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RESUMO
O objeto de estudo deste artigo é a formação de professores; através da análise dos saberes necessários à
pratica educativa segundo Paulo Freire, do trabalho como um princípio educativo e de uma proposta
progressista da prática docente foi possível refletir sobre algumas questões inquietantes da formação de
professor. A autora acredita que a formação inicial da academia é insatisfatória para uma prática docente de
qualidade; ao analisar sua experiência enquanto discente e docente durante sua prática de
ensino/aprendizagem o educador se questiona quanto a despreparação prática para a realização de sua
atividade, tendo a sua sala de aula como um princípio educativo importante para a continuação de sua
formação. Através do método dialético analisa o processo especificamente humano de inacabamento do ser,
refletindo sobre os saberes fundamentais à prática educativo-crítica ou progressista.
Palavras-Chave: Educador progressista. Formação docente. Saberes indispensáveis.
ABSTRACT
The object of this article is the training of teachers; by analyzing the knowledge necessary for educational
practice proposed by Paulo Freire, working as an educational principle and proposed a progressive teaching
practice was possible to reflect on some disturbing issues of teacher training. The author believes that the
initial formation of the academy is unsatisfactory for a quality teaching practice; to analyze their experience
as students and faculty during their teaching / learning the educator is questioned about the practice
unprepared to conduct their activities taking his classroom as an important educational principle for the
continuation of their education. Through the dialectical method analyzes the process of specifically human
incompleteness of being, reflecting on the fundamental to the practical-critical or progressive educational
knowledge.
Keywords: Progressive Educator. Instructor Formation. Indispensable knowledge.
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INTRODUÇÃO
Este texto pretende abrir espaço para uma reflexão sobre a formação de professores em uma perspectiva
centrada no trabalho como um princípio educativo, partindo de uma análise global da formação docente para
uma reflexão sobre os saberes indispensáveis a esta formação segundo Paulo Freire. Não pretende ser um
espaço fechado, mas aberto a novos debates, com o intuito de instigar uma abordagem progressista de
formação docente.
A partir do século XVIII, o Estado passou a intervir na educação consolidando um espaço às vezes privilegiado
(professores como mediadores do saber), às vezes excludente (processos de “tecnologização” do saber) aos
professores. A formação de professores é uma área da educação que merece destaque por não se tratar
apenas de formar profissionais, mas por produzir uma profissão. Ao longo da história, a formação de
professores nas instituições é uma sequência de um modelo (fôrma), a cópia da prática (Ação) de outros
professores, limitados a imitação, baseados em um padrão, como se a sala de aula fosse um espaço único
que recebe estes profissionais com as mesmas necessidades, os mesmos problemas, em um mesmo
contexto.
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O Estado forneceu durante décadas um enquadramento normativo a instituições de ensino, submetendo
professores e alunos a regras gerais, padronizadas e fixadas por lei, normas que com o advento das novas
tecnologias caíram em desuso e as instituições não conseguiram acompanhar o progresso, estando
ultrapassadas para atender as novas exigências sociais; atualmente há uma tentativa de regressão a um
passado que não condiz com nossa realidade, o professor que atua em sala de aula hoje necessita de
competências que não eram exigidas há duas décadas, o professor divide hoje o espaço de trabalho com o
celular, com a internet que nem sempre traz informações verdadeiras, advindas de fontes confiáveis, mas que
para os alunos, é a verdade, o docente é testado a todo o momento. Ou seja, o professor do passado era
visto como detentor do saber, hoje esta visão foi transferida para a tecnologia, a internet é a detentora do
saber, o saber docente é tido como secundário, questionável, mas não através de uma reflexão discente,
apenas através de uma comparação entre o saber do professor e o disseminado na “rede”.
3
“Em qualquer ocupação, arte ou ciência, ofício ou profissão, a relação do trabalhador com o seu objeto de
trabalho e a própria natureza desse objeto são essenciais para se compreender a atividade em questão. O
fato de tratar-se de um objeto material, simbólico ou humano, requer, em cada caso, modalidades adequadas
de trabalho e de tecnologias, bem como conhecimentos diferenciados... (Tardif 2005, p.31)”
O trabalho docente é um trabalho realizado com pessoas, para pessoas, um trabalho humano, que envolve
relação de conflitos, de valores diferenciados, de maneiras diferentes de ver o mundo, de questionamentos,
dúvidas, certezas, vontades; os professores precisam convencer seus alunos de que o material que eles têm
para oferecer é o melhor, o mais interessante, mas como tornar atrativo algo que é obrigatório, indesejado
num primeiro momento, cansativo, imposto, contraditório e aparentemente dispensável, pois a informação
está acessível a todos de maneira rápida, encantadora, cheia de luzes e imagens multimídias?

O Estado com um discurso de instruir o povo, formar cidadãos esclarecidos, delega aos professores uma
imensidão de missões, flexíveis de acordo com as ideologias e o contexto econômico e político vigente, não
basta obedecer a regras prontas, é preciso compreendê-las, interiorizá-las e transmiti-las, as palavras de
ordem são: aceitação, adequação, especialidade, aos professores basta apenas transmitir o que é de
interesse do dominante, aceitar as regras sem questionamentos, essa deve ser sua fôrma:
recepção-aceitação-transmissão para adequar-se e adequar seus alunos às necessidades da sociedade
capitalista.
De acordo com Paulo Freire a sociedade capitalista está interessada em formar operários técnicos, o
funcionário precisa ser eficientemente técnico, não interessa ao dominante que o dominado se posicione no
mundo, que ele questione , reflita sobre seus direitos, mas ao contrário este operário deve ser “treinado” para
aceitar a realidade como ela é apresentada, como se as desgraças sociais fossem uma fatalidade da vida
humana, o sujeito está fadado ao fracasso, de nada adianta relutar, esta é a ideologia disseminada e ao
professor basta reproduzi-la:
Naturalmente, reinsisto, o empresário moderno aceita, estimula e patrocina o treino técnico de “seu”
operário. O que ele necessariamente recusa é a sua formação que, envolvendo o saber técnico e científico
indispensável, fala de sua presença no mundo. Presença humana, presença ética, aviltada toda vez que
transformada em pura sombra. (Freire 2002, p.100)
4
Ainda de acordo com este autor não posso ser professor se me entrego ao desejo do dominante, se
permaneço neutro diante da realidade que nos obriga a tomar uma posição, ser professor é se colocar no
mundo, é ter consciência de que posição ocupa no mundo, é dialogar com a realidade, é questionar, se
posicionar, “ser mais”. O professor pode preparar o sujeito tecnicamente, mas isso não o impede de preparar
também o ser humano para conhecer enquanto operário técnico a sua importância no processo, pois a
história só é feita com homens e mulheres.
Saberes necessários a formação docente.
O professor deve ter consciência do inacabamento do ser, o ser humano está em constante formação, nunca
completo, nuca acabado, enquanto consciente do não acabamento do ser, o professor entende que seu aluno,
assim como ele, está num constante momento de aprender, essa consciência permite a compreensão de que
não se sabe tudo, assim como não é possível ensinar tudo, com essa consciência também se adquire a
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humildade de ouvir o outro, de saber que o outro tem algo para oferecer, dar e receber. O saber-se inacabado
é fundamental na formação docente, proporciona uma visão aberta e não fechada como é visivelmente
detectada em um docente que se considera senhor do saber, o entendimento do não acabado proporciona
desejo para aprender, conhecer algo novo.
“Quando saio de casa para trabalhar com os alunos, não tenho dúvida nenhuma de que, inacabados e
conscientes do inacabamento, abertos à procura, curiosos, “programados, mas para aprender”, exercitaremos
tanto mais e melhor a nossa capacidade de aprender e de ensinar quanto mais sujeitos e não puros objetos
do processo nos façamos.”(Freire 2002, p.58)
O desejo por aprender que surge do entendimento do inacabamento do ser é fundamental no processo de
aprendizagem, mobilizados por este desejo, docentes e discentes buscam constantemente aprender algo
novo, segundo Bernard Charlot: “primeiro vem o desejo, depois o objeto do desejo”, só desejando aprender é
que consigo obter o objeto do meu desejo, a aprendizagem; Charlot chama a atenção para uma equação
pedagógica que os docentes precisam compreender “atividade intelectual+sentido ; proporcionando
atividades aos discentes que os levem a refletir, vai produzir um sentido, este sentido leva ao prazer, ao
desejo de conhecer, desejo este fundamental para a aprendizagem.
5
Outro saber indispensável à formação docente é o de que ensinar não é impor conhecimento, de cima para
baixo, de alguém que sabe a alguém que não sabe, mas ao contrário, é possibilitar através de reflexões a
produção, a construção conjunta de um saber, o docente não pode considerar-se como sujeito que forma e o
aluno como sujeito a ser formado, mas ao contrário, embora conscientes da posição de educador/educando,
ao proporcionar aprendizagem o docente aprende e ao aprender o discente ensina, ocorre uma troca
inseparável, pois aluno e professor são sujeitos e objetos de um mesmo processo, a aprendizagem; a
interação que ocorre neste processo é fundamental, o ser humano é social e histórico, aprende com as
relações existentes entre ele e os outros seres, as relações sociais. Este saber é importante por tranquilizar o
docente, não cabe a ele apenas transmitir conteúdos, mas proporcionar momentos de reflexão que leve o
discente a refletir, questionar, desejar, aprender.
A relação docente/discente é uma relação social, de interação, sendo assim, outro saber indispensável à
formação docente é o de que sua prática é seu maior ensinamento, seu exemplo prático é uma forma de
proporcionar aprendizagem, cabe ao docente manter uma relação de coerência entre teoria e prática, se em
sala de aula o professor fala do respeito à diversidade, mas critica um aluno por sua opção sexual, não
respeita a fala do discente porque considera desnecessária ao processo, chama atenção do aluno impondo sua
autoridade desmedida, através de seu exemplo deixa cair por terra a sua teoria do respeito, suas atitudes são
questionáveis e o discente não acredita em suas palavras, pois perdem a credibilidade através de seus atos; o
docente deve pregar o que ele realmente acredita para não correr o risco de ser contraditório e incoerente. O
professor deve ocupar um lugar no mundo e se conscientizar de que lugar é este. Segundo Paulo Freire: “
Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo”:
Saber que não posso passar despercebido pelos alunos, e que a maneira como me percebam me ajuda ou
desajuda no cumprimento de minha tarefa de professor, aumenta em mim os cuidados com o meu
desempenho. Se a minha opção é democrática, progressista, não posso ter uma prática reacionária,
autoritária, elitista. (Freire 2002, p.95)
Saber o lugar que ocupa no mundo e que não pode ser neutro, mas ao contrário ter sempre uma posição é
outro saber indispensável à formação docente; a posição que o professor ocupa na sociedade não é uma
posição neutra, o docente é
6
formador de opiniões, é facilitador de aprendizagem, é um ser social, sendo assim, de maneira alguma é um
ser neutro na história. Cabe ao docente ter sempre uma opinião formada a respeito dos acontecimentos
sociais, ainda que esta opinião seja oposta a disseminada ideologicamente, desde que sua opinião esteja
segura e tenha argumentação coerente ela deve ser respeitada; assim como respeitar uma posição oposta a
sua, e não se irritar desmedidamente porque o outro não pensa da mesma forma, é um dever docente, as
diferenças enriquecem o debate, engrandecem a discussão, possibilita reflexão, atitude indispensável ao
processo de aprendizagem. Este saber condiz com o respeito ao outro, com generosidade, humildade, ética...
Reconhecer que a educação é ideológica é um saber importante à formação docente, mas reconhecer a
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capacidade de ultrapassar essa ideologia é uma função primordial; reconhecer a força da ideologia
disseminada pelos dominantes, aquela capaz de nublar, escurecer a realidade, de tornar cegos surdos e
mudos os dominados é importante, mas reconhecer a capacidade de lutar, de clarear, tornar visível a
realidade a estes dominados é uma função primordial à prática docente, enquanto professor é preciso manter
vivo o desejo de luta e de esperança por um mundo melhor, ser professor é não aceitar a realidade fatalista
imposta por uma sociedade capitalista que visa apenas o lucro, saber que a realidade apresentada não é fácil
é importante, mas saber que é possível driblar esta realidade é um saber indispensável à formação docente.
“... Nenhuma teoria da transformação político-social do mundo me comove, sequer, se não parte de uma
compreensão do homem e da mulher enquanto seres fazedores da história e por ela feitos, seres da decisão,
da ruptura, da opção. Seres éticos, mesmo capazes de transgredir a ética indispensável..” (Freire 2002,
p.126)
Um saber também indispensável à formação docente é o de que o trabalho docente é um trabalho com seres
humanos, para seres humanos e sobre seres humanos; é um trabalho com gente, inacabada-ignorante,
humilde-arrogante, consciente-inconsciente, consequente- inconsequente, sonhadora-fatalista,
curiosa-acomodada, disciplinada-indisciplinada..., mas gente. Como prática estritamente humana a docência
jamais pode ser entendida como uma experiência ausente de sentimentos humanos, é durante a prática
educativa (o trabalho em sala de aula) que todas as emoções são colocadas à prova, é durante o desempenho
da função docente que o professor reconhece suas fragilidades, sua força, sua coragem, seus
7
medos. É ao adentrar uma sala de aula que o professor entende o quanto sua “fôrma” adquirida na academia
é precária e o quanto é importante a sua “Ação” para que o processo de ensino aprendizagem ocorra de
maneira eficiente e eficaz.
O trabalho como um princípio educativo.
A sala de aula é um local onde se realiza situações de aprendizagem, para o professor a sala de aula é seu
local de trabalho, os alunos são seu objeto de trabalho e com eles os professores estão em constante
interação. É no contexto escolar que as relações educacionais acontecem, a análise deste contexto oferece a
compreensão da atividade docente. Sendo assim, é uma atividade humana em que o trabalhador (professor),
ser humano, atua sobre seu objeto de trabalho (aluno), outro ser humano, atividade fundamentalmente
baseada na interação humana. Sendo o trabalho docente um trabalho de interações humanas e não um
trabalho com um objeto inerte, carrega características particulares que fundamentam o trabalho diário no
ambiente escolar.
O trabalho docente tem finalidades, é orientado por objetivos, os docentes são submetidos a hierarquias, a
ideologia de que cabe ao profissional o desempenho de funções técnicas, porque é a eficácia técnica que será
cobrada, é disseminada pelos dominantes, cabe ao docente (trabalhador), construir a partir do seu trabalho,
sua cidadania, que não é construída apenas com eficácia técnica, mas também através de sua reflexão crítica
sobre a sociedade, através de sua luta a favor da construção de uma sociedade menos injusta, a favor dos
injustiçados, dos que tem direitos na teoria, mas que são negados na prática. Tão importante quanto o
desempenho de funções técnicas (ministrar conteúdos), é o testemunho ético do docente ao esclarecer estas
relações de poder (à sociedade capitalista interessa operários técnicos, não pensantes), enquanto ministra o
conteúdo.
“... meu papel como professor, ao ensinar o conteúdo a ou b, não é apenas o de me esforçar para, com
clareza máxima, descrever a substantividade do conteúdo para que o aluno fixe. Meu papel fundamental, ao
falar com clareza sobre o objeto, é incitar o aluno a fim de que ele, com os materiais que ofereço, produza a
compreensão do objeto em lugar de recebê-la, na íntegra de mim...”(Freire 2002, p.116)
Entendido o trabalho como possibilidade de transcender a realidade fatalista imposta pelos capitalistas, o
trabalho como produto da interação humana, desenvolvido com seres humanos e para seres humanos, como
uma atividade que exige reflexão em que se processam relações transformadoras do homem e da
8
sociedade, prática social que tem como fundamento o conhecimento, direcionado a um fim, a transformação
do real para o ideal, possibilitando a evolução dos sujeitos rumo à integridade física e moral, fica evidente o
princípio educativo do trabalho.
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Marx mostrou que o processo do trabalho transforma dialeticamente o objeto, o trabalhador e suas condições
de trabalho. Trabalhar não é só transformar o objeto do trabalho em outro objeto, mas ser transformado
também pelo seu trabalho, ou seja, durante a realização do trabalho, o trabalhador modifica o objeto, a si
mesmo e as condições em que o trabalho acontece. O trabalho docente é uma atividade realizada com
pessoas, repleta de interações, cheia de intenções, acontece no contexto escolar, é uma construção social,
visa escolhas e posicionamentos, é em si uma atividade complexa que pode transformar o objeto, o sujeito e
o contexto, a depender do objetivo a que se pretenda.
Ao refletir sobre o seu trabalho o docente faz uma relação com as condições oferecidas, os obstáculos que
precisa enfrentar para a realização de sua atividade, as exigências que são impostas, as cobranças as quais
deve dar uma resposta, e os limites entre o ideal e o real. Refletir enquanto parte de um processo necessário
para possibilitar ao homem o exercício pleno da sua cidadania e as relações estabelecidas entre quem manda
e quem obedece, entre atender às necessidades ou às futilidades deve fazer parte do cotidiano do trabalho do
professor, só através da reflexão sobre a ação é possível executar consciente uma atividade que exige uma
compreensão crítica da realidade.
O trabalho como princípio educativo é o reconhecimento de que o trabalhador (docente) mesmo realizando
sua atividade sob imposições capitalistas ( na escola), é capaz de transcender e proporcionar novos saberes
especialmente na prática educativa, a relação entre docentes e discentes pode entrelaçar saberes capazes de
construir um conhecimento transformador das próprias relações sociais; quando o trabalho é tomado como
objeto de crítica revela as relações sociais de explorações ai existentes, sendo assim, o trabalho docente
produz conhecimento, e esse mesmo trabalho inspira os sujeitos envolvidos a libertar-se da condição de
alienado.
“O trabalho como princípio educativo é, pois, a unidade prática/teoria, a associação no homem das esferas da
necessidade com a liberdade de modo a produzir um novo saber que lhe permita participar ativamente da
reorganização da sociedade visando à socialização dos meios de produção, à superação da apropriação
9
privada da produção e da vigente divisão do trabalho, encaminhando o processo produtivo à coletividade
(Bezerra 2007, p.217).”
A escola enquanto instituição política e social é formadora de força de trabalho, que gera mais-valia, produz
capital, é através da instituição escolar que são formados variados profissionais que deverão ingressar no
mercado de trabalho, essa análise é fundamental para a compreensão do trabalho como princípio educativo.
Cabe a educação escolar e aos professores formar não só para o trabalho, mas principalmente para o
exercício pleno da cidadania, o desafio posto aos educadores é o de que mesmo situados em um contexto de
determinações capitalistas, não trabalhem a favor do sistema, mas através do próprio sistema proporcionem
a condição de libertação.
“... Já vimos que a condição humana fundante da educação é precisamente a inconclusão de nosso ser
histórico de que nos tornamos conscientes. Nada que diga respeito ao ser humano, à possibilidade de seu
aperfeiçoamento físico e moral, de sua inteligência sendo produzida e desafiada, os obstáculos a seu
crescimento, o que possa fazer em favor da boniteza do mundo como de seu enfeamento, a dominação a que
esteja sujeito, a liberdade por que deve lutar, nada que diga respeito aos homens e às mulheres pode passar
despercebido pelo educador progressista.”(Freire 2002, p.140)
O educador que se pretenda progressista deve compreender que a história é construída com seres humanos,
sendo assim, enquanto existir homem e mulher vai existir história que muda com o tempo, que evolui,
retrocede, avança, está em constante movimento. O professor pode entender o trabalho como princípio
educativo ao avaliar a sua própria história de educador, da sua experiência ao entrar em uma sala de aula
para trabalhar a primeira vez, é a partir do seu trabalho, das necessidades, dos desencantos, das dúvidas,
das incertezas de primeiras aulas, do “desejo” constante de buscar conhecimento para amenizar as
dificuldades de sua atividade que o professor reflete sobre o porquê que as teorias adquiridas nos bancos
acadêmicos não são suficientes à sua ação, o porquê da “fôrma” não se adequar a “Ação”, essa compreensão
e a busca constante por melhorar sua prática é o seu princípio enquanto educador que quer fazer parte da
história, não como paciente, mas como alguém capaz de contribuir para mudar o que está posto como
inevitável. De acordo com a professora Ada Augusta:
“... Na verdade, é no dinamismo da própria realidade que se encontram as categorias complexas, as quais,
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mediante o próprio trabalho e outras formas de conhecimento, vão-se explicitando. Sem
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negar a importância do acesso às informações, do domínio do saber acumulado historicamente e da
associação prática/teoria, pode-se afirmar que o trabalhador, primeiramente por sua militância, acaba
formulando esses conceitos da economia política...” (Bezerra 2007, p.212)
Cabe ao educador que se pretenda progressista refletir sobre as relações de trabalho da sociedade capitalista,
as relações de poder que Marx explorou através de sua análise do processo de produção do capital, da
valorização da quantidade em detrimento da qualidade, a importância do tempo, da força do trabalhador, da
produção de mais-valia. A compreensão da natureza alienante do trabalho capitalista é muito importante para
que o educador entenda-se enquanto submetido à exploração do Estado e nesse contexto reúna esforços para
que esta realidade não viole seus direitos, para que não aceite ser subalterno à hegemonia da classe
dominante, mas ao contrário empreenda uma luta diária a realidade imposta como uma fatalidade.
“O trabalhador trabalha sob o controle do capitalista, a quem pertence seu trabalho. O capitalista cuida em
que o trabalho se realize de maneira apropriada e em que se apliquem adequadamente os meios de
produção, não se desperdiçando matéria-prima e poupando-se o instrumental do trabalho, de modo que só se
gaste deles o que for imprescindível à execução do trabalho. Além disso, o produto é propriedade do
capitalista, não do produtor imediato, o trabalhador. O capitalista paga, por exemplo, o valor diário da força
de trabalho...(Marx 2013, liv 1 v.1 p.209).”
Ao capitalista o que interessa como resultado do trabalho é a resposta a sua satisfação enquanto proprietário
do que é produzido, quem produz não importa, o que importa é que o resultado seja o que ele deseja e que
contribua para a continuação de sua exploração, para conseguir manter seu domínio o capitalista utiliza-se de
recursos para encurralar o trabalhador e mantê-lo em uma espécie de submissão a suas ordens; para o
dominante não é interessante que o dominado reflita sobre suas condições, apenas reproduza o que lhe é
solicitado. A importância atribuída a técnica é o seu meio de se manter na posição de dominante, e a
superação a esta técnica é o meio que o dominado tem de mudar sua posição.
Assim, o trabalho entendido como um princípio educativo proporciona aos educadores um repensar sobre as
relações sociais e econômicas, o contexto da globalização, o discurso do ideal e o real vivenciado no dia a dia
da sala de aula. O professor deve ser conhecedor das teorias, mas precisa também ser conhecedor de sua
prática, do papel que exerce na sociedade e do resultado de sua atividade, deve
11
saber a que se propõe, se deseja a manutenção do que está posto como inevitável, ou se pode e quer
contribuir para mudar a realidade. Paulo Freira chama a atenção para a importância da leitura do mundo, que
antecede a leitura da palavra, considerando a importância desse pensamento é possível parafrasear
afirmando que a leitura do trabalho também deve anteceder a sua atividade, confirmando a importância do
trabalho como princípio educativo.
Trabalhar numa perspectiva progressista de acordo com Paulo Freire.
Ensinar numa perspectiva progressista exige segurança e competência profissional. O professor deve se
esforçar para realizar a sua tarefa de maneira eficiente e eficaz, um docente não deve ir a sala de aula
ministrar um conteúdo que seja desconhecido para ele, ao contrário, deve estar sempre muito bem informado
e embasado teoricamente sobre determinado conteúdo com o qual vai trabalhar, um docente inseguro não
tem respeito dos educandos é considerado incompetente e o seu discurso é vazio, a teoria é importante para
impulsionar a ação, para dar credibilidade a fala, os alunos podem não conhecer determinada teoria, mas
sabem reconhecer quando o professor não a domina.
Ensinar numa perspectiva progressista exige autoridade democrática. A autoridade está diretamente ligada
com a liberdade, o professor pode oferecer liberdade aos educandos para realizar as atividades conduzidas
por ele sem perder a autoridade de conduzir o processo, a autoridade não deve ser imposta, mas conquistada
através do respeito recíproco entre discentes e docente, ter autoridade em sala de aula não é manter os
alunos em silêncio enquanto escutam estagnados a fala do professor, mas travar com eles um debate a
respeito do que se pretende construir durante o processo, ter autoridade docente é conquistar
responsabilidade diante da liberdade da construção do aprendizado.
Ensinar numa perspectiva progressista exige negociação. O professor precisa saber negociar com o aluno,
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durante a atividade de aprendizagem existem momentos diferenciados: falar, calar, ouvir, observar, expor,
respeitar, exigir respeito, fazer, ajudar, ser humilde, se exaltar...é preciso saber que docente e discente tem o
seu espaço e a sua importância durante o processo, ambos precisam ser ouvidos e precisam ter voz, ensinar
é também negociar interesses e não apenas impor vontades e pensamentos, para que uma comunicação
efetiva aconteça é
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preciso uma troca de vozes, quando apenas uma voz se pronuncia não ocorre comunicação, mas discurso que
pode ou não ter significado.
Ensinar numa perspectiva progressista exige humildade. O professor consciente de seu inacabamento
enquanto ser sabe que não está formado, mas em constante processo de formação, não se considera
detentor do saber, mas alguém disposto a aprender, a compartilhar; enquanto ser humano humilde, sabe o
que conhece, mas ainda mais é consciente do quanto desconhece e do quanto ainda tem para conhecer, essa
humildade abre as cortinas das possibilidades de aprender cada vez mais. O filósofo Sócrates afirmava: “só
sei que nada sei”, esta afirmação declarava o quanto ele era consciente que ainda tinha para aprender,
demostrava também o quanto humilde era aquele pensador, talvez tenha sido esta humildade que o levou a
tanto conhecer.
“Posso saber pedagogia, biologia como astronomia, posso cuidar da terra como posso navegar. Sou gente. Sei
que ignoro e sei que sei. Por isso, tanto posso saber o que ainda não sei como posso saber melhor o que já
sei. E saberei tão melhor e mais autenticamente quanto mais eficazmente construa minha autonomia em
respeito à dos outros”. (Freire 2002, p.92)
Ensinar numa perspectiva progressista exige viver a história como uma possibilidade. Ao professor que se
pretenda progressista é preciso a compreensão da história como uma possibilidade de um amanhã diferente e
não como um determinismo do hoje, é preciso brigar pelos sonhos de dias melhores, não encarar os fatos
como determinados, não aceitar a ideologia de “manda quem pode, obedece quem tem juízo”, mas ao
contrário, ser consciente de que “manda quem pode, obedece quem não tem argumentos”. Ao professor é
preciso um exercício constante de reflexão e descortinamento do que é imposto como verdade absoluta, é
preciso concordar com Paulo Freire quando diz: “o ser humano é maior do que os mecanismos que o
minimizam”, é preciso ser militante e acreditar na mudança.
“É preciso, porém, que tenhamos na resistência que nos preserva vivos, na compreensão do futuro como
problema e na vocação para o Ser Mais como expressão da natureza humana em processo de estar sendo,
fundamentados para a nossa rebeldia e não para a nossa resignação em face das ofensas que nos destroem o
ser. Não é na resignação mas na rebeldia em face das injustiças que nos afirmamos(Freire 2002, p.76).”
Ao professor que pretenda ensinar numa perspectiva progressista é importante a vocação para o “Ser Mais”, a
consciência do ser é necessária, mas a
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certeza de que pode “Ser Mais” é indispensável, é a partir da certeza de que mudar é difícil, mas não
impossível, que o docente pode “Ser Mais”, não importa o tipo de projeto que o professor esteja empenhado,
se Eja, Ead, Educação especial, do campo, se de formação primária ou superior, o êxito do projeto vai
depender desta certeza de que pode “Ser Mais”. É preciso “Ser Mais” Ada Augusta; Ma. Izabel Cristina; Paulo
Freire... Militantes por uma educação e uma formação docente de qualidade.
Do educador que se pretenda progressista espera-se que saiba motivar o aluno para questionar de maneira
crítica e criativa o mundo em que vive e as relações sociais das quais faz parte; parece claro que ensinar não
significa transmitir informações prontas como verdades invioláveis, mas mobilizar o aluno a curiosidade, ao
desejo de aprender; ao educador progressista é exigida a superação da “fôrma” através da “Ação” para que
ao formar se forme e transforme a realidade em que vive.
REFERÊNCIAS
BEZERRA, Ada Augusta Celestino. Gestão democrática da construção de uma proposta curricular no ensino
público. Maceió: UFAL; Aracaju: UNIT, 2007.
BRAGA, Rui; OLIVEIRA, Francisco de; RIZECK, Cibele. Hegemonia às avessas: economia, política e cultura na
era da servidão financeira. Boitempo, 2010.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
2002.

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/formacao_de_professores.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



GATTI, Bernadete Angelina; BARRETO, Elba Siqueira de Sá; ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo de Afonso. Política
docentes no Brasil: um estado da arte. Brasília: UNESCO; MEC; 2011.
MARX, Karl. O Capital. Livro 1. V. 1. São Paulo: Boitempo Editorial, 2013.
NÓVOA, António (org.). Vidas de Professores. Porto: Porto, 2000.
_______. Profissão Professor. 2. ed. Porto: Don Quixote, 1997.
_______. Formação de Professores e Trabalho Pedagógico. Lisboa: Educa, 2002.
14
PALMA FILHO, J. C. Política educacional brasileira: educação brasileira numa década de incertezas
(1990-2000): avanços e retrocessos. São Paulo: CTE Editora, 2005.
SCHÖN, Donald A. Educando o Profissional Reflexivo: Um novo design para o ensino e a aprendizagem. Trad.
Roberto Cataldo Costa – Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 10ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2010.
TARDIF, Maurice, Claude Lessard. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão
de interações humanas. Tradução de João Batista Kreuch. 5.ed.-Petrópolis, Rj: Vozes,2009.
Sobre a autora:
Licenciada em Letras/Português pela Universidade Tiradentes; Especialista em Líbgua Portuguesa pela
Universidade Pio Décimo; Especialista em Tutoria em EaD pela Universidade Tiradentes; Participa do Grupo de
Pesquisa Políticas Públicas, Gestão Socioeducacional e Formação de Professor (GPGFOP).
E-mail: eliane_obr@yahoo.com
.br

Recebido em: 28/06/2014
Aprovado em: 28/06/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/formacao_de_professores.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


