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aprendizagem é a palavra que, ela sim, ramifica e 

desramifica uma pessoa; ela enlaça, abraça; mastiga um 

alguém cuspindo-o a si mesmo, tudo para novas géneses 

pessoais. estas palavras são para pessoas que se autorizam 

constantes aprendicismos. modos. maneiras. viveres. até 

sangues. 

aprendizar não é repessoar-se? 

                     Ondjaki 
 

A proposta deste texto é compartilhar algumas reflexões sobre a formação continuada de 

profissionais da educação e a importância de metodologias e atitudes dialógicas para 

favorecer experiências formativas. Tendo a conjuntura educacional como contexto, a 

perspectiva é evidenciar alguns desafios, encaminhamentos e processos de naturalização que, 

ocultando a complexidade dos problemas, tendem a nos induzir a falsas soluções. Essas 

reflexões decorrem de um percurso de produção de conhecimento pela pesquisa de minha 

experiência de formadora, constituído a partir de uma questão que me instiga – quais 

encaminhamentos metodológicos são mais potentes para favorecer experiências formativas? – 

e para a qual busco respostas no trabalho de formação; do “diálogo” com interlocutores – 

teóricos e companheiros formadores – que contribuem para a minha compreensão; e da 

análise de informações que alimentam um movimento contínuo de ação-reflexão-ação que vai 

sendo documentado e compartilhado com os grupos dos quais participo. O pressuposto 

orientador desse processo é de que formação é uma palavra com dois sentidos relacionados, 

porém distintos: é experiência pessoal, única e intransferível de aprendizagem – que responde 

a uma necessidade ou mais – e é ação planejada para favorecer esse tipo de experiência no 

outro. Em qualquer caso, a formação acontece num contexto marcado por características 

complexas, ainda mais quando reunidas: precária escolaridade básica e repertório cultural 

restrito de boa parte do magistério; habilitação profissional em cursos que raramente 

privilegiam a docência; condições de trabalho em geral desfavoráveis; meio social adverso e 

valores em transformação; concepções de mundo conservadoras; falta de engajamento e de 

vitalidade de muitos profissionais, descrédito no poder da educação, na capacidade dos alunos 

e nas próprias possibilidades. As propostas, os encaminhamentos e o compromisso de avançar 

o conhecimento no campo da formação vieram desse contexto. A convicção é de que, quanto 

mais clareza tivermos da real dimensão dos nossos problemas, mais chance teremos de 

encontrar algumas respostas. É principalmente sobre elas este texto. 
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Pesquisa da experiência? 

 

Essa expressão, que à primeira vista pode parecer uma incoerência ou causar algum 

estranhamento, refere-se, neste caso, à pesquisa da experiência formativa que acontece no 

âmbito da profissão e um dos propósitos deste texto é demonstrar o quanto esse tipo de 

investigação é válido, necessário e coerente. São três os autores principais que fundamentam 

minha abordagem: José Contreras Domingo, Renata Barrichelo Cunha e Guilherme do Val 

Toledo Prado. E começo por apresentar as concepções de experiência, saber da experiência e 

pesquisa, que esses autores defendem e com as quais concordo inteiramente. 

Tendo em perspectiva contribuições da filosofia, Contreras Domingo (2013 p. 129) desenvolve 

uma concepção de „experiência‟ que não se confunde com os sentidos mais convencionais, 

relacionados apenas à prática, bem como uma concepção de „saber da experiência‟ que não se 

confunde com acúmulo de procedimentos e condutas relacionados exclusivamente a situações 

concretas da prática. 

Para além da bipolaridade teoria-prática, a ideia defendida pelo autor é de experiência como 

um acontecimento que precisa e merece ser pensado para que nos seja possível questionar e 

alcançar os seus sentidos, como aquilo que nos acontece, que nos deixa marcas, que tem em 

nós um efeito pessoal, que é fruto do vivido e que vai forjando uma forma de ser e estar no 

mundo, uma consciência dos sentidos do que se vive. A ideia é de experiência como algo que 

ora se tem, ora se faz, que requer de nós uma disponibilidade para interrogar o vivido e refletir 

sobre ele, constituindo um jeito implicado de agir, que não admite as coisas irem se passando 

simplesmente, que pressupõe pensar-se em relação ao que acontece. 

Assim, o saber da experiência, entendida desse modo, tal como defende Contreras Domingo – 

e também eu – se constrói no contexto do vivido, está sempre em movimento e se mantém em 

uma relação „pensante‟ com o que acontece e com o modo pelo qual nos relacionamos com o 

que acontece. É um saber que tem a ver com nossas dimensões subjetivas, pessoais, com a 

história que nos constitui como sujeitos a partir de onde vivemos, pensamos, atuamos. E 

pressupõe relações de aprendizagem sempre atravessadas pela questão do imponderável e da 

alteridade.  

Nesse sentido, a experiência, da forma como é nomeada neste texto, não é a prática ou tempo 

na profissão, mas sim, aqui, o conjunto de acontecimentos constitutivos de quem sou, que 

tiveram lugar no exercício do papel de formadora, aos quais dedico a capacidade de reflexão 

mais refinada que consigo praticar. 

A esse respeito, vale aqui um destaque. Idália Sá-Chaves (2005), ao desenvolver as ideias 

defendidas por Van Manen (1977) sobre os três níveis de lógica reflexiva por ele formulados, 

acrescentou dois outros, mais refinados e militantes, e passaram então a ser cinco: técnico, 

prático, crítico, metacrítico e metapráxico.  
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Do mais simples para o mais sofisticado, do ponto de vista intelectual, podem ser descritos 

como se segue. No nível técnico, a reflexão do sujeito é sobre o próprio fazer, está apoiada em 

fontes de consulta que não apenas o próprio repertório de saberes, e visa atingir objetivos de 

curto prazo, como por exemplo, definir uma proposta didática para trabalhar com um 

determinado conteúdo escolar ou para interessar os alunos. No nível prático, já existe 

preocupação com os pressupostos, predisposições, valores e consequências inerentes à ação. 

Para o mesmo exemplo – definir uma proposta didática para trabalhar com um determinado 

conteúdo escolar ou para interessar os alunos – a reflexão implica analisar a proposta, os 

processos de aprendizagem e outras circunstâncias relacionadas. No nível de reflexão crítica, 

consideram-se também aspectos mais amplos – éticos, sociais, políticos – da educação, com o 

intuito de compreender, por exemplo, o modo como o trabalho, inserido em um contexto 

institucional e social, pode estar respondendo a estas ou aquelas necessidades de 

aprendizagem dos alunos, satisfazer a estes ou aqueles interesses políticos e outros aspectos 

do tipo. No nível metacrítico, a reflexão inclui uma dimensão autocrítica, de modo que o 

sujeito se considera de algum modo implicado no contexto, participante ativo e 

corresponsável pelo que acontece não apenas nas situações em que está envolvido 

diretamente. Por fim, no nível metapráxico, além de se considerar um participante ativo no 

processo, o sujeito também contribui para transformar o contexto em que está inserido da 

melhor maneira possível – é quando transforma em atos propositivos o que resulta de uma 

reflexão metacrítica. (RAUSCH, 2007). 

Esses diferentes tipos de reflexão „convivem‟ em uma mesma pessoa a depender do que é 

objeto de sua análise: penso que podemos ter desenvolvido uma capacidade reflexiva 

metapráxica e até sermos portadores de uma tendência potencial de exercitá-la em relação a 

novos conteúdos, mas, diante de temas e circunstâncias pouco familiares, ou que envolvem 

valores com os quais não nos sentimos identificados, é possível que não sejamos capazes de 

proceder reflexivamente em níveis mais refinados. 

Por exemplo, diante da informação de que hoje em dia metade da humanidade vive em 

situação de fome, desnutrição ou subnutrição, e que, em contrapartida, menos de cem famílias 

no mundo detém o poder aquisitivo equivalente à metade da humanidade, talvez não 

tenhamos capacidade crítica de avaliar as consequências dessa tragédia social, tampouco de 

nos sentirmos pessoalmente implicados e comprometidos com algum tipo de mudança. 

Porém, do ponto de vista profissional, no contexto circunscrito do trabalho, isso não significa 

que não sejamos capazes de algum tipo de reflexão metapráxica. 

Da mesma forma, um sujeito que tenha preconceito em relação à homossexualidade, pode ter 

uma excelente capacidade metapráxica diante das questões pedagógicas de sua sala de aula ou 

de sua escola ou de seu grupo de formação, mas ser incapaz de refletir desse modo e 

considerar de maneira mais ampla a questão do direito de escolhas sexuais e, menos ainda, se 

engajar em algum tipo de luta em favor desse direito para todas as pessoas. 
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Na dissertação de mestrado defendida em 2007, tendo em conta especificamente o âmbito do 

trabalho, atribuí a capacidade de reflexão metapráxica – que é ao mesmo tempo crítica, 

implicada e propositiva – aos sujeitos que são portadores do que chamei de „militância na 

profissão‟:  

Essa expressão nomeia um tipo de atuação que vai muito além do exercício 

responsável da profissão e que é próprio de pessoas que não poupam tempo e esforços 

para desenvolver um trabalho de qualidade, que agem de modo ético e não alienado, 

se pautam pela coerência entre discurso e ação, são comprometidas com os resultados 

do que fazem, consideram genuinamente os sujeitos a quem a sua prática profissional 

se destina, investem na própria formação, enfrentam de modo criativo desafios e 

situações-problema colocados pelo trabalho, refletem criticamente, produzem 

conhecimento – pessoas que têm, por assim dizer, uma relação estética com o 

trabalho, que não se satisfazem com nada que não seja „o seu melhor‟. (SOLIGO, 2007) 

 

Quem desenvolve esse tipo de relação militante com a profissão tende a produzir um saber 

relevante da experiência, mesmo que não tenha plena consciência ou não o considere 

suficientemente válido como conhecimento1. 

Feitas essas considerações, passo a tratar então da questão da pesquisa propriamente. 

Cunha e Prado (2007: p. 65-66) afirmam que o processo de produção de conhecimento pode 

ser considerado pesquisa sempre que há: uma questão para a qual intencionalmente buscamos 

respostas, soluções, alternativas; o „diálogo‟ com interlocutores, „outros significativos‟ que 

trazem contribuições para a compreensão da questão – autores que estudaram o assunto, 

colegas de trabalho e demais profissionais, amigos solidários que ajudam a pensar; 

organização e análise das informações disponíveis para compreender e encontrar respostas, 

soluções, alternativas para a questão e, de preferência, uma reflexão sobre o percurso que vai 

desde o início até esses resultados, ainda que provisórios ou parciais; e algum tipo de registro 

que documente isso tudo, com vistas à socialização. 

Sendo assim, quando a questão que impulsiona todo esse processo é relacionada com a 

experiência que tem lugar no exercício da profissão, as respostas encontradas são, 

inegavelmente, saberes da experiência, na perspectiva definida por Contreras Domingo. 

A constituição desses saberes, segundo ele, contribui para refinar o pensamento sobre a 

realidade em que a experiência acontece, para enriquecê-la, ampliar seus horizontes, colocar 

certos óbvios sob suspeita, tomar distância e conquistar outras dimensões de compreensão 

nem sempre alcançadas nos modelos convencionais de investigação, alimentar a imaginação e 

a criação de novos inéditos. Entre muitas outras possibilidades.  

                                                           
1
 Da forma como os conceitos são abordados neste texto, não há nenhuma diferenciação entre conhecimento e 

saber. 
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Tenho praticado esse tipo de produção de saberes a partir da pesquisa de minha experiência 

como formadora desde antes de saber que o fazia. Aconteceu quando trabalhei pela primeira 

vez como formadora, em 1989, e o modelo de formação do grupo do qual eu participava era 

inaplicável nos grupos que eu coordenava e foi preciso encontrar outras formas ajustadas ao 

contexto e compatíveis com os sujeitos que ali estavam. Aconteceu depois, como 

coordenadora pedagógica pela primeira vez, quando tive de encontrar as melhores formas de 

desenvolver práticas formativas em uma escola, com professores com os quais convivia 

cotidianamente, e não mais em grupos formados por profissionais de várias escolas que se 

reuniam a cada três ou quatro semanas. Depois em um trabalho de formação para professores 

índios na região amazônica, uma situação muito desejada, aflitiva e até então inédita. Depois, 

em um programa de formação nacional, envolvendo mais de vinte estados do país – e logo em 

seguida em outro programa ainda mais amplo – quando era preciso planejar as propostas a 

serem desenvolvidas por pessoas que desconhecíamos e, desafio maior, garantir, tanto quanto 

possível, a unidade na diversidade. Daí, em seguida, como docente de um curso de 

especialização para professores da rede pública, quando me dei conta de que aquele grupo era 

como uma amostra do magistério jovem que aí está e que, em boa parte, passou por uma 

escola de educação  básica que não lhes garantiu conhecimentos esperados dos egressos desse 

nível de escolaridade. E no mestrado, que foi uma oportunidade privilegiada de aprender pelo 

exercício mais formal de pesquisa, pela primeira vez com orientação. 

Assim foi sempre. Sempre com uma questão forjada na mesma interrogação diante do vivido, 

que se mantém há bem mais de duas décadas – quais encaminhamentos metodológicos são 

mais potentes para favorecer experiências formativas, „neste‟ contexto, para „estes‟ 

profissionais que „aqui‟ estão? 

O tipo de saber que se constrói desse modo, a partir dos desafios colocados pela prática 

profissional, é, como afirma Contreras Domingo, um saber paradoxal. Sim, porque é 

sedimentado no vivido e orienta a ação, entretanto, é um saber sempre „nascente‟, sempre se 

renovando, que revela uma qualidade essencial: contribui para viver – de maneira receptiva e 

em sua „novidade‟ – o movimento e as mudanças inerentes ao desafio de aprender. „Saber da 

experiência‟ é uma expressão para nomear esse „saber sábio‟, conforme palavras do autor, que 

contribui para um estar no mundo com abertura e sensibilidade, produzindo continuamente 

sentidos para o que se vive, para o que se pensa, para o que se sente e para o que se faz. 

Sob inspiração de Ondjaki, que escreveu o texto escolhido como epígrafe para inaugurar este 

registro, eu diria que, nestes quase trinta anos, fui ramificada e desramificada pelos saberes da 

experiência, que me cospem sempre a mim mesma para correr atrás de novas respostas para 

uma velha mesma questão, continuamente renovada – e assim será pelo tempo que eu for 

formadora. Enquanto eu me autorizar a aprendicismos, estarei sempre me repessoando.  

O processo de pesquisa da própria experiência dá nisso. Sim, pesquisa da experiência. É isso 

que tenho feito. É isso que, cada vez mais, precisa ser feito. Assim entendo. 
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As lições, os aprendizares 

 

Estas lições – resultado dos aprendizares que foram sendo conquistados como resposta à 

antiga questão – se constituíram a partir de um diálogo sempre em aberto com os autores que 

estudei para ampliar minha compreensão, com os companheiros de trabalho, com amigos 

portadores de indagações semelhantes e com os não saberes todos que, ao longo do percurso 

profissional, me impulsionaram em direção à pesquisa da experiência como formadora e da 

experiência de formação. 

Hoje essas lições estão condensadas em pequenos parágrafos – paragrafinhos, como costumo 

dizer – de afirmação com um tom bastante simples de evidência, tal como os apresento a 

seguir, mas, por vezes, já foram emaranhados de dúvidas impossíveis sequer de se enunciar 

em palavras. Muitas dessas lições são recentes, outras já constam de algum modo da 

dissertação de mestrado concluída em 2007 e, a meu ver, desde lá, permancem todas atuais. E 

é possível que assim seja por bastante tempo ainda. 

Vamos a elas: 

 O profissional „mora‟ dentro de uma pessoa. 

 A pessoa que é o profissional é sujeito da sua experiência e do seu processo de 

aprendizagem. 

 Podemos somente ajudar as pessoas a aprender e a mudar – não podemos obrigá-las a 

aprender, tampouco podemos mudá-las, ainda mais se não desejarem. 

 O processo de aprendizagem que defendemos não se dá por estímulo-resposta, não é a 

substituição de condutas erradas por condutas certas. 

 A aprendizagem pressupõe uma experiência pessoal de construção de conhecimento que 

tem a ver com expectativas, necessidades, desejos, saberes anteriores e a história de cada 

um. 

 O saber da experiência – fundamental em toda profissão – é uma espécie de sabedoria 

construída pela reflexão sobre a experiência profissional, não é a aplicação prática das 

teorias. 

 Um contexto formativo potente é aquele que contribui para o fortalecimento da identidade 

horizontal, pressupõe uma cultura de apoio à aprendizagem profissional e conta com um 

mediador que seja parceiro e demonstre aprender com o grupo. 

 A defesa de que a reflexão sobre a prática é um princípio orientador da formação de 

professores implica refletir sobre a própria prática como formadores de professores (e não 

só sobre a dos professores). 
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 A capacidade de refletir varia desde os níveis mais básicos até os intelectualmente mais 

sofisticados. O que cabe a um formador desenvolver é o mais sofisticado de todos: quando 

além de analisar criticamente e se sentir implicado de algum modo com o que analisa – 

isto é, entendendo que „tem sim algo a ver com isso‟ – se dispõe a encontrar respostas, 

soluções, alternativas, caminhos.  

 Se muitas vezes o lugar institucional do formador é ambíguo – pode estar, ao mesmo 

tempo em uma posição de parceiro experiente (companheiro) e de „chefe‟ (fiscalizador) 

e/ou revolucionário (quando defende propostas inovadoras) e defensor dos interesses do 

„patrão‟ ou do „sistema‟ (quando insiste em melhores resultados) – é preciso escolher qual 

o lugar a afirmar. 

 A confiança dos profissionais com quem trabalha e o reconhecimento da competência e da 

coerência entre discurso e prática são ingredientes essenciais para um formador fazer 

avançar os processos de aprendizagem, especialmente em contextos pouco favoráveis. 

Deles depende a possibilidade de se constituir em referência legitimada, em „liderança‟ – 

uma palavra desgastada, mas que, enfim, diz dessa condição de quem conta com 

confiança, reconhecimento e admiração pela coerência. 

 Assim, pela confiança, se constitui a autoridade necessária a um formador, e não pelo 

exercício do poder: a obediência a ordens (ainda que disfarçadas) ou prescrições não tem 

força suficiente para produzir o engajamento dos profissionais – às vezes, muito pelo 

contrário, os descompromete dos resultados. 

 As metodologias que têm como perspectiva considerar o sujeito, o seu conhecimento 

prévio, a construção de conhecimento e a necessidade de uma escuta genuína e de 

propostas com sentido para os alunos (que são conteúdo da formação) devem ser 

exatamente as mesmas adotadas na formação – o que tem sido chamado de homologia dos 

processos. 

 Para contribuir com o engajamento do outro é preciso provocar o seu interesse, tocar o seu 

desejo, responder a alguma necessidade importante (nesse caso, um sentimento ativa o 

outro) e isso se faz com propostas de formação que possam ser consideradas de algum 

modo úteis. 

 Dificilmente uma ação de formação terá êxito se não responder a alguma necessidade 

pessoal dos sujeitos para os quais se destina. Tal como nas situações de ensino e de 

aprendizagem, é preciso haver coincidência ou conexão entre o objetivo da ação de 

formação e o objetivo pessoal do profissional.  

 Para que um grupo de formação seja potente é preciso que se constitua verdadeiramente 

num „espaço de conversa‟, isto é, “um encontro de profissionais com propósitos comuns, 

que acontecem com regularidade e são intencionalmente planejados e coordenados a partir 

de alguns princípios: o estabelecimento do diálogo (a expressão das ideias, a escuta 
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atenta); a autoria sobre o próprio trabalho (a afirmação, o acolhimento e a 

problematização das práticas); o exercício da autonomia; e a indissociação entre 

pessoalidade e profissionalidade.” (PIERINI, 2014) 

 E é preciso que o formador esteja inteiramente ali, como se não houvesse nada melhor a 

fazer naquele momento a não ser estar mesmo ali, com o grupo – para tanto é preciso 

escuta e olhar cuidadosos, e uma atitude de presença atenta a tudo o que acontece e ao que 

está implícito. 

Sim, é possível que se diga que algumas afirmações que aqui estão são óbvias e já foram 

enunciadas por outros autores. Certamente. Entretanto, o óbvio no discurso, transparente e 

naturalizado como tal, nem sempre se encontra nos atos efetivos de quem institui e planeja as 

ações de formação.  

Estas lições são aprendizares da experiência, são saberes contituídos em atos no exercício da 

minha condição de formadora. Se eu não tivesse em perspectiva sempre a mesma antiga 

questão sobre as propostas metodológicas mais potentes, se não tivesse ido em busca de 

autores que me ajudassem a encontrar respostas, se não tivesse gasto horas e horas da vida 

conversando com companheiras igualmente formadoras – sim, são mais mulheres do que 

homens os meus interlocutores nesse caso –, se não tivesse escrito páginas e páginas de 

reflexões – muitas vezes confusas em primeira versão, rabiscos em guardanapo de papel nas 

mesas de bar – sobre os indícios encontrados aqui e ali não seriam lições da experiência. 

Seriam, talvez, apenas fragmentos de discurso sobre condutas recomendáveis para um 

formador. Mas não. Aqui são parte constitutiva do saber da experiência que fui construindo 

no tempo que vai de uma pergunta a mim mesma, sempre renovada, às respostas possíveis 

para o momento – como se estivessem, a pergunta e as respostas, penduradas na aba do 

chapéu e, conforme caminho pela vida, ambas andam invariavelmente adiante, sempre 

incompletas. 

Que diferença há entre fragmentos de discurso sobre condutas recomendáveis e lições da 

experiência? A diferença que existe entre ensinamentos e convicções íntimas, conquistadas 

por si, forjadas pelo acontecimento vivido. 

Por exemplo, em tese, a afirmação feita repetidas vezes por António Nóvoa nos últimos anos, 

de que há uma indissociação entre pessoalidade e profissionalidade, coincide com a primeira 

das minhas lições: o profissional „mora‟ dentro de uma pessoa. Se eu não tivesse lido 

inúmeras vezes os textos desse autor que admiro muito e se não tivesse lido o poeta Manoel 

de Barros, que também admiro muito e que me ensinou o quanto é muito melhor escrever 

simples, talvez eu não chegasse a essa conclusão por mim mesma. Ou talvez até chegasse. 

Mas, com toda certeza, não fosse eu uma formadora com a sempre renovada velha pergunta 

pendurada na aba do chapéu, com uma história profissional marcada pelo compromisso ético-

estético e meio obsessivo de ajustar as propostas às necessidades e possibilidades dos sujeitos 

reais com os quais trabalho – seja na sala de aula ou em grupos de formação – o ensinamento 
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não teria se convertido em saber da experiência. O que faz um ensinamento tornar-se, de fato, 

lição aprendida é a convicção experiencial que só existe no território do vivido. 

O registro desses aprendizares em pequenos parágrafos, meio assim à moda dos aforismos, 

pretende afirmar a densidade de convicções nascidas da vida acontecida e não apenas das 

leituras. Mas também penso que nem sempre serão assim compreendidos. Sim, porque essas 

lições são patrimônio do sujeito que as conquistou e, para o outro, podem ser apenas convites 

à reflexão, tomados como recomendação talvez. Terá o outro de concluir por si para que seja, 

também para ele, aprendizares potentes. Porque a experiência não se comunica como tal. Só é 

possível compartilhar os saberes nela constituídos. 

A clareza de que somente os saberes são compartilháveis fez com que, no registro da pesquisa 

de mestrado (SOLIGO: 2007, p. 150), a opção fosse por apresentar as lições de minha 

experiência como formadora e pesquisadora na forma de recomendações. Aqui estão elas:  

 “É recomendável que as propostas de formação, em quaisquer instâncias que aconteçam, 

incluam situações de ampliação do letramento e do universo cultural dos profissionais. 

Isso significa criar condições para que tenham acesso à literatura e sejam incentivados a 

ler e compartilhar suas leituras, a conhecer os diferentes tipos de arte e de manifestações 

culturais, a utilizar as tecnologias de comunicação e informação, a pesquisar, a refletir e a 

escrever sobre si mesmos, sobre o próprio trabalho e sobre o que mais tiverem desejo. 

Esse tipo de experiência pode perfeitamente ter início na vida adulta e resultar em grandes 

conquistas que, com certeza, reverterão em benefícios não apenas para os profissionais, 

mas também para os destinatários de seu trabalho. 

 É recomendável que, além dessas situações de formação mais geral, fundamentais, sejam 

garantidas aquelas que incidem diretamente nos saberes necessários para o exercício 

profissional e pressupõem a reflexão sobre a prática, o estudo, a pesquisa e a discussão de 

temas relacionados diretamente ao trabalho que se faz. 

 É recomendável jamais esquecer que a formação profissional tem um fim em si mesma, 

sim, que é garantir o necessário conhecimento dos sujeitos a que se destina, mas que, no 

caso do magistério (e de outras profissões similares), é principalmente um meio para 

garantir o necessário conhecimento dos sujeitos a que a ação dos profissionais se destina: 

os alunos, no caso dos professores, e os professores, no caso dos formadores. 

 É recomendável que as ações de formação sejam planejadas de modo sistêmico, e não 

isolado, uma vez que esta representa apenas um dos fatores que interferem na 

aprendizagem dos alunos – importantíssimo, mas apenas um, dentre muitos. As políticas 

que interferem, direta ou indiretamente na qualidade do ensino, devem ser concebidas 

como resultado de um planejamento estratégico pautado ao mesmo tempo nas 

necessidades identificadas e nas ideias que se pretende difundir. 
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 É recomendável que, para esse tipo de planejamento, se leve em conta as diferentes 

modalidades de formação, que atendem a diferentes objetivos e/ou necessidades dos 

profissionais: grupo de formação contínua, curso, grupo de estudos, supervisão 

pedagógica (planejada principalmente em função das demandas do grupo a que se 

destina), assessoria pontual ou contínua, acompanhamento da escola e da sala de aula, 

estágio (observação de um parceiro mais experiente atuando, presencialmente ou em 

vídeo); autoformação, palestra, conferência, mesa redonda. 

 É recomendável que se considere a formação centrada na escola como uma modalidade 

privilegiada, mas somente se a equipe escolar tiver recursos para desenvolvê-la 

adequadamente e para isso receber apoio efetivo, seja por meio da formação dos 

coordenadores pedagógicos e/ou dos professores, seja por meio de ações de 

acompanhamento, seja de todas essas formas. Sob nenhuma hipótese os gestores dos 

sistemas de ensino ou das escolas devem deixá-las abandonadas à própria sorte, com o 

argumento pseudodemocrático da autonomia. 

 É recomendável que as metodologias de formação tomem de fato os profissionais da 

educação como sujeitos e protagonistas de seu processo formativo e se pautem 

principalmente na tematização da prática, na reflexão sobre situações-problema reais e/ou 

simuladas, em propostas que possibilitem a constituição de contextos favoráveis para o 

desenvolvimento pessoal e profissional. Procedimentos como estudar, pesquisar, discutir 

questões teóricas, devem estar, acima de tudo, a serviço de uma atuação de melhor 

qualidade. 

 É recomendável ter clareza que a atuação dos profissionais da educação, em especial os 

professores, é difícil, complexa, procedimental, fundamentada em valores e atitudes de 

diferentes âmbitos e permeada pelo imponderável. Isso significa que não será com 

cursinhos rápidos, de abordagem aligeirada, pautados exclusivamente na leitura de textos 

supostamente de fundamentação que se vai garantir a formação que os educadores 

precisam e merecem. 

 É recomendável que os programas de formação incluam a socialização de materiais de 

qualidade, que subsidiem efetivamente o trabalho pedagógico dos professores com os 

alunos e, dessa perspectiva, sejam também eles – os materiais – formativos. 

 É recomendável ter critérios adequados para a escolha dos profissionais que assumirão o 

desafio de serem formadores. A capacidade de inspirar confiança e de exercer uma 

liderança construtiva, de parceiro mais experiente em certos domínios (características das 

pessoas que tomamos como referência na vida), aliada ao empenho efetivo na construção 

do coletivo, é o que pode favorecer a constituição de grupos realmente formativos e de 

uma cultura de aprendizagem em colaboração. Mas, além de zelar pelo perfil mais 

adequado, do ponto de vista dessas características mais pessoais, é preciso garantir o 
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direito desses profissionais a um processo de formação contínua, uma vez que se 

constituirão em formadores no exercício do próprio trabalho como tal. 

 É recomendável não perder de vista a potencialidade formativa do contexto institucional, 

o que implica investir em relações interpessoais produtivas, solidárias e de parceria; em 

modos de funcionamento que sejam exemplares; na construção e/ou fortalecimento de 

uma cultura de colaboração, amizade, trabalho coletivo e compromisso com resultados; na 

legitimação de profissionais que tenham capacidade de ações instituintes (ou de liderança, 

como habitualmente se diz) e que possam contribuir para o desenvolvimento da 

autonomia intelectual dos demais. 

 É recomendável criar dispositivos para que os profissionais da educação reconheçam a 

necessidade de produzir conhecimento compartilhável, para que se convençam de que são 

capazes, para que se animem a produzi-lo coletivamente e para que recebam apoio efetivo, 

em especial no que diz respeito aos procedimentos de registro escrito. 

 É recomendável considerar que pertencer a um grupo, a um projeto, a uma instituição de 

que se gosta de verdade é imprescindível para qualquer profissional e que as pessoas que 

se constituem em referência para as outras têm uma importância formativa muito grande. 

 É recomendável não esquecer que um grupo representa um contexto favorável para a 

aprendizagem e pode contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional de seus 

membros quando há interesses compartilhados, respeito real pelo outro, aceitação das 

diferenças, solidariedade em atos, acolhimento, escuta, crença na possibilidade da 

construção coletiva de conhecimento, convicção de que ali se encontrarão respostas ainda 

que parciais para as necessidades, dúvidas e questões que inquietam – e, se possível, é 

ainda melhor quando há afeto real, manifesto em atitudes e gestos. 

 É recomendável, por outro lado, ter em conta que um grupo contribui pouco para o 

crescimento e a autonomia de seus membros quando tenta „pasteurizar‟ as singularidades, 

as individualidades, e sugerir uma unidade de pensamento, um consenso, um 

posicionamento coletivo que não é real.  

 É recomendável ter como princípio que, tal como nos alerta Michel Crozier (apud 

CANARIO, 2003), „é impossível e imoral pretender mudar o Homem, mas pode-se ajudá-

lo a mudar a si próprio‟.” 

Essas afirmações de 2007, tal como as relacionadas inicialmente, são também respostas à 

antiga questão. Aqui, entretanto, se expandem também para os contextos em que as ações 

institucionais de formação têm lugar. 

Tenho praticado ao longo da vida essa escrita de aforismos. Talvez essa tendência seja uma 

herança de família, não sei ao certo. Mas o fato é que ler a recomendação de Nóvoa, citando 
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George Orwell, pouco antes de finalizar este texto, trouxe uma espécie de legitimação bem-

vinda: 

Se conseguires usar uma palavra pequena não uses uma grande, se conseguires 

construir uma frase curta não te deixes tentar por uma longa, se conseguires 

escrever menos não escrevas mais (NÓVOA, 2015). 

A meu ver, o texto do autor – Carta a um jovem investigador em Educação – é uma 

convocação aos pesquisadores para que, de fato, produzam conhecimento. A Carta se 

organiza em torno de nove recomendações com as quais concordo inteiramente: Conhece-te a 

ti mesmo; Conhece bem as regras da tua ciência, mas não deixes de arriscar e de transgredir; 

Conhece para além dos limites da tua ciência; Conhece em ligação com os outros; Conhece 

com a tua escrita, pois é isso que te distingue como investigador; Conhece para além das 

evidências; Conhece com a responsabilidade da ação; Conhece com os olhos no país; 

Conhece com liberdade e pela liberdade. E no fim, sob o título Noves fora nada, diz Nóvoa: 

Talvez tudo isto seja “nada”, talvez todas as cartas sejam inúteis e nenhum dos 

presentes precisasse de ouvir esta epístola, mas eu é que precisava de a 

escrever. (...) Com um único desejo: que, apesar de todos os 

constrangimentos, sejam capazes de habitar livremente o vosso lugar como 

investigadores.  

Sim. Esse lugar de pesquisadores é o que precisamos cada vez mais habitar como 

profissionais da educação, mesmo quando não integramos os programas oficiais de pesquisa 

acadêmica. O saber da experiência se produz a partir da experiência e não dos programas 

oficiais e, portanto, ao menos potencialmente, está ao alcance de todos. 

 

De volta ao começo 

 

Penso que defender metodologias dialógicas de formação exige uma explicação.  

Mesmo concordando com Bakhtin (2011, p. 331) que as relações humanas, em algum nível, 

ainda que mínimo, são sempre dialógicas, porque essa é uma circunstância decorrente da 

nossa condição humana de seres de linguagem, portanto de diálogo, no âmbito da formação 

tenho adjetivado de dialógico o que é resultado de uma escolha refletida, isto é, de uma 

decisão consciente em favor do diálogo construtivo pautado na escuta, no respeito à diferença 

e na interlocução de fato.  

Assim, adjetivar como dialógicas as propostas e atitudes necessárias a um formador implica 

ter como princípio que os profissionais moram dentro de pessoas e que, como tal, devem ser 

considerados. Do contrário, não estará de fato o sujeito em perspectiva, tampouco o diálogo, 

portanto será uma falsa qualidade.  
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Metodologias – intencionalmente – dialógicas são potentes para favorecer que as ações de 

formação planejadas para produzir nos profissionais experiências formativas tenham esse 

resultado. Isso depende de haver alguma coincidência ou conexão entre o que pretendem as 

propostas e o que pretendem, desejam e precisam aqueles para os quais se destinam. Não se 

pode esperar êxito de ações que se pretendem formativas se não responderem a nenhuma 

necessidade – e a necessidade não tem existência senão no sujeito que a sente (RODRIGUES e 

ESTEVES, 1993. p. 11).  

Tinha razão o sociólogo francês Michel Crozier quando dizia que é impossível e imoral 

pretender mudar as pessoas, mas que é possível ajudá-las a mudar a si próprias. Sim, porque, 

se de fato a experiência de aprendizagem é um patrimônio do sujeito, as ações de formação 

institucionalmente planejadas só se fertilizarão se funcionarem como provocações capazes de 

mobilizar o desejo pessoal de aprender, de estudar, de mudar, de inventar. 

Sabemos que nos últimos anos têm acontecido muitos investimentos financeiros em 

programas de formação continuada dos profissionais da educação e que, a tomar pelos 

indicadores de desempenho que aí estão, vêm se revelando insuficientes para transformar as 

práticas pedagógicas no que há de mais urgente. É de se supor, portanto, que isso se deva ao 

fato de as ações propostas não alcançarem inteiramente os problemas que pretendem 

solucionar. 

Se levarmos em conta apenas os aspectos relacionados ao que hoje é considerado central na 

formação dos professores – sem tratar dos demais fatores que interferem na qualidade do 

ensino – veremos que há muito ainda a caminhar. 

Nóvoa (2009) afirma que para a atuação docente hoje são essenciais cinco „disposições‟ 

principais: conhecimento, cultura profissional, tato pedagógico, trabalho em equipe e 

compromisso social.  

Isto significa que o desafio colocado aos professores é o de ampliar cada vez mais: o 

conhecimento necessário para construir práticas docentes que garantam a aprendizagem dos 

alunos; a compreensão dos sentidos da instituição escolar e a capacidade de se integrar na 

profissão, se inserir na cultura profissional e aprender com os colegas mais experientes, 

desenvolvendo procedimentos – de reflexão, registro e avaliação do próprio trabalho – que 

contribuam para a própria aprendizagem, para impulsionar as inovações e os avanços; o tato 

para se relacionar e se comunicar com os alunos, se fazer respeitar e conquistá-los para o 

trabalho escolar; as possibilidades de desenvolver novos modos de profissionalidade docente 

pautados no trabalho em equipe – atuar cooperativamente com os colegas, discutir 

intervenções conjuntas nos projetos e participar de grupos de formação e comunidades 

profissionais não só na escola, mas também fora dela; o compromisso social relacionado a 

princípios e valores de afirmação da inclusão social e da diversidade cultural. Esse 

compromisso é de grande importância se considerarmos que educar é contribuir para que 

crianças, adolescentes e jovens ultrapassem os limites que lhes foram traçados como destino 
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pelo nascimento, pela família de origem ou pela sociedade. A realidade da escola obriga-nos a 

ir além dela: a intervenção no espaço público da educação faz parte hoje do ethos profissional 

docente (NÓVOA, 2009). 

Entretanto, a urgência de resultados na qual se pautam as políticas de formação, em razão do 

desempenho insatisfatório dos alunos, fato antigo mas evidenciado com o advento das provas 

externas, parece ter levado a uma priorização do conhecimento técnico (ou talvez acentuado 

essa velha tendência), que não só é insuficiente e por vezes mal abordado, como pode criar 

mais problemas ao invés de contribuir para solucioná-los. 

Esses possíveis problemas dizem respeito justamente a pouca consideração à pessoa dentro da 

qual „mora‟ o profissional. Por exemplo: se o professor que participa de programas de 

formação em serviço tem escolaridade básica e formação profissional de qualidade ruim, 

repertório cultural precário e resultados insatisfatórios em relação ao próprio trabalho é 

possível que ele se sinta pessoalmente fragilizado nesse cenário. Portanto, se as metodologias 

de formação não forem pautadas na escuta real, no respeito ao conhecimento (ou 

desconhecimento) prévio, na valorização da pessoa que o outro é, no acompanhamento de 

como as propostas discutidas estão de fato acontecendo na sala de aula, é bem provável que 

este professor seja aquele tipo apelidado de resistente pelos formadores, por se sentir ou ser 

tratado (ou as duas coisas) como alguém que não tem nada a oferecer, pois tudo lhe falta. O 

efeito psicológico causado por esse tipo de sentimento a nenhum de nós causaria benefícios. 

Um desconforto assim, convenhamos, não representa um contexto favorável para experiências 

potentes de formação. 

Essa circunstância coloca os formadores em uma condição delicada e exige deles um tato 

pedagógico que nem sempre possuem a priori, até porque em geral aprendem a formar outros 

profissionais no exercício desse trabalho, uma vez que em nosso país não temos graduação 

específica para formadores. 

Quem são os formadores? São todos os profissionais que desenvolvem 

práticas de formação inicial e continuada de professores: docentes dos cursos 

de habilitação, técnicos das secretarias de educação, profissionais das equipes 

técnicas das escolas, profissionais de ONGs que desenvolvem programas de 

formação em serviço, tutores dos programas de educação a distância. 

Os professores das escolas de formação inicial são habilitados para ser 

professores das disciplinas com as quais trabalharão. Os demais 

profissionais, que desenvolvem ações de formação em serviço, em geral são 

habilitados também como professores ou como pedagogos. Ou seja, tanto 

num caso como no outro, esses profissionais são formados para o exercício 

do magistério e/ou da pedagogia, e não para o exercício da função de 

formador. Na verdade, não há em nosso país cursos oficiais de formação de 

formadores, até porque ser formador hoje é muito mais uma condição do que 

uma profissão.  
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E o que se pode constatar, numa rápida análise da realidade educacional 

brasileira dos últimos tempos, é que, com a crescente necessidade de 

formação em serviço, cada vez mais diferentes profissionais vêm assumindo, 

na prática, a função de formadores, especialmente de professores. A 

realidade forjou essa função, e a competência profissional para exercê-la, em 

geral, é fruto da própria atuação. (...) Agora será preciso garantir um processo 

de formação e o desenvolvimento de uma cultura profissional de formador – 

do contrário, será difícil superar as práticas tradicionais (SOLIGO, 2001, p. 

15). 

Quando analisamos a questão para além das naturalizações que em geral ocorrem, vemos o 

quanto a condição de formador é por vezes frágil e o quanto será preciso consolidar essa 

função na qual são depositadas expectativas de todo tipo, por parte dos professores e dos 

sistemas de ensino – expectativas estas, diga-se de passagem, nem sempre atendidas ou 

possíveis de atender. 

O fato é que, concretamente, as condições objetivas e subjetivas não são favoráveis às 

mudanças urgentes que são hoje essenciais. No que dizem respeito aos atores envolvidos nas 

ações de formação, as necessárias mudanças poderiam acontecer de modo muito mais rápido 

se os professores e os formadores fossem todos encantados, engajados, comprometidos, 

estudiosos, pesquisadores. Mas nem sempre tem sido assim, bem sabemos.  

Se de fato a profissionalidade docente é construída no interior de uma pessoalidade do sujeito, 

como Nóvoa está sempre a repetir, talvez as ações de formação devam de algum modo 

incentivar a invenção de si. Um projeto de si pressupõe a conquista progressiva e jamais 

terminada de autonomia para agir, pensar e fazer escolhas; significa uma posição existencial 

no dia a dia e não somente em situações ou contextos especiais; diz respeito a todas as esferas 

da vida, desde as roupas que se decide usar até os pratos inventados, a organização da rotina, 

as escolhas de leituras, de filmes, de lugares para passear. (JOSSO, 2006).   

A invenção de si há de provocar sempre algum nível de encantamento no inventor, algum 

nível de engajamento entusiasmado, de militância existencial, de repessoamento. Esse sim é 

um cenário desejável, pois, igual quando nos envolvemos num relacionamento amoroso ou 

numa causa social, ficam favorecidas as condições subjetivas que permitem a abertura diante 

do novo, as mudanças, a criação de possíveis. Entram em jogo os sentimentos de renovação, 

solidariedade e animação, bem como de potência intelectual, pois se pode aprender muito, 

estabelecer novas relações até então não percebidas, ampliar a compreensão da vida, das 

pessoas, do mundo. Há um certo sabor de extraordinário nessa experiência, um desejo de que 

as coisas sejam sempre assim, um engrandecimento pessoal. 

Para que as ações de formação possam instigar o profissional da educação a viver essa 

experiência de inventar a si mesmo, ele precisará ser tratado sinceramente como sujeito – se 

for tratado como mais um, pode ser que seja apenas mais um. Portanto, o perfil do formador, 
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as metodologias que utiliza e as condições institucionais são determinantes. Não só porque os 

profissionais merecem, mas porque os resultados do trabalho de formação dependem disso. O 

contexto mais favorável para a conquista dos tão esperados resultados pressupõe um formador 

atento, competente e cuidadoso, que funcione como parceiro experiente e como referência 

para o seu grupo; metodologias intencionalmente dialógicas; e ajudas de todo tipo para que o 

trabalho transcorra da melhor forma possível. 

Assim, dificilmente serão tantos os profissionais resistentes, como dizem existir. Nesse 

contexto, a que eles resistiriam, afinal? A resistência deles, muitas vezes, é uma resposta à 

cobrança reiterada para que façam tudo de outro modo e apresentem melhores resultados, sem 

que estejam dadas as condições que eles consideram necessárias.  Esse tipo de cobrança – por 

palavras ou atos, de forma velada ou explícita – vem da comunidade educacional que professa 

o discurso pedagógico de vanguarda, dos sistemas educacionais e seus gestores, dos 

formadores, das mídias e de muita gente bem intencionada. E em geral não tem produzido 

bons efeitos. 

Em se tratando da educação, as mudanças de paradigma são quase sempre analisadas pela 

perspectiva simplória e equivocada de que, mudando-se os estímulos, as respostas 

modifidadas rapidamente virão. Mas não há registro de um só caso assim. 

E há o tempo a se considerar. Tal como pondera Myriam Nemirovsky, quando reflete sobre 

sua experiência com formação de professores alfabetizadores, 

A variável tempo desempenha um papel decisivo no processo de 

aprendizagem. Embora cada sujeito, em função de diversos fatores, necessite 

de um tempo maior ou menor para avançar em seu processo de aprendizagem, 

poderíamos dizer que são processos que sempre exigem períodos de médio e 

de longo prazo – e inclusive deveríamos precisar que é necessário no mínimo 

um ano de trabalho para começar a notar certos avanços entre os participantes 

do grupo com menor grau de dificuldade para modificar seu ponto de vista 

(...). E, além disso, não podemos nos esquecer que nem sempre esse processo 

é complementado ou apoiado por outras instâncias educativas, o que implica 

que o professor enfrenta, em muitos casos, uma diversidade de frentes 

simultaneamente: suas próprias concepções e ainda as pressões externas – 

autoridades, companheiros, pais. É evidente então que ele necessita não só de 

apoio e de orientação a respeito de como ensinar (...), mas também de apoio e 

incentivo para seguir adiante (NEMIROVSKY, 2001, p. 03). 

Não há, portanto, nada simples, nada rápido e nada milagroso no reino da formação. Como 

sabemos, nesse caso, as transformações necessárias implicam certas revoluções que nem 

sempre somos capazes de fazer em curto tempo, e às vezes jamais seremos. 
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De qualquer modo, o fundamental é insistir nas provocações, tentando fazê-las potentes o 

suficiente para que os educadores assumam cada vez mais o desafio de inventar a si mesmo, a 

sua prática pedagógica e o destino da profissão. 

 

Ah! Sim. A formação é apenas uma dentre muitas ações necessárias 

 

Vivemos um contexto bastante complexo, que não pode ser esquecido ou desconsiderado 

quando se analisa as questões da educação e da formação profissional. São dimensões 

diferenciadas – socioeconômicas, políticas, ideológicas, culturais – que se somam e tendem a 

potencializar umas às outras. A sociedade passa por um processo de, ao mesmo tempo, 

deterioração de certos valores éticos e de agravamento do conservadorismo, como resultado 

de um conjunto de fatores relacionados, em grande medida, ao atual estágio do capitalismo 

neoliberal. Nesse cenário, onde as „leis de mercado‟ se impõem como preponderantes, o que 

se vê é o fortalecimento de valores, como o individualismo e o consumismo, e visões de 

mundo que não privilegiam relações solidárias, engajamento em projetos coletivos, defesa dos 

direitos sociais, princípios sólidos de respeito ao ser humano e práticas da delicadeza como 

um bem. Não raro esse contexto produz um clima geral de desnorteamento, descontinuidade e 

insegurança diante do futuro, que tende a produzir ou agravar nas pessoas uma perspectiva 

autocentrada, de procurar levar vantagem e garantir o que for possível para não perder o que 

conseguiram conquistar diante de um amanhã incerto. Tudo isso, que acontece na sociedade 

como um todo, evidentemente está também, de algum modo, no território da educação.  

Além disso, o processo de proletarização do magistério, com salários baixos e desvalorização 

profissional, acaba por trazer para a prática educativa professores que muitas vezes 

escolheram o magistério por falta de opção melhor. E que, por vezes, chegam à profissão com 

uma escolaridade básica precária e um repertório cultural restrito, tendo de encarar um nível 

de fracasso escolar inconcebível, enfrentar condições de trabalho geralmente difíceis e 

conviver num ambiente institucional desfavorável para a aprendizagem no contexto da escola. 

Considerando ainda que os cursos de habilitação quase nunca privilegiam a docência como 

conteúdo do currículo – portanto não oferecem o conhecimento profissional necessário para 

enfrentar os desafios colocados pelo exercício do magistério –, não será difícil compreender 

por que se acentua, entre parte significativa dos professores, o sentimento de descrédito no 

poder da educação, na capacidade dos alunos e nas próprias possibilidades de ensinar, educar 

e formar para a vida.  

Assim, os ambiciosos resultados que os educadores desejam, que a sociedade espera e a que 

têm direito os alunos só poderão ser conquistados com um investimento concentrado e 

simultâneo na resolução dos diferentes problemas que, direta ou indiretamente, provocam a 

má qualidade do ensino e o fracasso escolar. Isso implica desenvolver políticas eficazes que 
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tenham como conteúdo a valorização profissional, a melhoria da infraestrutura material das 

escolas, as condições institucionais necessárias para um trabalho educativo sério e a avaliação 

do sistema de ensino. Claro que sim. Mas implica também acertar o passo das políticas e 

metodologias de formação, sem o que não se poderá acelerar o desejado processo de 

profissionalização do magistério e nem assegurar uma educação escolar de qualidade – o fim 

que justifica e dá sentido às ações de formação como meios.  
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