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para as licenciaturas de biologia, 
fisica, matematica, hist6ria etc., no 
Brasil as faculdades de educac;;ao 
formam apenas os licenciados em 
pedagogia. Aos outros, ensinam 
apenas as disciplinas ligadas aos 
fundamentos da educac;;ao. Assim, 
o licenciado em quimica costuma
identificar-se como quimico, nao
como professor de quimica, quan
do sua tarefa central e ensinar, e

PERCEP(:AO AGU(:ADA 

nao trabalhar em laborat6rio. 
E essa formac;;ao e esse espirito 

de corpo nascem justamente na 
universidade, durante a formac;;ao 
do professor. Nesse processo, diz 
Bernardete, o professor tem de ter 
urna boa formac;;ao cultural para 
responder a urna atividade muito 
complexa. Nesse sentido, a con
traposic;;ao que tem sido feita entre 
fundamentos da educac;;ao e meta-

Luiz Paulo Neves Nunes, protessor de geogratia 

Ajovem 
profes sora Wei, 
deNenhuma 

menos (1998), 
deZhang 
Yi mon: tu ta 
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problema que 
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China 

dologias de ensino nao procede. 
"Ele precisa de conhecimentos 

fundantes de filosofia, sociologia, 
psicologia e hist6ria da educac;;ao, 
que deem urna base interdiscipli
nar compreensiva do ser humano 
em desenvolvimento na socieda
de." E precisa conhecer praticas 
socioeducacionais associadas a 
essas perspectivas. "Nao estou fa
lando que tem de conhecer a tec
niquinha disso ou daquilo. Tem 
de conhecer praticas importantes 
para suas relac;;oes com os alunos, 
que lhe deem possibilidade de re
fletir. Casa contrario, sera um exe
cutor de protocolos", defende. 

Deter o conhecimento de como 
ensinar, relacionando-o ao contex
to de onde o fara, levando em con
ta as dimensoes cognitiva, politica, 
cultural e afetiva, e o que pode dar 
identidade ao professor, vislumbra 
Anna Helena, do Cenpec. "!: o que 
pode faze-lo acreditar em si mes
mo", diz, acrescentando que o ato 
de refletir sobre o pr6prio traba
lho, repensando, a partir disso, a 

Professor de geografia para diversos nrveis de ensino (fundamental 2, EJA 2, ensinos medio e tecnico), Luiz Paula 

Neves Nunes e um desses casos de professores natos. Neto de um professor de educai;:ào trsica, filho de urna dire

tora de escola, chegou a pensar em fazer comunicai;:oes ou direito, mas a docencia falou mais alto. 

Tambem apaixonado por navegai;:ào - morador do Guaruja (SP), o pai tinha barco quando Nunes era pequeno -

formou-se em geografia na Unesp (licenciatura e bacharelado) e fez diversos cursos de extensào e especializai;:ào. 

Leciona desde 1999, hoje na rede municipal do Guaruja e na Etec Santos Dumont, na mesma cidade. 

Mesmo fazendo atualmente um mestrado via EAD na Universidade Nova de Lisboa, sabe da importancia da 

proximidade e do dialogo com os alunos. "O professor nào e um automato; tem urna funi;:ào de percepi;:ào e diag

n6stico. Urna videoaula pode ser replicada milhares de vezes. 0 professor olha no olho do aluno, sabe se ele esta 

entendendo ou nào, pois convive com ele. E urna relai;:ào humana, afetiva. Voce percebe quando o aluno esta dis

trardo ou chateado. 0 professor consegue trazer a ateni;:ào usando as varias escalas, do bairro ou do mundo, conse

gue mediar a situai;:ào e adapta-la ao que o aluno esta vivendo. 0 remedio pro Chiquinho nào e o mesmo remedio 

pro Paulinho. 0 aluno te da a forma de como trabalhar com ele", resume. 

E Nunes tambem tenta aconselha-los a escolherem o que os realize, independentemente da remunerai;:ào, para 

que possam se dedicar ao maximo. "O objetivo principal da escola e formar cidadàos felizes com sua condii;:ào 

como pessoa. Humano e florir no jardim, nào num monte de lixo", filosofa. 



Capa 

E PREC!SO EXERC'ER CIDJIDJINIA

Maria lzabel Yaginuma, protessora do tundamentat 1 

Maria lzabel Yaginuma e um desses casos de pessoas que esperam muito 
tempo ate trabalhar com aquilo que realmente querem. No seu caso, depois de 
fazer magisterio no ensino medio, parou de estudar e foi ser mae, aos 18 anos. 
Trabalhou em banco, hospital, no comercio com o marida. Aos 35, com os filhos 
mais crescidos, foi fazer pedagogia na Faculdade Anchieta. Embalou e fez duas 
p6s-gradua�oes lato sensu em universidades privadas e urna especializa�ao na 
Faculdade de Educa�ao da USP, "urna das coisas maravilhosas que a Prefeitura de 
Sao Bernarda me proporcionou". 

Trabalhou par muito tempo nas redes publica e privada de Sao Bernarda do 
Campo, mas deixou a segunda par questoes de saude, par excesso de trabalho. 
Preferiu a publica, apesar dos entraves burocraticos que aponta para o exercfcio da 
profissao. "Parece que fazem tudo para nos tirar da sala de aula, questoes da vida 
funcional que poderfamos resolver na internet", diz. 

Depois de participar ativamente da greve que paralisou a rede do municfpio em 
junho deste ano, diz que "caiu a ficha" de que nao pode ensinar cidadania caso nao 
exer�a sua pr6pria cidadania. Acredita que a escola publica proporciona mais liber-
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dade ao professor, ao contrario 
das particulares, que exigem 
que se siga a cartilha delas. 
Mas que, na publica, quando ha 
alguem que nao quer trabalhar 
e a crian�a que sai perdendo. 

No contexto de escola de 
periferia em que trabalha, acha 
que o professor faz um trabalho 
de formiguinha. "Plantamos 
urna semente. Temos um poder 
muito grande em maos, mas 
temos de saber usar. A figura 
do professor, em especial no 
fundamental l, cria um vfnculo 
muito forte. Eles nos imitam, fa
lam igual a n6s. Par issa, acho a 
fun�ao de extrema importància, 
servimos de modelo, e temos 
de ser bons modelos." 

Como outros professores, 
Maria lzabel tambem pode 
estar preparando um voo 
para o ensino superior. "Para 
melhorar a educa�ao, temos de 
trabalhar nas pontas, na edu
ca�ao infantil e na forma�ao 

j de professores. Gostaria de dar 
aula em faculdade, mas ainda 
nao me sinto preparada." 

mencionam o livro Diario de esco

!a, do professor e escritor frances 
Daniel Pennac, em que ele conta 
tanto suas desventuras como alu
no, como seu sucesso como pro
fessor. Para alcani;:a-lo, conseguia 
libertar os estudantes do passado, 
ditado pela precariedade, e do fu
tura de poucas perspectivas. 

Para os autores, a escola cria 
igualdade na medida em que cons
tr6i esse tempo livre, que remove 
do seu espa<;;o o mundo externo e 
permite a frui<;;ào do presente. "A 
escola e um meio sem um fim e 
um veiculo sem um destino deter
minado", escrevem. 

Vendo esse tempo como impos
sivel nos dias correntes, Grappa 
Aquino, da Feusp, explica-o bem: 
"O tempo pedagogico nào e um 
tempo de Cronos, e nem um tem
po de Kair6s. E o tempo de Aion, 
e o tempo da simultaneidade, um 
tempo outro, o tempo do dialogo 
entre um professor e um aluno", 
diz, recorrendo às no<;;oes tempo
rais da Grecia Antiga. 

Por isso, a invasào das angus
tias do tempo digital, o tempo da 
instantaneidade, e um enorme 
desafio no ambito da escola. Ela 
briga entre sua assimila<;;ào, com 
a incorpora<;;ào dos artefatos que o 
simbolizam, ou sua rejei<;;ào, para 
que preserve esse espa<;;o de fuga 
para a construi;:ào nào propria
mente do conhecimento, mas dos 
sujeitos em forma<;;ào. 

IDENTIDADE 

Nesse quadro, o que pode 
constituir a identidade docente? 
Bernardete Gatti localiza um pro
blema de origem nessa questào: 
o fato de, historicamente, a for
ma<;;ào de professores ocorrer em
unidades variadas nas universida
des brasileiras. Ao contrario de di
versos outros paises, que a reunem
num instituto unico, inclusive



para nos tirar da sala de aula. 

Questoes da nossa vida funcional, 

como a entrega de um diploma ou 

outras relativas ao RH, demandam 

nossa presenc;;a fisica, quando po

deriamos resolver pela internet", 

acrescenta Maria Izabel Yaginuma, 

professora da rede municipal de 

Sào Bernarda do Campo. 

RETOMADA 

Mas se ha sobreposic;;oes acer
ca do papel do professor e sobre 

onde e como educar, ha tambem 

pontos a serem lembrados que 

podem ajudar na reconstruc;;ào do 

espac;;o do professor, seja ele rnais 

"tecnico de aprendizagens", me

diador ou o "grande mestre". 
A primeira coisa e que a escola 

constitui - ou deveria constituir 

- urna civilizac;;ào à parte, a "ci

vilizac;;ào escolar", nos termos de

Gusdorf. Isso quer dizer que ela

tern regras e dinamicas pr6prias,

espac;;os defmidos para a sua fun

c;;ao e um ternpo particular, que

deve, por forc;;a, diferenciar-se do
ternpo da sociedade.

Essas caracteristicas consti

tuem um conjunto de garantias 

para que professores e alunos 

possarn entrar em relac;;ào de 

acordo corn o que objetivarn, a 

saber, a forrnac;;ào da autonomia 

dos estudantes, construida a par

tir da entrada em contato com o 
acervo cultural da humanidade, 
a apresentac;;ào do mundo de 

urna gerac;;ào para outra. 

Na edificac;;ao dessa civilizac;;ào, e 

preciso que os professores nào tra

balhem isolados. "O [educador por

tugues] Antonio N6voa diz que e 
preciso que a escola tenha urna etica 

da colegialidade, que os professores 
exercitam bastante em termos sindi

cais, de defesa da categoria, mas que 

muitas vezes faz falta no que diz res

peito à partilha de maneiras de ensi

nar, de metodologias de ensino, de 

TEATRO PARA AMPLIAR IIORIZONTA-S 

Edmar Galiza, protessor cie teatro 

"Mais do que simplesmente trabalhar com conteudos, o professor hoje deve edu

car de forma mais integral, servindo como apoio social, psicol6gico e cultural. Nao 

somos s6 reprodutores de conteudo. Estamos em um mundo cheio de informac;;ao, 

mas confundimos informac;;ao com conhecimento. Os alunos precisam ter mais 

base para selecionar as informac;;oes, com senso crftico, sabendo fazer urna leitura 

nao s6 de texto, mas social", diz Edmar Galiza, professor de teatro. 

Galiza e mais um caso de docente que deixou a escola publica rumo ao ensino 

privado. Durante 12 anos, lecionou em urna escola municipal de lvoti (RS). Agora, 

leciona apenas no lnstituto lvoti, privado. Fez magisterio, e professor ha 15 anos, li

cenciado ha dez em teatro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

e mestre em educac;;ao pela Unisinos. Pretende fazer doutorado em breve. 

Para o professor, que leciona no fundamental l e 2, no ensino medio e em cur

sos de pedagogia, o teatro, como as artes em geral, permite ampliar o universo 

social e cultural dos alunos e que eles se conhec;;am e ao mundo, com olhares 

multiplos. E exemplifica: 

"Com o ensino medio, estou trabalhando Lisfstrata, de Arist6fanes, que possibi

lita tratar de questoes ligadas à sexualidade e à questao de genero, temas atuais", 

diz sobre a comedia grega em que as mulheres fazem greve de sexo para que seus 

homens deixem de guerrear. 

Mas o professor mostra um grande descontentamento com os conhecimentos 

que os alunos trazem de sua formac;;ao anterior, o que dificulta o entendimento 

dos textos. "Às vezes pegamos alunos do ensino medio que fazem urna leitura 

quase pre-silabica", relata. 

repert6rios culturais, especialmente 

daquilo que da certo", avalia Carlota 

Boto, da Feusp. 

Para que nào haja duvidas sobre 

como faze-lo, a professora ressalta 

que nao se trata de criar formulas 
a serern repetidas mecanicamente, 

mas sim de propiciar dialogos que 

fertilizem a noc;;ao de professor re

flexivo. "Nào se pode criar formu
las hornogeneas que independam 

das variaveis sociais, culturais e 
economicas", diz. 

Ainda na linha das especificida

des escolares, a singularidade da 

escola tarnbem e lembrada quan

do se quer criar atrativos para que 
os alunos sejam seduzidos no en

sino dos conhecimentos. Carlota 

lembra que os antigos jesuitas, ao 

criarem seu metodo, diziarn que 

os novos atrativos do ensino nào 

deveriam ser os da vida cotidia
na. "O ensino deveria atrair corn 

aquilo que e criac;;ào do pr6prio 
ensino, ou seja, a cultura letrada. 

Seria preciso transforma-la ern 

objeto de curiosidade." 

TEMPO, TEMPO, TEMPO 

Fazer da vivencia escolar urn 

rnomento de suspensào do ternpo 
da vida cotidiana e de tudo que ela 

embute - expectativas, cobranc;;as, 

desejos, frustrac;;oes - e urna das 

chaves para que o professor possa 
atuar de forma mais pr6xima ao 

aluno. 0 ternpo da escola, assim, e 
um tempo presente que suspende 

o passado e todas as suas cargas,

o futuro e seus medos. No texto

ja citado, Simons e Masschelein
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c;ao. Isso nào quer dizer transfor

mar o processo educativo num 

massacre", avalia Loureiro. 

Em acrescimo a esse cenario, 

Grappa identifica um espraia

mento da func;ào pedag6gica pela 

sociedade como um todo, reti

rando e deixando de reconhecer 

a especialidade da escola. Nova

mente, algo dificil de contestar, 

tal o numera de instàncias que 

hoje oferecem cursos e formac;oes 

as mais diversas. 

Restaria entào ao prafessor a 
func;ào de "gestor de condutas", 

diz Grappa, realc;ando que isso 

e requerido da educac;ào infantil 

à universitaria, e pressupoe urna 

neutralidade que anula a func;ào 

narrativa do prafessor, aquela que 

parte de um ponto de vista da ex

periencia e que garantiria o teor 

crftico da ac;ao docente. 

l A ESCOLA (:ONSTFI'UJ - OU DEVERIA_ CONST!Tlf/R - UMA 
Clflll!ZA()AO A

f
ARTE, A CJVlLIZA()AO ESCOLAR. ELA TEM 

REGRAS E DINAMICAS PROPRIAS, �ESPA()OS DArlNIDOS PA RA 
A SUA FUN()A O E UM TEMPO PARTICULAR, QUE DEVE: POR 
FOR()A, DIFERENCIAR-SE DO TEMPO DA SOCIEDADE 

BUROCRACIA 

Mas os empecilhos ao exercfcio 

da docencia vào alem. Bernardete 

Gatti, da Fundac;ào Carlos Chagas, 

chama a atenc;ào para um fator ins

titucional que bloqueia a ac;ào cria

tiva do prafessor, a burocracia. Ha 

muitas normas e impeditivos para 

que o prafessor desenvolva praje

tos e pragramas com seus alunos 

que respondam ao seu diagn6stico 

de cada turma, de cada aluno. 

Bernardete cita um exemplo 

pessoal, de quando era urna jovem 

Robin Wil liams, 
em Sociedade 

dospoetas 
mortos (1989), 
de Peter Weir: 
literatura que 
cativa os alunos 
een t raem 
conflito com as 
regras escolares 

prafessora primaria. "Minha tur

ma tinha certa dificuldade com a 

escrita, e eu havia notado que eles 

se alfabetizavam melhor com mu

sica. Gostavam, sabiam as letras, 
mas nao sabiam escrever. Eu me 

apraveitava disso para intraduzir a 

escrita. Mas fui praibida de fazer 

porque a escola tinha de ficar em 

silencio ! ", relembra. 

O exemplo vem de dentra da 

escola, mas outras podem ser ci

tados a partir da organizac;ào do 

sistema de ensino. "Fazem tudo 
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Ana Carolina Amado, protessora de ciencias 

Ape5ar de ter cur5ado o magi5terio em nfvel medio, Ana 

Carolina Amado nao pen5ava em dar aula5 profi55ionalmente. 

Enquanto fazia a faculdade de qufmica, e5tagiou par doi5 ano5, 

achava que go5taria de trabalhar em laborat6rio. A experiencia 

nao confirmou a expectativa. Re5olveu dar aula5. 

Ha 11 ano5 como profe55ora, licenciou-5e em qufmica e ciencia5 

biol6gica5, 05 doi5 cur5o5 feito5 na Fundac;ao Santo Andre (SP). 

Tambem foi atra.5 de urna p65-graduac;ao lato sensu em p5icope

dagogia, feita na Univer5idade Luterana do Bra5il (Ulbra). 

Depoi5 de pa55ar pela rede e5tadual pauli5ta como profe5-

5ora eventual e temporaria, pre5tou concur5o, pa55ou, ma5 nao 

qui5 a55umir, poi5 foi de5ignada para urna e5cola em Diadema 

(SP) "nao muito legat". 

Hoje, ao5 34 ano5, ca5ada e com doi5 filho5, leciona ciencia5 

no fundamental 2 em um colegio particular, o Alicerce, em Santo 

Amaro, zona 5ul de Sao Paula. 

Para ela, o profe550r e importante para indicar ao aluno como 

encontrar 05 conteudo5 mai5 pertinente5, para en5ina-lo a trac;ar 

plano5 e trilhar caminho5, a ver 05 doi5 lado5 de urna hi5t6ria, a 

nao ficar pre5o ao 5en5o comum. Preocupa-5e com a formac;ao de 

bon5 cidadao5, que 5aibam di5tinguir o certo e o errado. 

"Tenho aluno5 que e5tudaram comigo no 6Q ano e e5tao 

terminando a faculdade. Entao con5egui ajuda-lo5, 5im. À5 veze5 

e diffcil, pelo5 valore5 da famflia, pelo que veem na televi5ao. Algu

ma5 famflia5 valorizam muito a e5cola, outra5 acham que, porque 

e5tao pagando , profe55ore5 e coordenadore5 tem de lidar com 

todo tipa de problema do5 aluno5", diz Ana. 

Tudo isso estaria ligado - e nào 
e dificil aceitar essa analise - a um 
declinio das motivac;;oes e crenc;;as 
em grandes verdades, que dessern 
sentidos rnaiores à vida e pelas 
quais valesse a pena lutar ou ate 
rnesrno rnorrer. l: a rnesrna ideia 
de urna verdade profonda e deri
vacla da experiencia de urna vida a 
que se refere Gusdorf, urna verda
de de tal densidade hurnana que 
seria capaz de rnobilizar o respeito 
e a adrnirac;;ao do outro. 

No arnbito da escola, diz Groppa 
Aquino, essa negac;;ào esta ligada 

à predorninancia da pedagogia, à 
tecnica de ensinar e à rneclia<;ào, 
em lugar da verdade humana mais 
profonda. "Um bom professor dis
pensa por completo o ambito peda
g6gico, pois e algo de outra nature
za que esta la", fala, referinclo-se à 
relac;;ào entre professores e alunos. 
E cornpleta: "a pergunta e, para 
qualquer pessoa: quando foi que 
voce se deparou com um professor 
que teve o condao de transformar 
a tua vida7". 

Isso e tanto mais dificil quanto 
as familias esperarn que, de cer
to moclo, as escolas se adaptem 
a seus habitos e valores, prin
cipalmente as de classe media 
que matriculam seus filhos em 
escolas privadas. Um dos indi
cios disso e a cobranc;;a de pais a 
professores por notas baixas de 
seus filhos. Como relata Tarso 
Loureiro, professor de geografia 
do Colegio Oswald de Anclrade, 
em Sao Paulo, um dos proble
mas atuais de educar e a ojeriza 
a qualquer tipo de frustrac;;ao ou 
sofrimento, e pais que querem 
poupar os filhos de vive-los. 
"Custo a crer que exista algum 
tipo de processo educativo, en
tendido ern sua complexidade, 
que nào passe por sofrirnentos e 
decepc;;oes. A gente tem de pas
sar privac;;oes, negac;;oes, decep-
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com o moralismo de ordem inqui
sitorial) e com o desenvolvimento 
ou forma<;ào do sujeito. 

MEDIADOR 

Seria o professor, entào, face a 
esse enorme acervo cultural, um 
mediador entre o conhecimento e 
o aluno? Essa ideia, apesar de nào
ser nova, tem sido cada vez mais
propalada no meio educacional.
Como bem explicita a pedagoga
e superintendente do Centro de
Estudos e Pesquisas em Educa
<;ào, Cultura e A<;ào Comunitaria
(Cenpec), Anna Helena Altenfel
der, em recente artigo na revista
Constru(do Psicopedag6gica, essa
media<;ào deve ser tomada a par
tir do contexto especifico da esco
la, "constituido por determinan
tes culturais, sociais e politicos e
entendido em sua historicidade".

A a<;ào do professor, nesse caso, 
e a de "organizar a rela<;ào do 
aluno com os objetos do conhe
cimento, (. .. ) garantindo a apren
dizagem". Mas a aprendizagem, 
explica a autora, a partir de urna 
perspectiva vigotskiana, e um fa
tor propulsor para o desenvolvi
mento do sujeito. Esse desenvol
vimento tem dois niveis: o real, 
que mostra o que o individuo faz 
por si pr6prio; e o potencial, o 
que consegue fazer com a ajuda 
de outros. E nesse nivel potencial 
que esta "a essencia da media<;ào 
docente", escreve Anna Helena. 

Esses conhecimentos, alerta 
Carlota Boto, professora de filoso
fia da educa<;ào da Faculdade de 

Educa<;ào da USP, nào sào aleat6-
rios. "Nào e um acervo qualquer, 
mas um acervo de conhecimentos 
selecionados historicamente pela 
pr6pria escolariza<;ào, conteudos 
de cultura que a escola considera 
adequados, que ela filtra e em certa 
medida os reinventa." 

E o trabalho com esses conteu
dos, lembra Carlota (dialogando 
com GusdorO, nào tem como fina
lidade apenas a sua pr6pria apre
ensào, mas a maneira pela qual se 
processa o contato com o conheci
mento, que os transcende. "E esse 
o sentido da escola: a experiencia
de aprender." Ou, como formulam
Masschelein e Simons, autores de
Em defesa da escola (Autentica), o
processo de forma<;ào do aluno -
protagonizado pela a<;ào docente
- envolve um constante desloca
mento do universo ja conhecido
por aquele individuo. A escola o
impulsionara a "ir alem do seu
pr6prio mundo da vida por meio
da pratica e do estudo".

Para que isso aconte<;a, e preci
so que o professor, amparado pela 
institui<;ào escolar, seja o que Ber
nardete Gatti chama de "um cria
dor de espa<;os e rela<;oes". Esses 
espa<;os e rela<;oes devem ter em 
. conta valores, atitudes e compor
tamentos, tendo como objetivo 
maior a forma<;ào da ideia de ci
vilidade e da considera<;ào pelo 
outro. "A posse de conhecimento 
e boa quando tem um significado 
associado à preserva<;ào da vida 
humana e social", frisa. 0 que vem 
ao encontro da defesa de Gusdorf 

�SE PROFES§OR SO(lRÀTICO DESAPARECEU DG_ MUNDO
l "/f!};\JTEMPORANEO, NAO EXISTEM MAIS CONDI(;OES 

FÀTICAS PARA ELE EXISTIR. PORQUE NINGUEM ESCUTA 
O PROFESSOR, ELE E UM SER ABANDONADO, TEM ALGO
DA MENDICÀNCIA PEDA GOGICA 
Julio Groppa Aquino, professor da Faculdade de Educa<;ao da USP 
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do mestre como um ser pleno de 
humanidade, a qual busca repartir 
com seus discipulos. 

TECNICOS DE FUTEBOL 

Mas sera que a sociedade con -
temporànea, tào interessada em 
resultados mensuraveis e rapidos, 
em eficiencia produtiva, ainda tem 
ouvidos para esses grandes mes
tres, capazes de mudar o rumo de 
urna vida, nem sempre para a di
re<;ào mais 6bvia 7 

Pela visào caustica de Julio 
Groppa Aquino, professor de psico
logia da educa<;ào da Feusp, a socie
dade nào tem o menor interesse nos 
professores e nào espera nada deles. 
Tanto assim que os unicos a serem 
chamados hoje de professores sào 
os tecnicos de futebol, diz. 

"Esse professor socratico desa
pareceu do mundo contemporà
neo, nào existem mais condi<;oes 
faticas para ele existir. Porque nin
guem escuta o professor, ele e um 
ser abandonado, tem algo da men
dicància pedag6gica, para criar 
urna imagem do ponto de vista 
do ħabitat pedag6gico, o ambiente 
escolar", sentencia. 



Urna especulac;ao 
sobre a ac;ao 
e o lugar dos 
professores na 
atualidade, par 
meio do dialogo 
com educadores e 
com obras e ideias 
do passado e do 
presente 

Rubem Barros 

_QJ fenorneno e rnundial, e
nào e recente. 0 lugar e a 
identidade do professor 

estào ern xeque. Os salarios, ern 
sua grande rnaioria, sào baixos. A 
carreira, pouco atraente. 0 res
peito parece urna lernbrarn;:a de 
outros ternpos, vilipendiada pela 
exposic;:ào constante de videos na 
internet rnostrando epis6dios de 
agressào ern aula. Socialrnente, 
apesar de rnuito se falar ern va
lorizac;:ào docente, ela se traduz, 
ern terrnos praticos, por urn dese
jo de incrirninac;:ào docente. Nos 
Estados Unidos, por exernplo, 
rnuitos professores ja tiverarn sua 
condic;:ào profissional subtraida 
ern processos avaliativos que os 
julgararn culpados de ma e perni
ciosa conduta. 

Por outro lado, os conhecirnen
tos, ao rnenos no àrnbito dos dis
cursos sociais, estào rnais valoriza
dos - e acessiveis - do que nunca. 
A cornprova-lo esta ai o rnundo 
virtual e sua i.nexauribilidade. 
Para que haja aprendizagern de 
tudo isso, dizern, e preciso apenas 
urna selec;:ào criteriosa, indicac;:oes 
certas de acordo corn o publico e 
urn born ernpacotarnento. 

Nesse cenario, para que exata
rnente serviriarn os professores? E, 
nurna visào extrerna, ainda servi
riarn a algo? 

Na tentativa de urna resposta 
a essa questào, a pesquisadora 
Bernardete Gatti, da Fundac;:ào 
Carlos Chagas, norne de referen
cia quando se fala ern forrnac;:ào 
docente, recorreu, por ocasiào 
do 2.° Congresso Nacional de 
Forrnac;:ào de Professores, reali
zado ern Aguas de Lindoia ern 
2014, a ideias de urn classico 
da filosofia da educac;:ào: o livro 
Professores para que? - Para uma 

pedagogia da pedagogia, do fil6so
fo frances Georges Gusdorf, lan
c;:ado 52 atras, ern 1963. 

Na obra (leia texto na pagma 

54), Gusdorf faz urn erudito in
ventario das relac;:oes entre rnes
tres e discipulos, recorrendo a 
grandes nornes do pensarnento 
rnundial ao longo dos seculos, 
dos gregos S6crates e Platào ao 
famoso professor frances Alain, 
passando por Confucio, Kant, 
Nietzsche e urna enorrne conste
lac;:ào. Mais do que isso, destrin
cha quais as prerrogativas para 
que essa relac;:ào acontec;:a, suas 
lirnitac;:oes e sentidos. 

"Peguei a ideia de que todo pro
fessor deve ser urn rnestre, dentro 
do conceito antigo de rnestre, 
aquele que guia, que tern condi
c;:ào de levar o aluno a superar-se 
a si rnesrno", relernbra Bernarde
te. Para ela, a questào central no 
livro e a do dialogo que perrneia a 
relac;:ào, ancorada na condic;:ào de 
que o rnestre tenha urn interesse 
profundo pelas pessoas ern geral 
e por seus alunos. 

Essa genuina preocupac;:ào corn 
o outro perrnitiria urn relaciona
rnento frutifero para arnbos, ao
rnesrno ternpo pr6xirno e separa
do, na rnedida ern que, ern todas
as situac;:oes, o rnestre e capaz de
acrescentar urna palavra a rnais a
seu educando, acrescenta a pro
fessora. "Ai falei so bre as dificul
dades que ternos hoje de transfor
rnar professores ern rnestres. Isso,
claro, tern que ver corn as condi
c;:oes de trabalho, com as concep
c;:oes das gestoes e corn a pr6pria
formac;:ào", finaliza.

Outro fator que se constitui 
corno ernpecilho para esse pro
cesso e a sobrevalorizac;:ào dos 
conteudos a serern aprendidos, 
ern detrirnento dos processos e do 
pr6prio significado dessa apren
dizagern dentro de dirnensoes 
rnaiores, tais corno a forrnac;:ào de 
valores rnorais (palavra que ficou 
tào desgastada ao ser confundida 
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Capa 

POR l :11 OLIJAR MA!S 
CRIT!CO E SOUD1fRJO 

Tarso Loureiro, protessor de geogratia 

Durante urna visita ao lnstituto de Estudos 

Avanc;:ados, em Princeton, Estados Unidos, 

realizada, em 2001, o entao presidente 

Fernando Henrique Cardoso proferiu urna 

frase que se tornou celebre. Referindo-se ao 

campo de pesquisa cientifica, disse que "se 

a pessoa nao consegue produzir, coitado, vai 

ser professor". Com o tempo, os relatos sobre 

a fala comec;:aram a citar urna frase famosa 

atribuida ao dramaturgo irlandes Bernard 

Shaw - "Aquele que pode, faz. Aquele que 

nao pode, ensina", depois simplificada para 

"quem pode, faz. Quem nao pode, ensina". 

Tarso Loureiro era entao bolsista do Pro

grama de Educac;:ao Tutorial (PET), depois 

de se formar em ciencias sociais na Universi

dade de Sao Paula, em 1999. "Me identifiquei 

totalmente, pois queria virar pesquisador, 

mas perdi o encanto com a academia", 

relembra. Depois de tres anos e meio como 

bolsista, comec;:ou a dar aulas em um colegio 

particular e gostou do trabalho. 

Reconhecido entre alunos e pares como 

um apaixonado pelo que faz - às vezes 

visto, em especial pelos alunos, como 

excessivamente dedicado - Loureiro recorre 

ao livro A insustentavel leveza do ser ( Com

panhia das Letras), de Milan Kundera, para 

explicar sua paixao. Na obra, o jornalista 

Franz e um dos quatro personagens centrais 

e ocupa o lugar do idealista, aquele em bus

ca de algo que, mesmo que lhe custe a vida, 

passa fazer a diferenc;:a. 

"Issa e o que mais me fascina, ajudar a 

construir um mundo melhor, formar pessoas 

capazes de olhar o mundo de maneira mais 

critica e de atuar sobre ele de forma a cons

truir algo mais solidario, menos injusto, mais 

tolerante", resume o professor. 

Com dois casamentos e quatro filhos, 

hoje lecionando geografia para o ensino 

medio e para o fundamental 2 no Colegio 

Oswald de Andrade, na zona oeste de Sao 

Paula, Loureiro diz que gosta de se iden-
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tificar como educador, nao como professor. 

"Quando se pensa no professor, vem à mente 

a figura de alguem que esta ali para instruir 

determinados conteudos curriculares, o que 

tambem fac;:o. Mas o que me anima e essa 

formac;:ao de carater mais humano." 

Nesse sentido, a proximidade com os alunos e 

o que permite poder avalia-los em seu conjunto,

ao contrario das avaliac;:5es externas, cada vez

mais em voga. E o professor, diz Loureiro, que ve

o aluno no dia a dia, sabe do que ele gosta, dos

problemas familiares, das dificuldades pessoais

a serem superadas. "Se o professor consegue

ter essa dimensao, sera muito mais capaz de

fazer essa avaliac;:ao, mesmo que o documento

se parec;:a com outro tipa de avaliac;:ao. Para

ele, professor, essa prova conta urna hist6ria de

sucessos e fracassos daquele aluno". Sobre a

qual ele podera intervir a seguir.



Capa 

THABAU IAR ATITL Dl'S 

Paula Belmlno, protesso,a do tundamentat 1 

"Eu quero ser professora corno a tia", disse urna 

aluna de 8 anos à docente potiguar Paula Belrnino, 

professora da rede rnunicipal de Lagoa Nova (RN), 

hoje corn 40 anos. Ela rnesrna nao era rnuito entusias

ta da pedagogia, queria fazer letras, rnas acabou por 

se apaixonar pela profissao. 

Forrnou-se ern 2004 na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, veio para Sao Paulo, lecionou 

para o lQ e 2Q anos do fundarnental na rede rnunicipal 

paulistana, rnas preferiu voltar a seu estado de origern. 

Ha tres rneses, passou ern urn concurso para a atual 

escola, que tern 250 crianc;as. 

Sernpre enfatizando os trabalhos corn leitura e escrita, 

usando poesia, rnusica, literatura, Paula cre estar rnu

dando a realidade a seu redor. "Busco ajudar a crianc;a 

a construir o conhecirnento. Eles ja sabern de algurnas 

coisas, nao chegarn ern branco. 0 professor vai incentivar 

a curiosidade e a leitura, trabalhar inteligencias rnultiplas, 

para potencializar o conhecirnento e carninhar na trilha 

da paz. Corn afetividade, que e urna das coisas rnais 

irnportantes para o trabalho. E preciso ser urn espelho 

para a crianc;a ser algurna coisa. Nao adianta trabalhar 

conceitos, tern de trabalhar atitudes", acredita Paula. 

pratica e modificando a forma de 

"pensar, agir e sentir", e um fator 

de ampliac;;ào de sua consciencia. 

SAfDAS E DESCAMINHOS 

E o que, entào, pode responder 
à pergunta inicial - resposta talvez 

ja insinuada em muitas entrelinhas 

deste texto - acerca do porque dos 
professores? Entre muitas outras 
possibilidades existentes, esqua
drinhamos duas possibilidades. 

Anna Penido, diretora do lns

tituto lnspirare, organizac;;ào que 
busca unir inovac;;ào e educac;;ào 

difundindo novas referencias e 
praticas, arrisca resumir em tres 

grandes frentes a missào do pro
fessor. Em primeiro lugar, a de ser 
um adulto de referencia; em se

gundo, a de fazer a curadoria do 
conhecimento; e, por ultimo, a de 
ser um designer da aprendizagem. 

Apesar da linguagem mais ... 
inovadora!, a exposic;;ào tem diver

sos pontos de contato com visoes 

anteriores. 0 exemplo do adulto 
vem acompanhado de urna rela-



c;:ào de afeto para que este possa 

mirar-se em quem confia. A ideia 
de curadoria esta ligada à de me
diac;:ào. E o designer e um guia, 
ou, nas palavras de Anna Penido, 
"um cocriador, um propositor, al
guem que consegue de fato fazer a 
diferenc;:a na vida daquele aluno". 

Ela ressalta ainda a importància 
de os professores constituirem re
des de troca em que haja mentoria 
casada, em que "alguem com mais 
experiencia vai ajudar outro com 
menos experiencia, e depois esses 
papeis se invertem". "Redes em que 

haja planejamento conjunto, parti

lha de referencias e recursos". Caso 
tivesse de aconselhar um jovem 
professor que acabou de se licen
ciar, Anna diria a ele duas coisas: 
para estar atento às novas formas 
de combater o esgotamento dos 
atuais modelos educacionais e para 
sempre dar ouvidos à experiencia. 
''.Juntar a experiencia com o frescor 
e urna boa mistura", finaliza. 

De outro lado, Julio Grappa, 
sob forte influencia do pensador 
frances Michel Foucault, propoe a 
introduc;:ào de urna pedagogia ne-

Leituras sugeridas 

Andrea Beltrào, 
personagem 
principal 
de Veronica 
(2008),de 
Maurfcio Farias: 
educadora 
que age para 
proteger 
aluno em area 
dominada pelo 
trafico 
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gativa, principalmente no proces
so de formac;:ào docente. 

"Por honra da minha profissào, 
tenho de ferir a todos e a cada um. 
Ferir no sentido de desgovernar os 
saberes. Minha func;:ào e a de ser 
desconstrutor de saberes, ou pro
dutor de contrassaberes, por essa 
razào digo que isso e urna pedago
gia negativa. Nào estou aqui para 
ser um erudito, e sim para criar 
problemas", resume. 

O caminho e o inverso, mas o 
objetivo e o de criar professores 
que pensem por si pr6prios, que 
reflitam. E que nào reproduzam 
acriticamente o cànone que lhes 
e ofertado nas faculdades. Mos
trando o funcionamento das en
grenagens de pensamento, abrin
do-as, ve-se nào s6 o que da liga 
no sistema, mas tambem onde se 
esconde a sujeira que atrapalha 
sua rotac;:ào. 

Numa sociedade tentada a pro
duzir cartilhas, manuais, c6digos 
- ate mesmo de etica, sem repa
rar no contrassenso que isso si.g
nifica - ensinar a pensar, i.novan
do ou desconstruindo saberes, e
urna missào e tanto. Mas a grande
recompensa, que e o reconheci
mento do aluno mobilizado pela
ac;:ào de um professor, pode de
morar anos para vir à tona. Talvez
quando ele, professor, ja nào esteja
mais aqui. Entào, o melhor e fazer
por convicc;:ào, seja ela qual for.

> Aspectos constitutivos da 

mediai;;ào docente e seus efeitos 

no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento, artigo de Anna 

Helena Altenfelder na revista 

Construi;;ào Psicopedag6gica, vol. 

23, n. 4, 2015. Acesso em: http:// 

bit.ly/1 L l BRSo 




