáticas
Nesta seção destacamos duas posições que nos pareceram mais significativas, pela maior frequência de seu
aparecimento, ou por seu impacto com relação às outras professoras no momento em que emergiram no debate.
Pretendemos com essa seleção, estabelecer um campo mais restrito para a análise, a fim de compreender o sentido
que as professoras em formação atribuem às situações dilemáticas, de natureza ética, presentes nas relações que se
estabelecem no exercício docente.
Não pretendemos aqui emitir julgamentos acerca dos comentários realizados pelas professoras, mas analisar o que
estava na base das posições assumidas e assim refletir acerca das crenças e valores explicitados naquele momento e
que se configuram como uma pequena amostra dos fundamentos éticos que balizam as relações do homem
contemporâneo.
Cada um por si e ninguém por nós
De todas as posições assumidas certamente a que mais impressionou foi o individualismo exacerbado presente nos
comentários das professoras, frente à ação dos personagens das Fábulas. O que se verificou foi a reincidência de uma
posição que valorizava os interesses individuais em detrimento dos coletivos. Os argumentos apresentados buscavam a
garantia de bem-estar para o indivíduo, configurando assim uma espécie de egoísmo ético em que o bom confunde-se
com o que seja útil para si, independentemente de ser ou não para os outros.
Os argumentos apresentados buscavam a garantia de bem-estar para o indivíduo, o que revela uma centralidade da
noção de indivíduo em detrimento de uma visão mais coletiva da sociedade. Algumas perspectivas apresentadas pelas
professoras, que trazem dicas para a compreensão de suas posições frente aos dilemas, pareciam confundir a noção de
um bem com aquilo que é útil para um indivíduo em determinada situação, e que isso pode ser exportável para o
conjunto da sociedade. Vejamos alguns exemplos:
- O trabalho da cigarra é cantar, cada um que faça o seu trabalho. Se a outra vai carregar folhinha, o que que eu posso
fazer?
- [...] Eu cortei essas relações de emprestar coisas, ninguém empresta nada a ninguém.
- Então você se mata de trabalhar e depois vai ajudar vagabundo?
- [...] Na hora que você precisa todo mundo que é sua amiga sempre tem alguma coisa para fazer e você fica sozinha, e
é ai que você realmente vê quais são as pessoas que você pode contar,  que você compartilhe.
O individualismo é uma posição e se constitui como uma ação regulamentada e dotada de caráter histórico e social.
Pode-se concluir que a modernidade foi capaz de transformar a sociedade num amontoado de indivíduos preocupados
apenas com suas próprias vidas. Como já previa Freud (1969), diante de tantas adversidades nos defendemos com um
isolamento voluntário porque se torna mais fácil viver quando estamos à distância de nossos pares.
As professoras, herdeiras dessa realidade histórica e social, tanto defendem que não devem assumir responsabilidades
por outrem como reclamam o desamparo. Essa é uma posição paradoxal, porque reivindicamos exatamente aquilo que
negamos, ou seja, queremos que o próximo nos acolha e proteja e não somos capazes de reconhecer “o outro” como
sujeito de iguais direitos.
De certa forma, podemos dizer que o homem moderno perdeu a capacidade de questionar a sua própria existência
enquanto membro de uma coletividade e hipervalorizou o indivíduo como núcleo da ação e do pensamento. Tornou-se
insensível diante do sofrimento alheio, mas assumiu a condição de mero espectador. A falta de um referencial coletivo,
capaz de produzir certos parâmetros minimamente razoáveis para a vida coletiva, anestesiou homens e mulheres que já
não se chocam mais com os horrores produzidos na contemporaneidade. Disso também decorre a compreensão da
vida como uma grande competição. Vejamos o que dizem as professoras:
- A lebre pensou: eu vou deitar aqui pra descansar um pouquinho, mas antes dela chegar eu saio na frente porque eu
sou veloz, eu vou ganhar. Só que ela se descuidou e quem acabou ganhando foi a tartaruga.
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- A tartaruga deu uma de esperta, foi inteligente, aproveitou que a lebre tava descansando.
- Às vezes eu acho que eu construo um texto muito bem, mas aí tem uma colega que tem mais dificuldade, e aí eu digo
que não vou fazer o texto, vou deixar pra ela fazer, ai eu não faço ou faço de um jeito que eu sei que eu poderia fazer
melhor, mas ela faz e me dá um banho. E aí? Eu que fui injusta, esperta, porque eu sabia que a colega não sabia fazer
ou eu quis ajudar ou competir de forma mais justa.
A ideologia liberal capitalista alimenta o individualismo e mercantiliza as relações. O bom confunde-se com o ter e a
competição instala-se aí, no anseio de suprir necessidades produzidas pela sociedade capitalista a qualquer custo. Ser
generoso com o outro passa a ser uma ameaça, porque ajudá-lo pode fazer com que adquira mais “posses”. 
Essa mercantilização, embora crie as possibilidades do progresso e crescimento da economia, parece não contribuir
para a melhoria das relações entre os homens, não garante que as pessoas se tornem mais respeitosas e solidárias. Ao
contrário, com ela assumimos uma posição utilitarista, em que o bom é o que serve a um interesse pessoal, mesmo que
isso tenha implicações negativas com relação ao conjunto da sociedade. É bom se tiver boas consequências individuais,
independente do motivo que levou a fazê-lo ou da intenção que se pretendeu concretizar. Na lógica das trocas o outro é
reconhecido apenas para benefício próprio.
- A formiga foi avarenta, ela não foi solidária e a gente nunca sabe quando vai precisar do outro.
- A cigarra também durante o período que ela estava cantando deve ter pensado na questão da gratidão, talvez ela
possa ter pensado assim: eu vou estar cantando para a formiga porque ela deve estar gostando do meu canto, e ela vai
ser grata quando eu precisar.
- A lebre duvida da agilidade da tartaruga e se mostra assim meio monótona. Nessa de dormir a outra vai e passa por
cima dela. É, essa é a vida da gente, a gente olha a pessoa e julga pela aparência em si, sem conhecer o que a
pessoa realmente é capaz de fazer.
Nessa ”vida da gente” nos deparamos com um desafio gigantesco do homem contemporâneo: como educar as crianças
sendo o que somos? Como atribuir sentido ao exercício docente se estamos impedidos de refletir sobre nossa própria
condição humana? A que fim se quer chegar quando comprometemos nossas escolhas apenas aos interesses
individuais? Como educar a diversidade diante de tanta adversidade?
Nunca fomos tão livres para escolher nossos caminhos e nunca estivemos tão perdidos. Isso se torna ainda mais grave
quando reconhecemos que o homem depende de sua ação para realizar-se como ser humano. Como afirma Aristóteles,
as virtudes são adquiridas pelo exercício, ou seja, são pelos atos que praticamos em nossas relações com outras
pessoas que nos tornamos bons ou maus.
Pra frente é que se anda
Da discussão em torno da fábula A cigarra e a formiga merece destacamos em especial uma posição das professoras
que identificam a noção de virtude com a capacidade produtiva de uma das personagens. Essa associação nos fornece
dicas importantes para a compreensão de um dos sentidos atribuídos às situações dilemáticas, de natureza ética.
O confronto entre o esforço da formiga e a cantoria da cigarra gerou um debate que evidenciou o valor que o trabalho
tem para as professoras. Aliado a isto a fé no progresso, uma vez que é o trabalho que impulsiona e garante um futuro
melhor para todos. Alguns dos provérbios escolhidos para equacionar o dilema moral da Fábula demonstram essa
crença: “Quem nada faz nada tem”, “ Você colhe o que você planta”, “Quem trabalha e guarda sempre tem” e “Quem
não trabalha na hora do aperto nada tem”.
Para compreender o valor atribuído ao trabalho pelas professoras é necessário antes analisá-lo a partir de uma
perspectiva histórica e social. Na modernidade o trabalho foi elevado à condição de valor central da existência. Isto não
significa que em outros tempos o homem não tivesse que lidar com as necessidades relativas à sobrevivência e de
algum modo atribuir significado às atividades que visavam a sua continuidade. No entanto, o trabalho era apenas
decorrência de um valor supremo, ou seja, a própria vida. A possibilidade de passar toda a vida a trabalhar era
considerada como castigo divino ou condição de povos vencidos e escravizados.
Com o advento do processo de industrialização e de suas consequentes condições objetivas, o trabalho tornou-se
referência absoluta para todas as atividades da vida e modificou definitivamente os hábitos e as mentalidades. Do posto
de desconfiança e desprezo passou ao de credibilidade e dignidade.
O trabalho objetiva a vida moderna porque é meio de produção de alguma coisa, que  não está na natureza e que só
existe em função da vida social. Hannah Arendt (1997) afirma que a atividade de fabricação se distingue da que visa a
mera sobrevivência, a qual denomina labor e que se limita a produzir apenas as condições objetivas de manutenção da
vida. O labor relaciona-se à dimensão natural e biológica da própria vida, enquanto que o trabalho
[...] é a atividade correspondente ao artificialismo da existência humana. (…) O trabalho produz um mundo «artificial» de
coisas, nitidamente diferente de qualquer ambiente natural. Dentro de suas fronteiras habita cada vida individual,
embora esse mundo se destine a sobreviver e transcender todas as vidas individuais. (…) O trabalho e seu produto, o
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artefato humano emprestam certa permanência e durabilidade à futilidade da vida mortal e ao caráter efêmero do tempo
humano. (ARENDT, 1997, p. 15-16)
Nessa perspectiva o trabalho não se configura como uma dimensão coletiva da existência humana, mas uma atividade
individualizada que se desdobra em um mundo humano caracterizado por relações de desigualdade, de poder e de
dominação. Essa individualização e o apelo à competitividade conduzem à precarização das relações subjetivas entre
as pessoas e, com isso, agrava a dificuldade de se atribuir sentido à produção, e à própria vida coletiva, pois, acredita
Arendt, os valores e os sentidos são produzidos coletivamente através de relações intersubjetivas na produção material
e imaterial do mundo. O resultado disso é o desenvolvimento de condutas privadas, e o consequente isolamento
voluntário e a desagregação do viver junto.
Nos provérbios selecionados pelas professoras torna-se evidente que o trabalho assume a promessa de substituir “o
caos pela ordem e a contingência pela previsível seqüência dos eventos” (BAUMAN, 2001, p. 157). Os ideais modernos
de ordem e progresso estão aí preservados nestes despretensiosos ditados populares. Nesse sentido, o trabalho é uma
condição para ser e estar no mundo moderno e sua ausência representa uma anormalidade, como bem explicitou uma
professora:
- Trazendo para a realidade aí, a gente vê que o trabalho é a construção da vida da gente e o texto diz o tempo todo
que a cigarra só cantou, folgou o verão todo. Eu tô doida pra ficar igual à cigarra mas o trabalho chamando.
O trabalho toma para si o primeiro lugar entre as atividades humanas, certamente porque essa escolha garante uma
vida mais satisfatória, apesar dos esforços e renúncias. De acordo com Bauman (2001, p. 155), “o encantamento
moderno com o progresso – com a vida que pode ser ‘trabalhada’ para ser mais satisfatória do que é, e destinada a ser
assim aperfeiçoada – ainda não terminou, e não é provável que termine tão cedo”.
Segundo o autor a modernidade não conhece outra vida senão a “feita”. A vida dos homens e mulheres modernos não é
algo determinado, mas uma tarefa incompleta que exige esforços. Assim, o homem bom é aquele que trabalha duro, ou
nas palavras de Sennett, (2005, p. 119) a necessidade de trabalhar duro torna-se uma virtude.
Nesta perspectiva, o homem moderno torna-se virtuoso a partir de sua capacidade produtiva e de sua preocupação com
o futuro, a exemplo da formiga, que durante todo o verão trabalhou duro para acumular riqueza.  Vejamos a posição de
um dos grupos que discutiu a fábula A cigarra e a formiga:
- A gente achou assim, que os dois lados foram muito radicais, porque uma se aprofundou demais no trabalho e a outra
nada fez, só ficou de perna pra cima, cantando e não se preocupou com o futuro. A formiga não, sempre
preocupada com o futuro.
O futuro é o tempo em que a prosperidade e a felicidade estarão asseguradas. Essa certeza está associada à ideia de
progresso e representa a autoconfiança no presente. O sentido mais profundo do progresso, talvez único, segundo
Bauman (2001, p. 152), é feito de duas crenças inter-relacionadas – de que “o tempo está do nosso lado”, e de que
“somos nós que fazemos acontecer”.
No entanto, o progresso está cada vez mais privatizado. Deixou de ser um esforço coletivo e se configura como um
amontoado de projetos individuais que concorrem entre si. O depoimento que destaco a seguir impressiona pela forma
como esta professora se posiciona frente às diferenças sociais que estruturam a vida em sociedade na
contemporaneidade:
- É que nem eu, que sou professora, que ganho esse salário mixuruca, depois eu vou bater na porta de doutor pedindo
ajuda, eu não, tenho que me virar com o que eu ganho. Por que outro vai me ajudar?
A resignação desta professora demonstra que o trabalho é um esforço individual e não a produção social da vida, um
deslocamento para as relações objetivas de produção e sua consequente hierarquização. Desse modo, a quantidade de
posses, seja material ou intelectual, é que atribui valor ao ser. Para Bauman (2001), o progresso, como tantos outros
parâmetros da vida moderna, está privatizado
[...] porque a questão do aperfeiçoamento não é mais um empreendimento coletivo, mas individual; são os homens e
mulheres individuais que a suas próprias custas deverão usar, individualmente, seu próprio juízo, recursos e indústria
para elevar-se a uma condição mais satisfatória. (p. 155)
Infelizmente a professora não está errada. Num mundo onde o que prevalece é o interesse individual, não há mesmo
como esperar algo de outrem. Entretanto conformar-se com isto não tornará a vida mais fácil de ser vivida. Sennett
(2005, p. 27) afirma que o capitalismo de curto prazo corrói o caráter, sobretudo aquelas qualidades de caráter que
ligam os seres humanos uns aos outros, e dão a cada um deles um senso de identidade sustentável.
Fugir do presente em direção ao futuro, repelidos e empurrados pelos horrores do passado, não contribuirá com o
aperfeiçoamento moral e a elevação dos padrões éticos da sociedade. Ao contrário, é no enfrentamento dessas
questões que teremos alguma chance de viver uma vida mais digna em sociedade.
Nesse sentido, inspirada em Paulo Freire (2003), reafirmo mais uma vez minha esperança na educação de nossas

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/o_lugar_da_etica_na_formacao_de_professores.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.5-8,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



crianças. Como orienta o célebre educador, ensinar exige a convicção de que a mudança é possível, desde que
tratemos o saber do futuro como problema e não como inexorabilidade.
Navegar é preciso, viver não é preciso
O professor é um navegador. Ser professor nos dias atuais exige a mesma coragem de quem enfrenta um mar revolto
rumo a uma guerra. Todos os dias, ao entrar na sala de aula, depara-se com o inesperado e se vê obrigado a decidir
rotas, instrumentos e possibilidades. Entretanto, nas tantas viagens que o professor realiza descobre que nem sempre
os instrumentos que utiliza para se localizar e dar rumo ao seu curso são suficientes.
O cotidiano da sala de aula revela aos navegadores que há algo extremamente complexo e subjacente à prática
educativa que eles, na grande maioria, não conseguem compreender. Desta forma descobrem que já não é possível
reduzir a atividade docente à mera aplicação de técnicas e que é preciso muito mais. Cientes dessa lacuna, as
professoras que participaram da pesquisa concluem:
- Nós precisamos pensar sobre isso enquanto ser humano mesmo, até para adquirir um equilíbrio para fazer o
trabalho que nós fazemos, afinal de conta nós nos envolvemos, e nós trabalhamos com gente, se a gente não adquirir
esse equilíbrio a gente não consegue entrar na sala todo dia.
- Nós tivemos várias disciplinas e em nenhum momento se trouxe uma proposta diferenciada para o que a gente já faz
na sala de aula. Então o que vem de contribuição é muito pouco para que seja pensado na formação de professores
nessa perspectiva. O resultado é isso na nossa prática agora.
Realmente o que se tem feito para se pensar a educação como formação do homem é muito pouco. Esse relato me
remete novamente aos efeitos de uma formação instrumentalista e como afirma Lefort, o trabalho do professor torna-se,
com mais frequência, uma técnica, e este por sua vez, reconhece que sua posição enquanto educador “tende a se
apagar para dar lugar a um agente de transmissão de conhecimentos” (LEFORT, 1999, p. 220).
Isso coloca o professor, de fato, em uma situação de deriva. Mesmo que ele tenha clareza dos fins de seu exercício
profissional, está resignado e rendido aos efeitos das marés. Remar contra essa maré é tarefa árdua, porém, entre o
grupo de professoras, sujeitos dessa pesquisa, encontramos disposição para tal desafio:
- Os professores acham que só aprendeu a ler e a escrever e daí acabou. Infelizmente, acho que não acabou não.
A gente faz as coisas sem nem pensar porque que tá fazendo, sem refletir sobre nada. A maioria dos professores
tem essa prática de maneira a não refletir, de maneira mecanizada. Agora é a gente que vai ter que buscar, começar
de novo.
Talvez não seja preciso começar tudo de novo. Se as instituições escolares se reconhecessem como um espaço
público, certamente já estariam contribuindo de forma significativa para suscitar uma reflexão acerca dos sentidos
atribuídos à finalidade do educar e assim equilibrar meios e fins.
Na contramão dos discursos oficiais e longe de reduzir os espaços em que os professores experimentam a vida em
sociedade, parto do pressuposto de que a escola é um lócus privilegiado da construção de um debate em torno das
situações dilemáticas inerentes ao exercício docente. Lugar em que alunos e professores se encontram, cada qual com
suas crenças e seus valores, onde aprendem a se mover em meio aos dilemas éticos com os quais se deparam. Uma
esfera pública por excelência, na medida em que, os que ali se encontram, são convidados a tornar-se para o outro e a
objetivar o seu mundo singular. 
Nessa perspectiva, assumir a escola como espaço público pressupõe o entendimento de que “a realidade da esfera
pública conta com a presença simultânea de inúmeros aspectos e perspectivas, nos quais, o mundo comum se
apresenta e para os quais nenhuma medida ou denominador comum pode jamais ser inventado” (ARENDT, 1997, p.
67).
A escola, enquanto espaço público, se constitui para os estudantes como um dos primeiros e mais ricos ambientes de
encontro com a diferença e no qual se estabelecem as primeiras negociações para a construção de regras de convívio
social que devem ser internalizadas por todos, não apenas em seus resultados, mas na sua forma de construção e na
prática de seu cumprimento.
Na escola a possibilidade do diálogo e da negociação pode se configurar como um conteúdo de formação dos sujeitos
ali envolvidos, estudantes e professores. No entanto, é importante considerar que esse diálogo se constitui do confronto
dos diferentes valores e princípios oriundos da vida privada de cada um. Cabe à escola então, como instância pública,
garantir o espaço para a negociação porque, como informa Arendt (1997):
Ser visto e ouvido por outros é importante pelo fato de que todos vêem e ouvem de ângulos diferentes. É este o
significado da vida pública, em comparação com a qual até mesmo a mais fecunda e satisfatória vida familiar pode
oferecer somente o prolongamento ou a multiplicação de cada indivíduo, com os seus respectivos aspectos e
perspectivas (p. 67).
A escola é também o encontro da diversidade de fundamentos que balizam a vida em sociedade e seus decorrentes
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embates. Isso porque a posição que cada sujeito assume frente aos dilemas que enfrenta em seu cotidiano está
ancorada em determinados fundamentos axiológicos, os quais nem sempre estão para a consciência de quem os
exprimem. 
Desse modo, todos poderão realizar um retorno radical sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o mundo. A reflexão ética
deve estar a serviço da construção da autonomia moral dos sujeitos, exigindo o descentramento necessário para
coordenar o próprio ponto de vista com o ponto de vista alheio, pois como afirma Aristóteles (2003, p. 41), “pelos atos
que praticamos em nossas relações com outras pessoas, tornamo-nos justos ou injustos; pelo que fazemos em
situações perigosas e pelo hábito de sentir medo ou de sentir confiança, tornamo-nos corajosos ou covardes”.
As regras e condutas de um determinado grupo social devem ser construídas e reconhecidas pelo coletivo. Desse
modo, se é esperado do professor um posicionamento crítico diante da tarefa de educar, é preciso coibir o
aniquilamento da vontade de escolha dos professores, como se eles não tivessem condições de trilhar os próprios
caminhos. A escola, enquanto espaço público, tem como obrigação garantir o envolvimento dos professores nas
deliberações para levá-los à compreensão de quais são realmente os seus valores, para se sentirem responsáveis e
comprometidos com os mesmos, evitando, portanto, todo e qualquer tipo de doutrinação.
A escola, tal qual a concebemos ainda nos dias de hoje, é fruto do projeto moderno que visava principalmente a
supremacia da razão, da racionalidade científica e dos princípios liberais, como forma de elevação do sujeito. A riqueza
de possibilidades do encontro com a diversidade, própria do espaço público, é negada pelas instituições escolares, que
em busca de uma pasteurização impedem o confronto entre diferentes crenças e valores. Também a formação de
professores deve ser repensada. A concretude de seus desafios reais deve servir de base para restabelecer o rumo por
onde navegar. As situações dilemáticas, de natureza ética, vivenciadas no interior da escola não podem ser aniquiladas
como se fossem empecilhos que comprometem a harmonia da instituição.
É preciso enfatizar que a pretensão deste trabalho não era homogeneizar posições ou reconduzir os professores ao
caminho do bem, mas indicar que a formação de profissionais que atuam em sala de aula seja ao menos provocativa. O
genuíno interesse dessa pesquisa foi enfrentar os conflitos morais próprios da atividade docente e não simplesmente
negá-los a partir de sua naturalização, como se tudo já estivesse pré-determinado, seja por alguma transcendência, seja
pela própria natureza. Este desafio apoia-se nos ensinamentos de Aristóteles (2003) quando afirma que
[...] a virtude moral é adquirida em resultado do hábito (...) É evidente, pois, que nenhuma das virtudes morais surge em
nós por natureza, visto que nada que existe por natureza pode ser alterado pelo hábito. (...) Não é nem por natureza
nem contrariamente à natureza que as virtudes se geram em nós; antes devemos dizer que a natureza nos dá a
capacidade de recebê-las, e tal capacidade se aperfeiçoa com o hábito. (p. 40)
Sendo assim, parece razoável afirmar que fundamental mesmo é criar o hábito de debater e negociar com os pares. O
confronto é formativo em si, independente de seus resultados, até mesmo porque, nem sempre o debate deve
vislumbrar a superação do que esteja instituído. A discussão é importante, inclusive, para manter determinadas regras e
condutas necessárias à vida em sociedade, desde que os envolvidos participem consciente e criticamente de tais
deliberações.
Essa proposição justifica-se na certeza de que ninguém nasce com receitas ou instruções para seguir um ou outro
caminho. Construímos nossas rotas durante a própria vida, e por este motivo que navegar é preciso, apesar de todas as
adversidades que possamos encontrar mar adentro.
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