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Minha segurança se funda na convicção de que sei algo
e de que ignoro algo a que se junta a certeza de que
posso saber melhor o que já sei e conhecer o que ainda
não sei. Minha segurança se alicerça no saber confirma-
do pela própria experiência de que, se minha inconclusão,
de que sou consciente, atesta, de um lado, minha igno-
rância, me abre, de outro, o caminho para conhecer.

Paulo Freire, 1996
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INTRODUÇÃO: PREPARANDO AS LINHAS DO TEAR...

A formação profissional tem assumido lugar de destaque nos deba-

tes educacionais no Brasil e no mundo. Pode-se notar um verdadeiro cres-
cimento de pesquisas (TARDIF; LESSARD; LAHAYE, 1991; SCHÖN,
2000; NÓVOA, 1995; PIMENTA; GHEDIN, 2002; CHARLOT, 2002;

BOLZAN, 2002; GUIMARÃES, 2004; RAMALHO; NUÑEZ;
GAUTHIER, 2004), que buscam diferentes modos de compreender a for-
mação de professores na tentativa de promover reflexões e desenvolvi-

mento profissional.

A formação do professor está presente em todas as abordagens do
fenômeno educacional e, em todas elas, evidencia-se o papel cada vez
mais importante do docente no processo educativo, exigindo deste profis-

sional competência, dedicação e motivação. É preciso considerar que a
qualificação docente está relacionada à valorização profissional e que se
torna cada vez mais presente a necessidade de criar as condições de tra-

balho de acordo com a importância de seu trabalho na sociedade contem-
porânea.

Este trabalho pretende, a partir dos estudos e das pesquisas existen-
tes no campo educacional, refletir sobre a complexidade do ser humano

como um elemento importante a ser considerado no processo formativo
de professores. Com esse objetivo, evidenciaremos a crítica à racionalidade
técnica e suas limitações para a compreensão do ser humano nos proces-

sos formativos. Para isso, refletiremos sobre o pensamento complexo, so-
bretudo em relação à vida pessoal e profissional dos professores.
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A FALSA RACIONALIDADE TÉCNICA: DESATANDO OS NÓS
DO TAPETE

A crítica à racionalidade técnica e instrumental, que orientou e ser-
viu de referência para a educação e socialização do conhecimento cientí-
fico em geral e para a formação dos professores em particular, durante
grande parte do século XX, tanto nos países europeus como nos america-
nos, gerou uma série de estudos e pesquisas que têm procurado superar a
relação linear e mecânica entre o conhecimento técnico-científico e a prá-
tica no contexto escolar (BORGES, 2004; SCHÖN, 2000; TARDIF, 2002;
RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004; NÓVOA, 1997; MONTEIRO,
2001). Segundo Morin (2006, p. 45)

[...] o século XX viveu sob o domínio da pseudo-
racionalidade que presumia ser a única racionalidade,
mas atrofiou a compreensão, a reflexão e a visão em lon-
go prazo. Sua insuficiência para lidar com os problemas
mais graves constituiu um dos mais graves problemas
para a humanidade.

A falsa racionalidade técnica consiste em reduzir a realidade e os
fenômenos educativos a um único pensamento, fragmentado, lógico,
mecanicista, que o torna incapaz de, por si só, compreender a complexi-
dade e multidimensionalidade desta mesma realidade. Contudo, não se
trata de simplesmente rejeitar a racionalidade técnica, pois seria uma
postura tão reducionista quanto a da falsa racionalidade técnica. Ou seja,
deve-se rejeitar a dicotomia entre a racionalidade técnica e o pensamento
complexo, introduzindo a dialogicidade entre ambas que inclusive traduz
um dos princípios do pensamento moriniano. Em outras palavras,

�Trata-se de entender o pensamento que separa e que
reduz, no lugar do pensamento que distingue e une. Não
se trata de abandonar o conhecimento das partes pelo
conhecimento das totalidades, nem da análise pela sín-
tese; é preciso conjugá-las� (MORIN, 2006, p. 46).

A cultura tradicional escolar e acadêmica, fortemente pautada no
modelo da falsa racionalidade técnica, revela sua insuficiência quando
pretende responder de maneira satisfatória aos problemas enfrentados
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pela sociedade contemporânea, repleta de contradições evidenciadas nos
fenômenos educacionais, nas situações complexas do cotidiano escolar e
do processo formativo dos professores e das novas gerações.

Convém observar que a lógica disciplinar, em que se baseia o mo-
delo tecnicista da ciência positivista, evidencia claras limitações, pois,
além da fragmentação e compartimentalização dos conhecimentos, não

considera os saberes docentes construídos na/sobre a prática pedagógi-
ca. Para Borges (2004, p. 49), �[...] no modelo disciplinar e aplica-
cionista, o conhecer e o fazer são tratados de forma dissociada e, em

unidades de formação estanques uma da outra, no âmbito da formação
profissional.�

Ao propor a reforma do pensamento pela inteligência complexa,
Morin (2000, p. 208) critica a falsa racionalidade, afirmando que:

A inteligência parcelada, compartimentada,
mecanicista, disjuntiva, reducionista quebra o comple-
xo mundo em fragmentos disjuntos, fraciona os pro-
blemas, separa aquilo que está unido, unidimensionaliza
o multidimencional. É uma inteligência ao mesmo tem-
po míope, présbita, daltônica, zarolha. Acaba cega, na
maioria das vezes. Ela destrói no embrião todas as
chances de um julgamento correto, ou de uma visão a
longo prazo.

Nesse modelo, o fazer pedagógico do professor é pautado nos sabe-

res produzidos pelos especialistas das áreas científicas, reduzindo o papel
do profissional à mera execução e reprodução de saberes pensados por
outros, e desconsiderando o docente como ator e autor do processo de

construção de sua própria profissão (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER,
2004). Conforme Nóvoa (1997, p. 27):

A pedagogia científica tende a legitimar a razão instru-
mental: os esforços de racionalização do ensino não se
concretizam a partir de uma valorização dos saberes de
que os professores são portadores, mas sim através de
um esforço para impor novos saberes ditos �científicos�.
A lógica da racionalidade técnica opõe-se sempre ao de-
senvolvimento de uma práxis reflexiva.
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Diante disso, o conhecimento produzido pelas pesquisas em educa-
ção não pode traduzir a realidade educacional, limitando-se à simples
aplicação da �teoria à prática�, o que não atende efetivamente às deman-

das dos professores no desempenho de sua ação docente. Sobre isso,
Charlot (2002) denuncia que a distância entre a pesquisa educacional e a
sala de aula leva muitos professores a se formarem mais com outros pro-

fessores no interior das próprias escolas, do que nas universidades e insti-
tutos de formação, ou seja, na prática.     Diante disso, urge repensar a for-
mação de professores, não mais ancorada no paradigma da racionalidade

técnica, mas que considere o professor como ator e autor de sua prática
pedagógica, sua história de vida, suas experiências e seus saberes como
objeto de investigação.

É preciso colocar os professores no centro dos debates educativos e
dos problemas de investigação, não mais para acusá-los ou dizer o que
devem ou não fazer, tratando-os como �cobaias� ou �objeto de pesquisa�,

segundo Tardif (2002), mas colaboradores que na reflexão de sua prática
pedagógica possam efetivamente transformá-la.

Tudo isso nos remete ao pensamento complexo como ponto nodal
para compreender o processo formativo dos professores e a própria com-

plexidade humana, numa dimensão que se mede pelos limites e obstácu-
los encontrados historicamente no contexto educacional. A formação de
professores se constitui em um grande desafio que precisa ser encarado.

O papel do professor, nesse cenário de exigências de toda ordem social,
cultural e econômica, é reforçado pelas reformas educacionais que co-
bram posturas e práticas docentes que atendam efetivamente às exigênci-

as contemporâneas marcadas pela globalização da economia, às tecnologias
da informação e comunicação e às políticas públicas vigentes ou em ela-
boração no País.

Isso significa dizer que estamos diante do desafio de superar con-

cepções que não dão mais conta do processo educativo no qual estamos
envolvidos. É preciso um pensar complexo, para criar outras formas de
conceber e desenvolver a aprendizagem da docência.
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Diante disso, nos deparamos com a necessidade de deixar claro o
que é ser professor na contemporaneidade. Essa compreensão é impor-
tante para situar este profissional frente à complexidade do ser humano,

porque �aprendemos disciplinas sobre que conhecimentos da natureza e
da sociedade ensinar e com que metodologias, porém não entra nos currí-
culos de formação como ensinar-aprender a sermos humanos� (ARROYO,

2000, p. 55).

Segundo Demo (2004), o professor da contemporaneidade deve
ser um pesquisador, formulador de proposta própria com autonomia,

enquanto ator e autor de sua história. E acrescenta que este professor
deverá fazer de sua prática educativa um percurso de construção e re-
construção de conhecimentos teóricos, já que �teorizar a prática signifi-

ca não separar a produção do conhecimento frente à realidade, como se
para estudar fosse mister deixar o mundo e ir para a universidade�
(DEMO, 2004, p. 82).

Ainda segundo Demo (2004, p. 89), �[...] grande parte dos profes-

sores não estuda, não lê, não pesquisa nem elabora, em alguma medida
porque sequer teria tempo disponível, ao consumir dando aula.� É possí-
vel dar o que se não tem? Até que ponto todos estes estudos e pesquisas

sobre formação docente têm atingido a sala de aula e a vida dos professo-
res em sua maneira de agir e pensar?

Charlot (2002, p. 91) denuncia que �ser professor é defrontar-se
incessantemente com a necessidade de decidir imediatamente no dia-a-

dia da sala de aula [...] e, depois de decidir na urgência, ele tem que
assumir as conseqüências da decisão, de seus atos.�

Entendemos que a resposta para essas questões não pode ser encon-
trada, a não ser na compreensão da sociedade contemporânea que está

passando por intensas transformações culturais, políticas, sociais e eco-
nômicas que direta ou indiretamente definem os rumos da formação e do
trabalho do professor, conforme necessidades educacionais colocadas em

cada momento histórico e contexto social.



302 |||||

A COMPLEXIDADE DA PROFISSÃO DOCENTE: OS FIOS DA
TRAMA E DA URDIDURA

Mas qual seria realmente o papel do professor neste contexto? Não

seria contraditório o professor ser responsabilizado pela formação da ci-
dadania de sujeitos autônomos e responsáveis quando ele mesmo não
vive como cidadão? Quais suas condições pessoais e profissionais, na atu-

alidade, para o exercício da profissão? Afinal de contas, quem é mesmo o
ser humano que procura os cursos de formação de professores? Quem é o
educador-formador desse sujeito humano?

Definitivamente, é preciso considerar a complexidade do ser huma-
no nos processos formativos de professores, mesmo porque

[...] não é possível continuar formando um professor para
uma realidade diferente daquela que ele terá que enfren-
tar; por isso, a questão da prática, no contexto da reali-
dade escolar do exercício da profissão, torna-se um im-
portante princípio formativo (RAMALHO; NUÑEZ;
GAUTHIER, 2004, p. 176).

Os professores têm um papel importante frente às mudanças na so-
ciedade. Por isso, é preciso repensar as exigências em torno da profissão

docente, considerando a complexidade da educação contemporânea. Re-
pensar a profissão docente direciona nosso olhar para os processos
formativos, a construção identitária, as políticas de aperfeiçoamento e

fortalecimento profissional, ou seja, a profissionalização com suas carac-
terísticas específicas.

Atualmente, as pesquisas sobre formação de professores vão em di-
reção ao �campo propriamente dito das práticas cotidianas pelas quais se

realiza e se reproduz o processo de trabalho dos atores escolares� (TARDIF;
LESSARD, 2005, p. 38). A cada momento histórico o processo de forma-
ção docente adquire níveis e formatos diversificados, influenciados pelas

relações sociais de produção que, entre outros fatores, determinam os
rumos dos estudos e pesquisas financiadas. Contudo, as pesquisas em
educação, com ênfase na formação docente, baseiam-se cada vez mais no

�diálogo fecundo� com os professores, considerando-os como sujeitos de
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conhecimento que detêm, utilizam e produzem saberes específicos ao
exercício profissional (TARDIF, 2002).

Vale ressaltar que, mesmo considerando estes elementos no proces-

so de formação docente, não se garante a solução para os problemas edu-
cacionais existentes, pois a crise no sistema educacional não se restringe
à formação dos professores. Nesse sentido, sem perdermos de vista este

contexto em que se dá o processo de formação docente, mas também não
nos perdendo nele, faz-se necessário discorrer sobre alguns aspectos da
complexidade do ser humano que direta ou indiretamente estão relacio-

nados ao processo de formação dos professores e seu desenvolvimento
profissional.

É muito comum ouvirmos comentários de que muitos professores
gostam da profissão, reconhecem sua importância e até buscam partici-

par de cursos de formação que os qualifiquem para desenvolver um bom
trabalho, mas, mesmo assim, não estão satisfeitos. Isso se deve a diversos
fatores: ambiente escolar marcado por violência e falta de segurança; ní-

vel elevado de estresse; salas compostas por um número significativo de
alunos desinteressados e indisciplinados, com o histórico escolar marca-
do pelo fracasso e repetência e que não veem o sentido de estar na escola;

falta de reconhecimento por parte dos próprios alunos, colegas de traba-
lho, direção e órgãos competentes; sentimento de incompetência e
despreparo profissional para atuar na escola junto aos seus alunos e lidar

com as situações não previstas e discutidas nos cursos de formação. As
secretarias de educação (municipal e estadual) pouco ou em nada contri-
buem para que o trabalho do professor seja menos solitário e mais solidá-

rio. Ao contrário, é comum o professor se sentir sozinho e culpado, por
ele mesmo, pelo seu entorno, pelo governo e pela mídia, de ser o respon-
sável pela educação de má qualidade em que se encontra atualmente o

sistema escolar.

O pouco ou inexistente apoio familiar são assuntos recorrentes nos
desabafos dos professores e a tal evocada �educação doméstica� parecia
ser o elemento que os professores precisavam para facilitar seu trabalho

em sala de aula. Mas, quando existe o tão esperado �apoio familiar�,
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ocorre uma cobrança exacerbada e desesperada por partes dos pais (so-
bretudo dos alunos de escolas particulares), sentida como uma transfe-
rência de responsabilidade, ou seja, como se o professor tivesse a obriga-

ção de suprir todas as carências dos alunos, inclusive as causadas pelo
formato familiar contemporâneo. É muito comum os professores infor-
marem que pais de alunos, que apresentam maiores dificuldades de apren-

dizagem e/ou convívio social, dizem: �Veja o que você pode fazer por meu
filho, porque eu não sei mais o que fazer...�, ou, ainda, alegar falta de
tempo em acompanhar os próprios filhos.

A ação educativa exercida pelos profissionais em educação precisa
assumir seu papel enquanto formadora e transformadora da sociedade,
mas não é, e não pode ser, a única responsável. Historicamente, a escola

nem sempre acompanhou efetivamente as transformações sociais, cultu-
rais, políticas e econômicas, a fim de que estas atuem em favor de todos
e, especificamente, dos desfavorecidos. Ao contrário, a democratização

do acesso à escola não foi seguida pela democratização também da �qua-
lidade� da educação (SONNEVILLE, 2005).

Reconhecer e aceitar essa realidade complexa conduz à necessidade
de se construir ações significativas em prol de sua transformação e, em

seguida, organizar ações coletivas, construtivas e colaborativas. Contu-
do, são os sistemas municipais e estaduais de educação que têm ou, pelo
menos, deviam ter a contribuição básica nesse aspecto, não apenas como

�empregador� (provedor de salários, benefícios, estabilidade etc.), mas
como responsável para planejar e executar políticas públicas que garan-
tam um processo educativo de qualidade para toda comunidade escolar e

para o desenvolvimento profissional do professor.

Tomando como referência as condições de trabalho do professor, seja
na escola pública, onde estuda a maioria das crianças e dos jovens, desva-
lorizado pelas políticas públicas educacionais, com baixos salários, clas-

ses superlotadas e sem preparo para agir diante das dificuldades, seja na
escola particular, onde, além desses aspectos, se vivencia uma engrena-
gem de escola/empresa para obter lucro, urge olhar este professor pelas
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lentes de sua vida pessoal e profissional, uma vez que �É impossível sepa-
rar o eu profissional do eu pessoal� (NÓVOA, 1992, p. 15).

Nóvoa (2002), autor de várias obras no campo da formação de pro-

fessores, desenvolve estudos sobre os percursos profissionais e a articula-
ção entre a vida profissional e pessoal. Ao analisar os dilemas da docência,
afirma que os professores se veem obrigados a satisfazer em seu trabalho

à comunidade local, se angustiam com a uniformização do trabalho pe-
dagógico, que não considera a diversidade e desigualdades tão presentes
na organização escolar, e nem sempre sabem lidar com tais questões ou se

adaptar a essa realidade. Além disso, ao mesmo tempo que têm seus co-
nhecimentos desconsiderados, contraditoriamente são cobrados para dar
conta dos conhecimentos exigidos pela sociedade contemporânea.

Os aspectos afetivos resultam também em dilemas no exercício da

docência. A afirmação de Nóvoa (2002, p. 24) traduz claramente esta
questão:

Mas a actividade docente caracteriza-se igualmente por
uma grande complexidade do ponto de vista emocional.
Os professores vivem num espaço carregado de afectos,
de sentimentos e de conflitos. Quantas vezes preferiram
não se envolver... Mas sabem que tal distanciamento seria
a negação do seu próprio trabalho. Que ninguém tenha
ilusões. Ao alargarmos o espaço da escola, para nele in-
cluirmos um conjunto de outros �parceiros�, estamos ine-
vitavelmente a tornar ainda mais difícil este processo.
Os professores têm de ser formados, não apenas para
uma relação pedagógica com os alunos, mas também para
uma relação social com as �comunidades locais�.

Segundo Tardif, o objeto de trabalho do professor é o ser humano.
Portanto, interfere em suas atividades, pois tem vontades, desejos, não se

deixa moldar como um metal qualquer e demonstra se está disposto a
colaborar ou não.

Uma boa parte do trabalho docente é de cunho afetivo,
emocional. Baseia-se em emoções, em afetos, na capacida-
de não somente de pensar nos alunos, mas igualmente de
perceber e sentir suas emoções, seus temores, suas alegrias,
seus próprios bloqueios afetivos (TARDIF, 2002, p. 130).
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Diante da situação entre o que se diz e o que é possível fazer de fato
no cotidiano escolar, muitos professores se desesperam, sentem-se impo-
tentes, cansados e desacreditados.

A impotência diante dos problemas educacionais tem se
constituído no sentimento mais frequente entre os edu-
cadores que, corroídos pelo �cansaço pedagógico� e prin-
cipalmente por uma grande angústia, anseiam chegar ao
como, às receitas ou aos possíveis modelos de um
paradigma que melhor explique o fazer educativo
(RESENDE, 1995, p. 63).

O panorama educacional brasileiro é problemático, sobretudo quan-
do nos referimos à escola pública, onde muitas �[...] vidas são dês-vividas
na escola� (ASSMANN, 1998, p. 93). A intensificação do trabalho do-

cente, por exemplo, em sua maioria é marcado por jornadas de trabalho
excessivas. Na tentativa de administrar as questões voltadas para as con-
dições de trabalho, relacionadas aos baixos salários e à necessidade de

trabalhar em mais de uma escola, os professores submetem-se a uma car-
ga horária de trabalho pesada e exaustiva para sobreviver, comprometen-
do, consequentemente, seus momentos de descanso como finais de sema-

nas e férias, além da sua atuação profissional. Deste modo, veem-se obri-
gados a desenvolver suas tarefas por atalhos, minimizando esforços, rea-
lizando apenas o essencial do que foi solicitado, depreciando, desse modo,

suas experiências e habilidades adquiridas no desenvolvimento profissio-
nal (NÓVOA, 1997). Sobre isso, Charlot (2002, p. 104) acrescenta que

[...] a prioridade, como professor, é sobreviver e, depois,
se puder, formar os alunos. Isto não é uma questão de
princípio, é a realidade: sobreviver psiquicamente, so-
breviver na sua identidade profissional e, às vezes, so-
breviver fisicamente [...].

Gatti (1997, p. 63-64) explica com clareza a relação remuneração/

desempenho profissional:

A relação remuneração/desempenho profissional, embo-
ra não linear, é questão que merece atenção e exame, uma
vez que ela se associa a aspectos de auto-estima e valor
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social, tendo, com isso, impacto direto na auto-estima e,
portanto, no perfil do profissional e em suas condições
básicas para atuar eficazmente. Interfere nas relações pro-
fessor-alunos e professor-comunidade. Criar ambientes
estimulantes e adequados de aprendizagens é uma das
funções dos professores. Em clima de alta frustração e
baixa estima, isto se torna quase impossível.

O próprio ambiente de trabalho, a escola como geralmente se apre-
senta, muitas vezes acentua e evidencia a precariedade das condições de
trabalho do professor em relação à estrutura física: salas apertadas, sujas,
sem ventilação adequada, inexistência ou desativação de laboratórios e
outros espaços que favorecem as aprendizagens e a prática educativa do
professor, falta de material didático e pedagógico, falta de material de
consumo e de apoio ou que sofre a ação do tempo e dos vândalos. Esteve
(1999) observa que muitos professores recorrem à associação de pais ou
aos próprios alunos diretamente, como única alternativa para que contri-
buam, muitas vezes com valores insignificantes, a fim de adquirir os ma-
teriais mínimos para o desenvolvimento das aulas, isso quando não ar-
cam financeiramente com os prejuízos. Ainda assim, são severamente cri-
ticados pelos responsáveis políticos, gestores escolares e até mesmo pela
sociedade, por não adequarem sua prática educativa às inovações
metodológicas e tecnológicas. Cresce um sentimento de desesperança e
�Muitos professores � entre eles os mais ativos e inquietos � consideram
essas críticas como um autêntico sarcasmo quando pensam nas mil arti-
manhas e no enorme esforço que devem fazer a cada dia para dispor de
um material mínimo� (ESTEVE, 1999, p. 49).

Pode-se acrescentar as seguintes situações na parte administrativa e
pedagógica: diretores ausentes, falta de coordenação pedagógica e pessoal
de apoio, rodízio ou ausência de professores, inexistência do projeto políti-
co pedagógico e de um trabalho coletivo e cooperativo que envolva a co-
munidade escolar. Como consequência, situações de indisciplina e violên-
cia ocorrem no interior da escola, desencadeando insegurança e agressão
aos professores, com insultos obscenos nas paredes e banheiros, nos mó-
veis e automóveis nos pátios escolares, muitas vezes seguidos de depreda-
ção dos bens públicos e particulares daqueles que atuam dentro da escola.
Num contexto como esse, é impossível não levar em conta a complexidade
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humana do professor, pois o medo e a insegurança tomam conta do seu
trabalho e da sua vida, o que acaba �[...] levando a um grande número de
professores, que nunca foram agredidos e que provavelmente nunca o se-
rão, a um sentimento de intranqüilidade, de mal-estar mais ou menos difuso
que, em conjunção aos fatores contextuais [...] situa como causa do estresse
dos professores� (ESTEVE, 1999, p. 54).

Tudo isso nos remete à complexidade também da organização esco-
lar, que não é o único, mas especificamente o lócus de trabalho do profes-
sor. Como são definidos os espaços e tempos letivos na escola? A maneira
como se organizam as classes e/ou os alunos individualmente e as disci-
plinas não interferem no desempenho profissional do professor? Proble-
mas tão comuns, principalmente nas escolas públicas, como a distorção
idade-série, heterogeneidade acentuada em uma mesma sala, desníveis
muito altos de aprendizagens, associados aos aspectos históricos, sociais,
econômicos e culturais, não se constituem em dilemas para os professo-
res? Essa situação exige atenção redobrada por parte do docente e tam-
bém das instituições formativas de professores, pois não é uma tarefa
muito fácil dar conta dos diferentes interesses, idades, comportamentos,
dificuldades e realidades presentes no interior da escola, �Dar atenção a
um aluno em dificuldade e manter o grupo atento é um dilema comum
para a maioria dos docentes� (BORGES, 2004, p. 236).

Além dos desafios do contexto educacional, acima citados, em que
se dá a prática de ensino, deve ser apontada a defasagem na aprendiza-
gem que muitos alunos apresentam, a partir das séries anteriores, pondo
o professor diante de um dilema: desconsiderar essa realidade caótica e
�passar por cima�, fazendo os alunos �engolirem� os conteúdos, sem uma
assimilação significativa, ou �parar tudo� e retomar os conteúdos não
garantidos nas séries anteriores. Se ignorar as dificuldades dos alunos,
como garantirá os conhecimentos novos de maneira significativa? Como
retomar os conteúdos das séries anteriores que deveriam ter garantido as
competências e habilidades para as séries subsequentes, sem comprome-
ter os outros alunos que não apresentam as mesmas dificuldades e �cum-
prir o programa�, geralmente imposto pela coordenação ou secretarias de
educação? Como lidar com essa diversidade e essas desigualdades, se as
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práticas formativas não contemplam essas questões? Tomar uma posição
diante desse quadro configura-se como um desafio para os professores,
pois a formação não os preparou para essas situações e, quando escolhem
alguma dessas opções, sentem-se mal e paira um sentimento de incompe-
tência e cobrança por parte deles mesmos e daqueles que, direta ou indi-
retamente, também estão envolvidos no processo e, semelhantemente,
não sabem como resolver as mesmas questões.

Contudo, é importante conceber a complexidade do ato de ensinar,
não como algo complicado, difícil, mas como uma trama complexa, inter-
ligando os fios multidimensionais, multifacetados, históricos, culturais,
sociais, construtivos, poéticos, ético e estéticos, como uma ação social
emancipatória. Ao contrário do que historicamente foi concebido no campo
educacional, �não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades
para a sua produção ou a sua construção� (FREIRE, 1996, p. 22).

Deste modo, mesmo atento às dificuldades e limitações dos proces-
sos formativos e do exercício profissional dos docentes, é preciso manter
a esperança nas possibilidades de mudanças, mesmo porque, como frisa
Paulo Freire (1996, p. 73),

[...] me parece uma contradição que uma pessoa pro-
gressista, que não teme a novidade, que se sente mal
com as injustiças, que se ofende com as discriminações,
que se bate pela decência, que luta contra a impunida-
de, que recusa o fatalismo cínico e imobilizante, não
seja criticamente esperançosa.�

É essa esperança que deve motivar a colocar no palco de discussões
e nas pesquisas em educação a necessidade de repensar a formação de
professores, considerando a complexidade do ser humano.

O PENSAMENTO COMPLEXO NA FORMAÇÃO DOCENTE:
REBORDANDO SOBRE O TAPETE...

Refletir sobre o pensamento complexo nos remete à Teoria da Com-

plexidade de Edgar Morin, a fim de mostrar sua importância no processo
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de formação de professores em relação ao conhecimento da complexida-
de do ser humano. Isso significa que, para desenvolver o pensamento
complexo tão essencial à compreensão do homem e do mundo, dos fatos

e dos fenômenos, é preciso trabalhar o conhecimento em sua
multidimensionalidade por meio de práticas educativas que ocorrem es-
sencialmente (embora não só) nos espaços formativos da aprendizagem

da docência.

Os princípios da Epistemologia complexa são complexos. Geralmente,
a palavra complexo é relacionada ao que é complicado, difícil e não-sim-

ples, mas o sentido vem da palavra latina complexus, que quer dizer o
que se encontra tecido junto.

O conceito complexidade diz respeito às interações e interligações
de situações, processos, fenômenos, fatos, acontecimentos; enfim, indica

que o todo é constituído pelas interações e retroações entre as partes que
formam o todo. Morin (2004, p. 562-563) propõe a Teoria da Complexi-
dade, defendendo a ideia de que

[...] o todo tem um certo número de qualidades e de
propriedades que não aparecem nas partes quando elas
se encontram separadas [...]     o conhecimento das partes
constituintes não basta para o conhecimento do todo, e
o conhecimento do todo, claro, não pode ser isolado do
conhecimento das partes.

Ao pensar sobre complexidade humana, uma citação de Morin (2006,

p. 59-60) � longe de ser exaustiva, apesar de extensa � faz colocações
interessantes, evidenciando aspectos importantes sobre quem, afinal, é o
ser humano:

O ser humano é um ser racional e irracional, capaz de
medida e desmedida; sujeito de afetividade intensa e
instável. Sorri, ri, chora, mas sabe também conhecer com
objetividade; é sério e calculista, mas também ansioso,
angustiado, gozador, ébrio, extático; é um ser de violên-
cia e de ternura, de amor e de ódio; é um ser invadido
pelo imaginário e pode reconhecer o real, que é consci-
ente da morte, mas que não pode crer nela; que secreta o
mito e a magia, mas também a ciência e a filosofia; que
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é possuído pelos deuses e pelas Idéias, mas que duvida
dos deuses e critica as Ideias; nutre-se dos conhecimen-
tos comprovados, mas também de ilusões e de quime-
ras. E quando, na ruptura de controles racionais, cultu-
rais, materiais, há confusão entre o objetivo e o subjeti-
vo, entre o real e o imaginário, quando há hegemonia de
ilusões, excesso desencadeado, então o Homo demens
submete o Homo sapiens e subordina a inteligência ra-
cional a serviço de seus monstros.

Morin (2006, p. 61) afirma que �uma das vocações da educação do

futuro será o exame e o estudo da complexidade humana.� Ou seja, as
práticas educativas e/ou formativas serão melhor compreendidas e
vivenciadas a partir da tomada de consciência de que o ser humano é

múltiplo, multifacetado, individual, social, histórico, biológico, psicoló-
gico, afetivo, poético, intelectual, subjetivo, singular e plural, cultural,
enfim complexo.

Esses aspectos suscitam algumas questões: o que faz os cursos de

licenciatura, não prepararem os docentes efetivamente para o exercício
profissional? Se há discussão teórica, disciplinas que atendem aos aspec-
tos práticos e pedagógicos, por que os professores formadores não têm

traduzido concretamente seus objetivos de formar docentes para o exer-
cício profissional competente? Não seria a complexidade da vida pessoal
e profissional dos professores, da organização disciplinar e curricular das

escolas e universidades que está sendo deixada de lado e negada como se
não existisse?

Questões dessa natureza podem e devem se multiplicar; por isso,
a direção que estamos dando a essa discussão significativa, além de evi-

denciar a necessidade de compreender como se dá o processo de forma-
ção de professores, é no sentido de destacar sua implicação com a com-
plexidade do ser humano, numa perspectiva moriniana, isto é, como de-

safio de enfrentar e rejuntar as incertezas humanas, entendendo que a
realidade dos seres humanos é constituída de laços e interações, num ir e
vir permanente das partes para o todo e do todo para as partes, de manei-

ra entrelaçada e dialógica.
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No entendimento de Marques (2006, p. 54), cabe à educação

[...] organizar, desta maneira, espaços e tempos formais
para uma formação proposital, explícita e sistemática,
atenta às especificidades de cada profissão, mas sem ig-
norar as dimensões plenas da vida humana e do exercí-
cio profissional no mundo dos homens.

Segundo Morin, Ciurana e Motta (2007, p. 103):

A educação deve colaborar com o abandono da concep-
ção do progresso como certeza histórica, para fazer dela
uma possibilidade incerta; deve compreender que ne-
nhum desenvolvimento é adquirido para sempre, por-
que, como todas as coisas vivas e humanas, o desenvol-
vimento encontra-se submetido ao princípio de degra-
dação e deve regenerar-se incessantemente.

Afirmar a complexidade da formação docente não significa defini-la

como algo complicado, impossível, ou seja, abortar a reflexão sobre ela
pela incapacidade de descrevê-la, compreendê-la ou explicá-la; ao contrá-
rio, é preciso assumir os desafios em que a formação docente está pauta-

da na contemporaneidade,

[...] já que o mundo que nos cerca tornou-se cada vez
mais complexo, e as dúvidas, a falta de certezas e a di-
vergência são aspectos consubstanciais com que o pro-
fissional de educação deve conviver, como acontece com
profissionais de qualquer outro setor (IMBERNÓN,
2006, p. 14).

Partindo desse pressuposto, urge trocarmos as lentes embaçadas
da simplificação, com as quais foi vista historicamente a aprendizagem
da docência, pelas lentes do pensamento complexo, que oportuniza um

novo olhar sobre a cultura de formação de professores, valorizando seu
cotidiano pedagógico, seus saberes e suas experiências de ensino, articu-
lando sua vida pessoal à vida profissional.

Educar com base no pensamento complexo deve ajudar-
nos a sair do estado de desarticulação e fragmentação
do saber contemporâneo e de um pensamento social e
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político, cujas abordagens simplificadoras produziram um
efeito demasiado conhecido e sofrido pela humanidade
(MORIN; CIURANA; MOTTA, 2007, p. 38-39).

Deve-se oportunizar ao professor em formação, ações educativas que

sejam construtos de novos conhecimentos para um novo pensar que favo-
reça o entendimento de si e do mundo, ou seja, um pensar complexo.

O pensamento complexo é, portanto, essencialmente um
pensamento que trata com a incerteza e que é capaz de
conceber a organização. É o pensamento apto a reunir,
contextualizar, globalizar, mas ao mesmo tempo a reco-
nhecer o singular, o individual, o concreto (MORIN; LE
MOIGNE, 2000, p. 213).

Assim, podemos afirmar que o pensamento complexo nos leva à com-

preensão de que cada ser humano é, ao mesmo tempo, múltiplo em sua
unidade, sendo preciso romper com a formação docente baseada na pers-
pectiva de um único perfil, fragmentado, isolado e sem relação entre as

partes. Longe de ser um modelo de prática de formação, deverá conduzir
a uma profissionalização consistente, de maneira que o preparo do pro-
fessor seja considerado em suas complexidades e multirreferencialidades.

O processo formativo é por natureza complexo e múltiplo, caracterizan-
do-se por interpretações e intervenções de diferentes intensidades e qua-
lidades em suas múltiplas dimensões, social e individual, que interagem

dialeticamente.

Nessa perspectiva, na formação de professores deve ser considerado o
que é local e singular, mas também o que é universal e as leis gerais: na
organização do currículo, no projeto pedagógico, nos conteúdos a serem

trabalhados em cada turma e assimilados coletiva e individualmente pelos
alunos. O princípio da interação todo-parte, que rejeita a redução do co-
nhecimento, contribuirá para um trabalho interdisciplinar, rompendo com

a compartimentalização e fragmentação entre/nas disciplinas escolares.
O tetragrama que Morin propõe � �ordem-desordem-interações-organiza-
ções� � denunciará que os processos formativos são permeados pela ordem,

mas também pelo que é aleatório, improvável, indeterminado e que estes
elementos também favorecem a construção de conhecimentos.
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Nesta linha, deverá ser concebido o princípio da causalidade com-
plexa que compreende, por exemplo, que o fracasso escolar, as dificulda-
des de aprendizagens, a evasão e a repetência escolar, não podem ser ex-

plicados de maneira simples e linear, pois têm causas internas e externas
e devem ser compreendidas em sua dialeticidade. O princípio da distin-
ção, que rompe com a ideia, própria do pensamento simplificador � de

que é necessário disjuntar ou separar e isolar o objeto para melhor
compreendê-lo ou manipulá-lo �, deverá ser concebido nos conteúdos das
disciplinas, nas práticas avaliativas, nas relações afetivas e no próprio

processo de ensino e aprendizagem, quando, por exemplo, relacionamos
os conteúdos novos aos mobilizados na estrutura cognitiva.

Diante disso, o princípio da confiabilidade absoluta da lógica evi-

dencia suas limitações, por ser inevitável este negar as contradições e as
incertezas tão presentes nos processos formativos e na sociedade contem-
porânea.

É preciso destacar que o entrelaçar, como num tecido, dos conceitos

acima citados é que dá sentido ao pensamento complexo. Porque é na
trama destes fios de conceitos multidimensionais que os conflitos e incer-
tezas são revelados, mas, ao mesmo tempo, revelam também consciência,

solidariedade e ética na construção do conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Formar o professor na perspectiva do pensamento complexo signifi-

ca abrir caminhos para o exercício profissional autônomo e compartilha-
do, numa construção histórica, dinâmica e permanente nos âmbitos polí-
ticos, sociais, econômicos, pedagógicos e culturais. Todos esses aspectos

que configuram a docência, enquanto produto e produtor do desenvolvi-
mento profissional, desenham os traços característicos da identidade pro-
fissional, que modelam novos modos de ser e de estar na profissão, assim

como outras maneiras de agir, pensar e interagir.
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A construção da identidade docente �[...] inicia-se no processo de
efetivar a formação na área� (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p. 105),
sendo que os cursos de formação na universidade já articulam os construtos

que definirão sua profissão. Com relação à profissão de professor, não
seria imprudente afirmar que essa construção identitária se inicia nas
séries iniciais, independente do sujeito fazer ou não a escolha pela profis-

são, pois o contato direto e duradouro que se estabelece com este profis-
sional ao longo da vida ensina muito sobre o que é ser professor.

A identidade docente vai sendo construída à medida que os saberes

da experiência, pedagógicos e da disciplina, se articulam com o desenvol-
vimento pessoal, profissional e institucional, numa ação criativa, reflexi-
va, crítica e transformadora.

Deste modo, convém observar que:

A identidade não é um dado adquirido, não é uma pro-
priedade, não é um produto. A identidade é um lugar de
lutas e de conflitos, é um espaço de construção de ma-
neiras de ser e estar na profissão. Por isso, é mais ade-
quado falar em processo identitário, realçando a mescla
dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se
sente e se diz professor (NÓVOA, 1992, p. 16).

Isto é, o processo identitário está relacionado ao significado que o

docente confere à sua atividade, enquanto ator e autor, pelo que sente, vê
e diz da profissão no dia-a-dia �[...] com base em seus valores, seu modo
de situar-se no mundo, sua história de vida, suas representações, seus

saberes, suas angústias e seus anseios, no sentido que tem em sua vida o
ser professor� (PIMENTA, 1998, p. 165), assim como se relaciona, tam-
bém, com as condições de trabalho e a valorização social, ou seja, com o

modo como a sociedade representa e explica sua profissão.

Diante disso, podemos dizer que a definição do papel, da função e
dos elementos constitutivos da profissão do professor (ideais, objetivos,

código de ética, regulamentação, conhecimentos específicos, preparação
técnico, pedagógica e política, formação acadêmica), as condições de tra-
balho e salariais, as políticas públicas para reformas educacionais e in-
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centivo à carreira docente, a autonomia e participação nas instâncias em
que sua profissão é analisada e discutida, entre outras coisas, são construtos
fundantes no processo identitário do professor, que o convidam e o desa-

fiam para uma permanente disponibilidade, frente a essa realidade pau-
tada na complexidade.

Estar disponível é estar sensível aos chamamentos que
nos chegam, aos sinais mais diversos que nos apelam, ao
canto do pássaro, à chuva que cai ou que se anuncia na
nuvem escura, ao riso manso da inocência, à cara car-
rancuda da desaprovação, aos braços que se abrem para
acolher ou ao corpo que se fecha na recusa. É na minha
disponibilidade permanente à vida a que me entrego de
corpo inteiro, pensar crítico, emoção, curiosidade, dese-
jo, que vou aprendendo a ser eu mesmo em minhas rela-
ções com o contrário de mim. E quanto mais me dou à
experiência de lidar sem medo, sem preconceito, com as
diferenças, tanto melhor me conheço e construo meu
perfil (FREIRE, 1996, p. 134).

Fizemos essas reflexões sobre o processo de formação docente, para

evidenciar o papel central da permanente disponibilidade em estar sensí-
vel aos chamamentos da complexidade humana. Essa disponibilidade
consiste em compreender que a vida e o trabalho estão tecidos intima-

mente e os fios tramados das práticas formativas constroem as tessituras
da vida pessoal e profissional do professor.
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