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Resumo

Este ar ti go pro cu ra ana li sar a “re a li da de dis cur si va” que mar ca 
gran de par te dos tex tos so bre edu ca ção nes te fi nal de sé cu lo.
A cha ve de le i tu ra do ar ti go é a ló gi ca ex ces so-pobreza, apli -
ca da ao exa me da si tu a ção dos pro fes so res: do ex ces so da re -
tó ri ca po lí ti ca e dos mass-media à po bre za das po lí ti cas
edu ca ti vas; do ex ces so das lin gua gens dos es pe ci a lis tas in ter -
na ci o na is à po bre za dos pro gra mas de for ma ção de pro fes so -
res; do ex ces so do dis cur so ci en tí fi co-educacional à po bre za
das prá ti cas pe da gó gi cas e do ex ces so das “vo zes” dos pro fes -
so res à po bre za das prá ti cas as so ci a ti vas do cen tes. Não re cu -
san do um pen sa men to “utó pi co”, o au tor cri ti ca as aná li ses
“pros pec ti vas” que re ve lam um “ex ces so de fu tu ro” que é, ao
mes mo tem po, um “dé fice de pre sen te”.
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Abstract

This paper seeks to analyze the “discourse reality” which
characterizes many of the texts about education at the end of
this century. The key to this paper is the excess-poverty logic
as applied to the exam of the current situation of teachers:
from the excess of political and mass media rhetoric to the
poverty of educational policies; from the excess of the
languages of international experts to the poverty of teacher
education programs; from the excess of the scientific-
educational discourse to the poverty of pedagogical practices,
and from the excess of the “voices” of the teachers to the
poverty of their associative practices. While not refusing a
“utopian” thinking the author criticizes “prospective”
analyses that reveal an “excess of future” which is at the same 
time a “deficit of present”.
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Nos dias de hoje, há uma re tó ri ca cada vez 
mais abun dan te so bre o pa pel fun da men tal que
os pro fes so res se rão cha ma dos a de sem pe nhar
na cons tru ção da “so ci e da de do fu tu ro”. Um
pou co por todo o lado, po lí ti cos e in te lec tu a is
jun tam as suas vo zes cla man do pela dig ni fi ca -
ção dos pro fes so res, pela va lo ri za ção da pro fis -
são do cen te, por uma ma i or au to no mia
pro fis si o nal, por uma me lhor ima gem so ci al etc.

Nos pro gra mas de acção po lí ti ca ou nos
dis cur sos re for ma do res, nos do cu men tos dos
“es pe ci a lis tas” da União Eu ro péia ou na li te ra -
tu ra pro du zi da pe los in ves ti ga do res, re en con -
tra mos sem pre as mes mas pa la vras, re pe ti das
uma e ou tra vez, so bre a im por tân cia dos pro -
fes so res nos “de sa fi os do fu tu ro”. Ou por que
lhes cabe for mar os re cur sos hu ma nos ne ces sá -
ri os ao de sen vol vi men to eco nô mi co, ou por que 
lhes com pe te for mar as ge ra ções do sé cu lo XXI,
ou por que de vem pre pa rar os jo vens para a so -
ci e da de da in for ma ção e da glo ba li za ção, ou
por qual quer ou tra ra zão, os pro fes so res vol -
tam a es tar no cen tro das pre o cu pa ções po lí ti -
cas e so ci a is.

Re cen te men te, vá ri as or ga ni za ções in ter -
na ci o na is têm fa la do da nova “cen tra li da de”
dos pro fes so res, re fe rin do-se mes mo à ne ces si -
da de de “tra zer ou tra vez os pro fes so res para o
re tra to”. O meu ar ti go pro cu ra ana li sar esta re -
a li da de dis cur si va, ques ti o nan do as suas ra zões 
e con tra di ções. O sub tí tu lo des ven da a li nha
cen tral da ar gu men ta ção: 

Do Ex ces so dos Dis cur sos à
Po bre za das Prá ti cas

Não pre ten do, ob vi a men te, su ge rir uma
opo si ção en tre “dis cur sos” e “prá ti cas”, como
se es ti vés se mos pe ran te dois mun dos dis tin -
tos. Bem pelo con trá rio. Qu e ro de mons trar de
que for ma os “dis cur sos”  in du zem com por ta -
men tos e pres cre vem ati tu des “ra zoá ve is” e
“cor rec tas” (e vi ce-versa). Mas que ro mos trar,
tam bém, o modo como eles cons troem uma
idéia de pro fis são do cen te que, mu i tas ve zes,

não cor res pon de à in ten ci o na li da de de cla ra -
da. A cha ve de le i tu ra do ar ti go é o par ex ces -
so-pobreza, apli ca do à aná li se da si tu a ção
dos pro fes so res:

• do ex ces so da re tó ri ca po lí ti ca e dos mass -
-media à po bre za das po lí ti cas edu ca ti vas;

• do ex ces so das lin gua gens dos es pe ci a lis tas 
in ter na ci o na is à po bre za dos pro gra mas de
for ma ção de pro fes so res;

• do ex ces so do dis cur so ci en tí fi co-
 educacional à po bre za das prá ti cas pe da gó -
gi cas;

• do ex ces so das “vo zes” dos pro fes so res à
po bre za das prá ti cas as so ci a ti vas do cen tes.

Do ex ces so da re tó ri ca po lí ti ca
e dos mass-media à po bre za
das po lí ti cas edu ca ti vas

Em so ci e da des mar ca das por cri ses de
le gi ti mi da de po lí ti ca e por dé fi ce de par ti ci -
pa ção, sur ge sem pre uma du pla ten dên cia:
por um lado, para pre gar o ci vis mo, o que
com pen sa ria a fal ta de uma au tên ti ca vi vên -
cia de mo crá ti ca; por ou tro lado, para evi tar o
pre sen te, pro je ctan do to das as ex pec ta ti vas
na “so ci e da de do fu tu ro”.

Para pre gar o ci vis mo ou para ima gi nar
o fu tu ro, nada me lhor do que os pro fes so res.
É para eles que se vi ram as aten ções dos po lí -
ti cos e da opi nião pú bli ca quan do não en con -
tram ou tras res pos tas para os pro ble mas. A
in fla ção re tó ri ca tem um efe i to des res pon sa -
bi li za dor: o ver bo subs ti tui a acção e con for -
ta-nos no sen ti men to de que es ta mos a ten tar 
fa zer al gu ma co i sa.

O ex ces so dos dis cur sos es con de a po -
bre za das prá ti cas po lí ti cas. Nes te fim de sé -
cu lo, não se vêem sur gir pro pos tas co e ren tes
so bre a pro fis são do cen te. Bem pelo con trá -
rio. As am bi güi da des são per ma nen tes.

Por um lado, os pro fes so res são olha dos 
com des con fi an ça, acu sa dos de se rem pro fis -
si o na is me dío cres e de te rem uma for ma ção
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de fi ci en te; por ou tro lado, são bom bar de a dos
com uma re tó ri ca cada vez mais abun dan te que 
os con si de ra ele men tos es sen ci a is para a me -
lho ria da qua li da de do en si no e para o pro gres -
so so ci al e cul tu ral. 

Umas ve zes, as res pos tas pro cu ram-se
num “li be ra lis mo” le va do ao ex tre mo: ve -
jam-se, por exem plo, as re cen tes me di das de -
cre ta das pelo go ver no de Tony Bla ir,
con ce den do a em pre sas pri va das a ges tão dos
pro fes so res subs ti tu tos nas es co las pú bli cas in -
gle sas. Ou tras ve zes, as sis ti mos ao re cur so a um 
“au to ri ta ris mo” inu si ta do: ve jam-se, por exem -
plo, cer tas me di das de con trolo es ta tal ou de
ava li a ção dos de sem pe nhos pro fis si o na is.

No caso dos pro fes so res, o li be ra lis mo e o
au to ri ta ris mo sur gem fre qüen te men te as so ci a -
dos, con fi gu ran do po lí ti cas des gar ra das e con tra -
di tó ri as. Como es cre ve Hans Vonk, “nas
so ci e da des actu a is, os bu ro cra tas de fi nem vá ri os
pro ble mas so ci a is e edu ca ci o na is numa pers pec -
ti va ge ren ci al e não numa pers pec ti va de con te ú -
do” (1991, p. 134). O ex ces so dos dis cur sos faz
lem brar o fi nal do sé cu lo XIX, quan do os pro fes -
so res eram in ves ti dos de to dos os po de res (até o
de ga nhar guer ras). Mas, nes sa épo ca, ha via um
con sen so so ci al em tor no da mis são dos pro fes -
so res. Hoje, não há. E o ex ces so dos dis cur sos
ten de, ape nas, a es con der a po bre za das po lí ti cas.

Do ex ces so das lin gua gens dos
es pe ci a lis tas in ter na ci o na is à
po bre za dos pro gra mas de
for ma ção de pro fes so res

Nos úl ti mos anos, os es pe ci a lis tas in ter -
na ci o na is têm es ta do par ti cu lar men te acti vos
no acon se lha men to e con sul to ria na área da
edu ca ção. As gran des or ga ni za ções (UNESCO,
OCDE, União Eu ro péia etc.) pa re cem ter re des -
co ber to as aná li ses pros pec ti vas, anun ci an do
nos seus do cu men tos a “so ci e da de edu ca ti va”,
a “so ci e da de do co nhe ci men to”, a “so ci e da de
que apren de” ou a “so ci e da de cog ni ti va” do
pró xi mo sé cu lo.

É nes tes tex tos que se cu nha o con cei to
de cen tra li da de dos pro fes so res. No re la tó rio
da OCDE, Edu ca ti on Po licy Analy sis (1998),
em ape nas três pá gi nas, uti li zam-se ex pres -
sões como: “tra zer ou tra vez os pro fes so res
para o re tra to”; “co lo car os pro fes so res no
cen tro dos pro ces sos so ci a is e eco nô mi cos”;
“os pro fes so res são os pro fis si o na is mais re le -
van tes na cons tru ção da so ci e da de do fu tu -
ro”; “os pro fes so res têm de vol tar para o
cen tro das es tra té gi as cul tu ra is”; “os pro fes -
so res es tão no co ra ção das mu dan ças”. Tudo
isto para con clu ir que “a cen tra li da de dos
pro fes so res nem sem pre é de vi da men te re co -
nhe ci da no pla no po lí ti co”.

Um dos do mí ni os ao qual os es pe ci a lis -
tas in ter na ci o na is de di cam mais aten ção é a
for ma ção ini ci al e con ti nu a da de pro fes so res.
As me di das pro pos tas in sis tem nos sis te mas
de “acre di ta ção” (no caso da for ma ção ini ci al) 
e nas ló gi cas de ava li a ção (no caso da for ma -
ção con ti nu a da), ar ras tan do uma con cep ção
es co la ri za da da for ma ção de pro fes so res.
Con so li da-se um “mer ca do da for ma ção”, ao
mes mo tem po que se vai per den do o sen ti do
da re fle xão ex pe ri en ci al e da par ti lha de sa be -
res pro fis si o na is.

Nos Esta dos Uni dos, um dos gru pos que 
mais têm in flu en ci a do as po lí ti cas edu ca ti vas
nas úl ti mas dé ca das, o Hol mes Group, es cre ve 
na aber tu ra do seu re la tó rio To mor row’s
Scho ols of Edu ca ti on: “Mu i tas pes so as e ins -
ti tu i ções de di cam-se à for ma ção de pro fes so -
res, ape nas e uni ca men te por se tra tar de um
mer ca do ren tá vel. A for ma ção de pro fes so res
e de edu ca do res é um gran de ne gó cio numa
na ção que em pre ga mais de três mi lhões de
edu ca do res. Os dó la res cin ti lam nos olhos da -
que les que an dam à pro cu ra de boas opor tu -
ni da des de mer ca do” (1995, p.1).

Na Eu ro pa, os 4 mi lhões de pro fes so res
cons ti tu em um “mer ca do” al ta men te co bi ça -
do. Não es pan ta, por isso, que a co ber to dos
mais di ver sos ar gu men tos (ra ci o na li za ção,
efi cá cia, fle xi bi li da de, ex ce lên cia etc.) se
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 esteja, si mul ta ne a men te, a des man te lar as es -
co las su pe ri o res e uni ver si tá ri as de for ma ção de 
pro fes so res e a ten tar co lo car sob “ges tão pri -
va da” a ofer ta de for ma ção dos cen tros de pro -
fes so res. Num e nou tro caso, as gran des
pa la vras ser vem para ocul tar in te res ses con cre -
tos. Ain da há pou co tem po, o mi nis tro da Edu -
ca ção Na ci o nal do go ver no so ci a lis ta fran cês
afir ma va que era ne ces sá rio “ins ti lar no sis te ma 
de en si no o es pí ri to de em pre sa e de ino va ção”,
con si de ran do que a edu ca ção “será o gran de
mer ca do do sé cu lo XXI”.

A luta por este “mer ca do” tem tra zi do
para a for ma ção de pro fes so res um con jun to
de ins ti tu i ções e de gru pos ci en tí fi cos, que
nun ca ti nham de mons tra do gran de in te res se
por este cam po. Infe liz men te, os be ne fí ci os
des ta apro xi ma ção não são mu i to vi sí ve is. E o
re sul ta do é a po bre za atu al da ma i o ria dos
pro gra mas de for ma ção de pro fes so res nos
 países eu ro pe us.

Do ex ces so do dis cur so
ci en tí fi co-educacional à po bre za
das prá ti cas pe da gó gi cas

Uma das re a li da des mais im por tan tes das
duas úl ti mas dé ca das é o de sen vol vi men to ex -
tra or di ná rio do cam po uni ver si tá rio da pe da go -
gia e/ou das ciên ci as da edu ca ção. Hoje em dia, 
há mi lha res de in ves ti ga do res nes ta área, que
pro du zem uma quan ti da de im pres si o nan te de
tex tos, do cu men tos, pes qui sas, re vis tas, con -
gres sos, cur sos etc.

Em gran de par te, esta co mu ni da de ci en -
tí fi co-educacional ali men ta-se dos pro fes so res
e le gi ti ma-se por meio de uma re fle xão so bre
eles. Des te modo, não es pan ta que tam bém os
pe da go gos se jam ex ces si vos nas re fe rên ci as aos 
pro fes so res, pois esta é a me lhor ma ne i ra de va -
lo ri za rem o seu pró prio tra ba lho. A con se qüên -
cia é uma re cor ren te “res pon sa bi li za ção” dos
pro fes so res pe las “re sis tên ci as” que opõem à
ra zão ci en tí fi ca tal como lhes é ser vi da pe los
in ves ti ga do res.

A pro fis si o na li za ção dos pro fes so res
está de pen den te da pos si bi li da de de cons tru ir 
um sa ber pe da gó gi co que não seja pu ra men te 
ins tru men tal. Por isso, é na tu ral que os mo -
men tos-fortes de pro du ção de um dis cur so ci -
en tí fi co em edu ca ção se jam, tam bém,
mo men tos-fortes de afir ma ção pro fis si o nal
dos pro fes so res. To da via, es tes mo men tos
con têm igual men te os ger mes de uma des va -
lo ri za ção da pro fis são, uma vez que pro vo cam 
a “des le gi ti ma ção” dos pro fes so res como pro -
du to res de sa be res e in ves tem no vos gru pos
de es pe ci a lis tas que se as su mem como “au to -
ri da des ci en tí fi cas” no cam po edu ca ti vo. O
en ten di men to des te pa ra do xo pa re ce-me es -
sen ci al para com pre en der al guns dos di le mas
actu a is da pro fis são do cen te.

É ver da de que exis te, no es pa ço uni ver -
si tá rio, uma re tó ri ca de “ino va ção”, de “mu -
dan ça”, de “pro fes sor re fle xi vo”, de “in ves ti -
ga ção-acção” etc.; mas a Uni ver si da de é uma
ins ti tu i ção con ser va do ra, e aca ba sem pre por
re pro du zir di co to mi as como te o ria/prá ti ca,
co nhe ci men to/ac ção etc. A li ga ção da Uni ver -
si da de ao ter re no (cu ri o sa me tá fo ra!) leva a
que os in ves ti ga do res fi quem a sa ber o que os
pro fes so res sa bem, e não con duz a que os
pro fes so res fi quem a sa ber me lhor aqui lo que
já sa bem.

A es tra té gia de de sa pos sar os pro fes so -
res dos seus sa be res ser ve ob je cti vos de de -
sen vol vi men to da car re i ra dos uni ver si tá ri os,
mes mo que se le gi ti me com o ar gu men to de
que ser ve para o de sen vol vi men to pro fis si o nal 
dos pro fes so res. Como de sa ba fa va um dos
mais pres ti gi a dos pro fes so res por tu gue ses,
di ri gin do-se a uma pla téia de uni ver si tá ri os
na área das Ciên ci as da Edu ca ção: “Vo cês do -
mes ti ca ram-nos! Não te mos mais es pa ço,
nem le gi ti mi da de, para lan çar di nâ mi cas pe -
da gó gi cas no vas”. Não de i xa de ser es tra nho
que, numa épo ca em que tan to se fala de
“au to no mia pro fis si o nal” ou de “pro fes so res
re fle xi vos”, se as sis ta a um de sa pa re ci men to
dos mo vi men tos pe da gó gi cos, no sen ti do

Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 25, n. 1, p. 11-20, jan./jun. 1999 15



que este ter mo ad qui riu na pri me i ra me ta de
do sé cu lo XX, isto é, co le cti vos de pro fes so res
que se or ga ni zam em tor no de prin cí pi os edu -
ca ti vos ou de pro pos tas de acção, da di fu são
de mé to dos de en si no ou da de fe sa de de ter -
mi na dos ide a is.

A po bre za atu al das prá ti cas pe da gó gi -
cas, fe cha das numa con cep ção cur ri cu lar rí gi da 
e pa u ta das pelo rit mo de li vros e ma te ri a is es -
co la res con ce bi dos por gran des em pre sas, é a
ou tra face do ex ces so do dis cur so ci en tí fi -
co-educacional, tal como ele se pro duz nas co -
mu ni da des aca dê mi cas e nas ins ti tu i ções de
en si no su pe ri or.

Do ex ces so das “vo zes” dos
pro fes so res à po bre za das
prá ti cas as so ci a ti vas do cen tes

Fi nal men te, é útil cha mar a aten ção para
o ex ces so das “vo zes” dos pro fes so res. Ante as
si tu a ções de di fi cul da de e de des va lo ri za ção
so ci al e pro fis si o nal, eles de i xam-se ten tar pelo
“so bre-dimensionamento” das suas mis sões,
apro pri an do-se de al guns dos dis cur sos an te ri -
o res e trans for man do-os em “vo zes” pró pri as.
Assu mem, as sim,  res pon sa bi li da des des me di -
das, am bi ção que se vira fre qüen te men te con -
tra eles.

É evi den te que ne nhum gru po pro fis si o -
nal pode ser in di fe ren te à sua ima gem pú bli ca.
E esta es tra té gia pro cu ra va lo ri zar so ci al men te
o seu pa pel. Mas ela é par ti cu lar men te pe ri go sa 
e tem cons ti tu í do um fa ctor im por tan te do
mal-estar do cen te. A es co la e os pro fes so res
não po dem col ma tar a au sên cia de ou tras ins -
tân ci as so ci a is e fa mi li a res no pro ces so de edu -
car as ge ra ções mais no vas. Nin guém pode
car re gar aos om bros mis sões tão vas tas como
aque las que são co me ti das aos pro fes so res, e
que eles pró pri os, por ve zes, se atri bu em.

Cu ri o sa men te, é nes te tem po de tan tas
am bi ções que se tem acen tu a do uma ma i or de -
pen dên cia dos pro fes so res ante os po de res pú -
bli cos, as en ti da des pri va das e as ins ti tu i ções

uni ver si tá ri as. E que se tem no ta do uma gran -
de di fi cul da de de con so li dar prá ti cas de par ti -
lha pro fis si o nal e de co la bo ra ção in ter-pares. É 
ver da de que há si na is de re vi ta li za ção do sin di -
ca lis mo do cen te, mas este fato não com pen sa
a ine xis tên cia de uma co le gi a li da de que não se
es go ta nos mo de los sin di ca is tra di ci o na is.

Ao olhar mos para a his tó ria, ve ri fi ca mos 
que nun ca a fra gi li da de as so ci a ti va dos pro -
fes so res foi tão gran de, o que não de i xa de ser 
pre o cu pan te. Ora, sem um re for ço das di men -
sões co le cti vas e co le gi a is no seio do pro fes -
so ra do, não vale a pena le van tar a voz (as
“vo zes”), pois não é por fa lar mos mais alto
que te mos mais ra zão ou que de fen de mos
me lhor os nos sos in te res ses.

Tra di ci o nal men te, os pro fes so res os ci la -
ram en tre um ex tre mo “in di vi du a lis mo” na
acção pe da gó gi ca e mo de los sin di ca is tí pi cos
de “fun ci o ná ri os do Esta do”. São, nos dias de
hoje, for mas ob so le tas de en ca rar a pro fis são.
O em po bre ci men to das prá ti cas as so ci a ti vas
tem con se qüên ci as mu i to ne ga ti vas para a
pro fis são do cen te. É ur gen te, por isso, des co -
brir no vos sen ti dos para a idéia de co le cti vo
pro fis si o nal. É pre ci so ins cre ver ro ti nas de fun -
ci o na men to, mo dos de de ci são e prá ti cas pe -
da gó gi cas que ape lem à co-responsabilização
e à par ti lha en tre co le gas. É fun da men tal en -
con trar es pa ços de de ba te, de pla ni fi ca ção e de 
aná li se, que acen tu em a tro ca e a co la bo ra ção
en tre os pro fes so res.

Em je i to de con clu são
pro vi só ria: po lí ti cas, for ma ção,
prá ti cas, as so ci a ti vis mo

Se ria fá cil iden ti fi car ou tros ex ces sos no 
modo de pen sar os pro fes so res: por exem plo,
a ati tu de dos pais exi gin do que os pro fes so res 
as se gu rem aqui lo de que eles pró pri os já se
de mi ti ram ou o com por ta men to dos em pre sá -
ri os re cla man do que os alu nos de sen vol vam
com pe tên ci as que mais tar de não va lo ri zam.
Mas os ex ces sos men ci o na dos são su fi ci en tes
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para sus ten tar a mi nha re cu sa de um pen sa -
men to que se pro jec ta num “ex ces so do fu tu ro” 
como for ma de jus ti fi car a “po bre za do pre sen -
te”. Como já se es cre veu, não é por avan çar -
mos os re ló gi os que o fu tu ro che ga mais cedo
 (Ko sel leck, 1979).

Apa ren te men te, es tou em de sa cor do com
Zaki Laï di (1999) quan do ele de nun cia a “ti ra nia 
da ur gên cia”: “Exi gi mos do pre sen te o que es pe -
rá va mos do pas sa do. A ur gên cia não nega o
tem po. Ela so bre car re ga-o com exi gên ci as ins -
cri tas ape nas na ime di a tez. (...) É por isso que,
na au sên cia de um pen sa men to so bre o fu tu ro, a 
ur gên cia con tri bui para o des tru ir. A sua pre ten -
sa ne u tra li da de tem po ral é to tal men te ilu só ria,
por que toda a pre fe rên cia im pli ca uma es co lha e 
toda a pre fe rên cia ex ces si va pelo pre sen te con -
duz ne ces sa ri a men te a op ções ex ces si vas con tra
o fu tu ro” (1999, p.27). Mas este de sa cor do é
apa ren te. Ambos re cu sa mos um pre sen te e um
fu tu ro como “fu gas” ou “re fú gi os”.

Eu sei que a re fle xão pros pec ti va foi,
num pas sa do não mu i to dis tan te, a ma ni fes ta -
ção de um pen sa men to utó pi co, de uma von ta -
de de mu dar as co i sas da edu ca ção. Mas hoje
tra ta-se, na ma i or par te dos ca sos, de um mero
jogo no mi na lis ta, como se não hou ves se ou tra
mu dan ça para além da al te ra ção dos no mes.
São exer cí ci os “téc ni cos”, es va zi a dos de uma
idéia de fu tu ro ins cri ta numa re la ção ao tem po
his tó ri co e so ci al.1

Cons ci en te des te facto, não me lan ça rei
em mais um exer cí cio de an te ci pa ção. Mas, tal
como di zia Antó nio Vi e i ra no sé cu lo XVII, há
ele men tos da “his tó ria do fu tu ro” que po dem
ser tra zi dos para o de ba te. As qua tro de nún ci as
que or ga ni zam este ar ti go con têm, evi den te -
men te, ou tros tan tos as pec tos es sen ci a is para
os pro fes so res. Per mi tam-me que os re lem bre,
em je i to de con clu são.

Po lí ti cas edu ca ti vas

As so ci e da des actu a is ma ni fes tam gran -
des am bi güi da des em re la ção à es co la e aos
pro fes so res. O sé cu lo XX foi aque le em que

mais se in ves tiu afe cti va men te nas cri an ças,
mas foi tam bém aque le em que elas mais tem -
po pas sa ram se pa ra das das fa mí li as. Adqui -
riu-se uma no ção mu i to ní ti da da im por tân cia 
da edu ca ção, ao mes mo tem po que as co mu -
ni da des fo ram ab di can do da sua fun ção edu -
ca ti va. Os pais que exi gem à es co la a de fe sa
dos va lo res, da to le rân cia e do diá lo go, re cla -
man do mes mo a res ta u ra ção da or dem e de
nor mas de dis ci pli na di tas de “to le rân cia
zero”, são os mes mos pais que de i xam os fi -
lhos ver fil mes ou di ver ti rem-se com jo gos
para com pu ta dor de ex tre ma vi o lên cia.

Ao mes mo tem po, os pro ble mas po lí ti -
cos ten dem a ser re de fi ni dos como pro ble mas
pe da gó gi cos. O que não é pos sí vel fa zer nou -
tras are nas trans fe re-se para o cam po da edu -
ca ção. Aqui, o dis cur so e a acção fi ca ri am
li ber tos dos cons tran gi men tos de mo crá ti cos,
dan do li vre cur so às prá ti cas au to ri tá ri as do
Esta do, da so ci e da de ci vil ou do “mer ca do”.
Hoje em dia, é raro aque le que de fen de o pri -
ma do da au to ri da de como modo de or ga ni za -
ção da vida so ci al ou po lí ti ca. Mas, na es co la,
o dis cur so é ou tro. Para mu i tos lí de res de opi -
nião, o prin cí pio de mo crá ti co não te ria, aqui,
ra zão de ser, im por tan do, sim, in sis tir no uso
da au to ri da de, na exi gên cia do es for ço, na
pro mo ção do mé ri to e na se le cção dos me lho -
res. A ló gi ca da au to ri da de e da com pe ti ção
se ri am, as sim, os ele men tos-chave para uma
edu ca ção dita “de qua li da de”. As idéi as de de -
mo cra cia e de par ti ci pa ção es ta ri am con de na -
das a fi car à por ta da es co la.

Os pro fes so res sa bem que não é as sim. E 
que a de mo cra cia co me ça no res pe i to pe las
cri an ças e pe los seus per cur sos. E sa bem que
são eles que têm de de fen der a pos si bi li da de
des tes per cur sos, por ve zes con tra as fa mí li as
ou con tra as co mu ni da des lo ca is.  Mas, para
tal, é pre ci so que exis ta um res ga te so ci al da
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pro fis são do cen te e a de fi ni ção de po lí ti cas
edu ca ti vas co e ren tes. Os pro fes so res têm de re -
des co brir uma iden ti da de co le cti va, que lhes
per mi ta cum prir o seu pa pel na for ma ção das
cri an ças e dos jo vens.

Os tem pos de hoje são mais com ple xos do 
que os tem pos pas sa dos. E mais di fí ce is. Mas
gran de par te das cren ças fun da do ras da pro fis -
são do cen te con ti nua actu al. A co me çar por
esse sen ti men to de que nos com pe te cu i dar das 
cri an ças e do seu fu tu ro. Para que isso seja pos -
sí vel, é fun da men tal que os pro fes so res ocu -
pem um es pa ço mais di nâ mi co (e me nos
de fen si vo) nas mu dan ças em cur so.

For ma ção de Pro fes so res

É im pos sí vel ima gi nar al gu ma mu dan ça
que não pas se pela for ma ção de pro fes so res.
Não es tou a fa lar de mais um “pro gra ma de for -
ma ção” a jun tar a tan tos ou tros que to dos os
dias são lan ça dos. Qu e ro di zer, sim, da ne ces si -
da de de uma ou tra con cep ção, que si tue o de -
sen vol vi men to pes so al e pro fis si o nal dos
pro fes so res, ao lon go dos di fe ren tes ci clos da
sua vida. Ne ces si ta mos de cons tru ir ló gi cas de
for ma ção que va lo ri zem a ex pe riên cia como
alu no, como alu no-mestre, como es ta giá rio,
como pro fes sor prin ci pi an te, como pro fes sor
ti tu lar e, até, como pro fes sor re for ma do. 

Nos úl ti mos anos, tem-se in sis ti do, ora
na for ma ção ini ci al, ora na for ma ção con ti nu a -
da. Mas, tan to num caso como no ou tro, há
ten dên ci as cla ras para a “es co la ri za ção” e para
a “aca de mi za ção” dos pro gra mas de for ma ção
de pro fes so res. Assim sen do, e ape sar da re tó ri -
ca do “pro fes sor re fle xi vo”, os re sul ta dos con -
du zi rão, ine vi ta vel men te, a uma me mo ri za ção
dos pro fes so res ante os gru pos ci en tí fi cos e as
ins ti tu i ções uni ver si tá ri as. Ou, como di ria Ade -
mar San tos, para que os pro fes so res das “es co -
las su pe ri o res” con ti nu em a di tar as suas leis
aos pro fes so res das “es co las in fe ri o res”.2

Pela mi nha par te, gos ta ria de per ce ber
como é que os pro fes so res re fle cti am an tes de os 
in ves ti ga do res te rem de ci di do que eles eram

“pro fis si o na is re fle xi vos”. E en con trar pro ces -
sos que va lo ri zem a sis te ma ti za ção dos sa be res 
pró pri os, a ca pa ci da de para trans for mar a ex -
pe riên cia em co nhe ci men to e a for ma li za ção
de um sa ber pro fis si o nal de re fe rên cia. As
abor da gens au to bi o grá fi cas (não ape nas num
sen ti do pes so al, mas ge ra ci o nal), as prá ti cas de 
es cri ta pes so al e co le cti va, o de sen vol vi men to
de com pe tên ci as “dra má ti cas” e re la ci o na is ou
o es tí mu lo a uma ati tu de de in ves ti ga ção de -
ve ri am fa zer par te de uma con cep ção abran -
gen te de for ma ção de pro fes so res.

É ver da de que não fal tam pro gra mas em 
que es tas di men sões es tão con tem pla das. Mas 
a ques tão es sen ci al não é or ga ni zar mais uns
“cur sos” ou atri bu ir mais uns “cré di tos de for -
ma ção”. O que faz fal ta é in te grar es tas di -
men sões no quo ti di a no da pro fis são do cen te,
fa zen do com que elas se jam par te es sen ci al da 
de fi ni ção de cada um como pro fes sor/a.

Prá ti cas Pe da gó gi cas

A acção edu ca ti va sem pre se re ves tiu de
uma gran de com ple xi da de e de mar gens sig ni -
fi ca ti vas de im pre vi si bi li da de. Estas ca rac te rís -
ti cas são ain da mais mar ca das nos dias de hoje, 
de vi do à pre sen ça na es co la de cri an ças de to -
das as ori gens so ci a is e cul tu ra is, bem como à
de mo cra ti za ção do aces so às mais va ri a das
tec no lo gi as de in for ma ção e co mu ni ca ção.

Di an te des te pa no ra ma, é gran de a ten -
ta ção de en ve re dar por uma pla ni fi ca ção rí gi da 
ou por uma “tec no lo gi za ção do en si no”. Estes
ca mi nhos le vam, ine vi ta vel men te, a uma se -
cun da ri za ção dos pro fes so res, ora obri ga dos a
apli ca rem ma te ri a is cur ri cu la res pré-pre pa ra -
dos, ora con di ci o na dos pe los me i os tec no ló gi -
cos ao seu dis por. O re for ço de prá ti cas
pe da gó gi cas ino va do ras, cons tru í das pe los
pro fes so res a par tir de uma re fle xão so bre a ex -
pe riên cia, pa re ce ser a úni ca sa í da pos sí vel.
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2. Ade mar San tos, Inter ven ção pro fe ri da numa ação de for ma ção 
de pro fes so res em S. Pe dro de Moel (Por tu gal), no dia 2 de Ju lho de
1999.



Um ele men to es sen ci al des te de ba te é a
afir ma ção de que as zo nas in de ter mi na das da
prá ti ca se en con tram no cer ne do exer cí cio pro -
fis si o nal do cen te. Tal facto le va-nos a con ce der 
uma nova aten ção à idéia de de li be ra ção. O 
mo men to em que o pro fes sor jul ga e de ci de, a
par tir da aná li se de uma si tu a ção sin gu lar e
com base nas suas con vic ções pes so a is e nas
suas dis cus sões com os co le gas, trans for ma-se,
as sim, numa di men são cen tral do pro ces so
iden ti tá rio.

Um ou tro ele men to, que tem sido pou co
ex pli ci ta do, diz res pe i to ao ho ri zon te éti co do
tra ba lho do cen te. É uma re fle xão ine vi tá vel,
num tem po mar ca do por tan tos con fli tos e di -
le mas. Os pro fes so res não po dem re fu gi ar-se
numa ati tu de “de fen si va” e têm de es tar pre pa -
ra dos para en fren tar as in ter pe la ções dos seus
alu nos. A de fi ni ção da cons ciên cia e da res pon -
sa bi li da de pro fis si o nal não se es go ta no acto
téc ni co de en si nar e pro lon ga-se no acto for -
ma ti vo de edu car.

A con cep ção de prá ti cas pe da gó gi cas que 
res pon dam a es tas pre o cu pa ções con tém, actu -
al men te, uma di men são or ga ni za ci o nal e, por
isso, é tão im por tan te re e qua ci o nar o pa pel da
es co la como es pa ço de re fe rên cia da pro fis si o -
na li da de do cen te. 

Asso ci a ti vis mo Do cen te

O pon to an te ri or in di ca a ne ces si da de de
re in ven tar as prá ti cas as so ci a ti vas do cen tes.
Tem fal ta do ao pro fes so ra do uma di men são
co lec ti va, não no sen ti do cor po ra ti vo, mas na
pers pec ti va da “co le gi a li da de” do cen te. Não
me re fi ro a di nâ mi cas vo lun ta ris tas de co la bo -
ra ção, mas sim à ins ta u ra ção de cul tu ras e ro ti -
nas pro fis si o na is que in te grem esta di men são.
A li te ra tu ra so bre os pro fes so res tem vin do a
pro du zir con ce i tos que apro xi mam esta idéia
(par ti lha, co o pe ra ção, equi pas de tra ba lho, en -
si no por equi pas, de sen vol vi men to pro fis si o -
nal, in ves ti ga ção-acção co la bo ra ti va, re gu la -
ção co le ti va das prá ti cas, ava li a ção in ter-pares, 
co-formação e tan tos ou tros), mas é ain da

 longo o ca mi nho a per cor rer, no pla no do
pen sa men to ci en tí fi co e na ac ção con cre ta
nas es co las.

A idéia de equi pa pe da gó gi ca, tal como
é for mu la da por Phi lip pe Per re noud (1996),
apon ta jus ta men te para a ne ces si da de de eri -
gir sis te mas de ac ção co lec ti va no seio do pro -
fes so ra do. Na pers pec ti va des te au tor, o
tra ba lho em equi pa não deve ser vis to como
uma con quis ta in di vi du al da par te dos pro fes -
so res, mas como uma fa ce ta es sen ci al de uma
nova cul tu ra pro fis si o nal, uma cul tu ra de co -
o pe ra ção ou co la bo ra ti va. É útil men ci o nar a
im por tân cia de uma aná li se co lec ti va das prá -
ti cas pe da gó gi cas que pode su ge rir mo men -
tos de par ti lha e de pro du ção co le gi al da
pro fis são. Num cer to sen ti do, tra ta-se de ins -
cre ver a di men são co le ti va no ha bi tus pro fis -
si o nal dos pro fes so res.

Guy Le Bo terf, em tra ba lho de 1994, su -
bli nha que “a com pe tên cia do in di ví duo de -
pen de da rede ou re des de co nhe ci men to às
qua is per ten ce”. Mo bi li zan do o ter mo “co lé -
gio in vi sí vel”, re fe re que “a com pe tên cia das
equi pas pro fis si o na is não se re duz à soma das
com pe tên ci as in di vi du a is que as com põem”.
Nes ta li nha, su ge re o con cei to de com pe tên -
cia co le cti va, en ca ra do numa du pla ver ten te:
a com pe tên cia co le ti va de uma equi pa de tra -
ba lho e os sis te mas de com pe tên ci as or ga ni -
za dos em rede. 

A con cre ti za ção des tas pro pos tas faz
apa re cer um actor co le cti vo, por ta dor de uma
me mó ria e de re pre sen ta ções co muns, que
cria lin gua gens pró pri as, ro ti nas par ti lha das
de acção, es pa ços de co o pe ra ção e di nâ mi cas
de co-formação par ti ci pa da. É uma mu dan ça
de ci si va para a pro fis são do cen te.

É a par tir des te novo en ten di men to das
po lí ti cas edu ca ti vas, da for ma ção de pro fes -
so res, das prá ti cas pe da gó gi cas e do as so ci a ti -
vis mo do cen te que é pos sí vel ima gi nar o
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 trabalho dos pro fes so res no pró xi mo sé cu lo. Há 
qua se trin ta anos, Ivan Illich (1973) es cre veu a
sua So ci e da de sem es co las, uto pia que nos
con quis tou a to dos, de uma ou de ou tra ma ne i -
ra. Hoje, sa be mos que as nos sas so ci e da des se -
rão, ain da por mu i tos anos, so ci e da des com es -
co las. Mas sa be mos tam bém que as es co las que
te mos não nos ser vem.

A “re fun da ção da es co la” tem mu i tos ca -
mi nhos, mas to dos eles pas sam pe los pro fes -
so res. Esta pro fis são re pre sen tou, no pas sa do,
um dos lu ga res onde a idéia de es co la foi in ven -
ta da. No pre sen te, o seu pa pel é es sen ci al para
que a es co la seja re cri a da como es pa ço de for -
ma ção in di vi du al e de ci da da nia de mo crá ti ca.
Mas, para que tal acon te ça, é pre ci so que os
pro fes so res se jam ca pa zes de re flec ti rem so bre
a sua pró pria pro fis são, en con tran do mo de los

de for ma ção e de tra ba lho que lhes per mi tam
não só afir mar a im por tân cia dos as pec tos
pes so a is e or ga ni za ci o na is na vida do cen te,
mas tam bém con so li dar as di men sões co lec ti -
vas da pro fis são.

A “pa i xão pelo fu tu ro” é um bom spot
pu bli ci tá rio. Mas, no cam po edu ca ti vo, ele
sig ni fi ca, mu i tas ve zes, um “dé fice de pre sen -
te”. O pen sa men to edu ca ci o nal tem sido mar -
ca do pelo con for mis mo. Fre qüen te men te, a
aná li se pros pec ti va não é mais do que a face
cri a ti va des te con for mis mo, para não di zer re -
sig na ção. Como se ima gi nar nos dis pen sas se
de agir. É im por tan te pen sar o fu tu ro dos pro -
fes so res. Mas sem es que cer o pre sen te e sem
ca lar a in dig na ção pelo es ta do ac tu al das co i -
sas. Por que, pa ra fra se an do Lou is Althus ser
(1992), o fu tu ro (ain da) de mo ra mu i to tem po.
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