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Introdução

Lançando os fios

“No futuro não se tratará tanto de sobreviver como de saber viver. 

Para isso é necessária uma outra forma de conhecimento, um 

conhecimento compreensivo e íntimo que não nos separe e antes nos 

una pessoalmente ao que estudamos.”

Boaventura de Sousa Santos

Para os alunos e para os professores a escola pode não ser a única ins-
tância educativa, mas certamente tem responsabilidade na formação 

e um papel especial na oferta de experiências de aprendizagem. E não 
poderia esta instituição conjugar nesta oferta oportunidades para o de-
senvolvimento da sensibilidade solidária, implementando uma lógica da 
cooperação? Ao pensar na instituição escolar como um espaço de forma-
ção da e pela colaboração, somos surpreendidos por alguns problemas.

Um deles é a organização do trabalho docente na escola − pouco 
facilitadora do convívio, por conta da gerência dos tempos e espaços − 
atender a outros objetivos que não os de vivência e reflexão partilhada. 
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Outro problema é o preparo dos professores1 para realizar tal tarefa, 
pois os cursos de formação docente seguem, de maneira geral, as mes-
mas concepções de aprendizagem e formação da escola fundamental 
e do ensino médio, isto é, a transmissão de conhecimentos, desarticu-
lados em disciplinas. Desse modo, a formação pouco contribui para o 
desenvolvimento de competências para o exercício da profissão.

Refiro-me à noção de competência, concordando com a manei-
ra de pensá-la de Guy Le Boterf,2 também partilhada por Philippe 
Perrenoud,3 segundo a qual a construção de competências se opõe à 
transmissão de saberes, pois a competência não é um estado, é um pro-
cesso, é um saber-agir. A competência implica o uso de um repertório 
de recursos, por exemplo, as capacidades cognitivas e capacidades re-
lacionais, mas a noção de competência não exclui os conhecimentos, 
pois tanto os saberes acadêmicos ou do senso comum, partilhados ou 
privados, também fazem parte desses recursos.

Portanto, a tarefa de formação de professores não pode se reduzir 
à transmissão de conhecimentos acadêmicos, mas poderia (ou deve-
ria?) propiciar oportunidades para a construção de outros recursos, 
tais como as capacidades relacionais e afetivas, de importância vital 
na profissão docente, mas também na vida das crianças, dos jovens 
e dos adultos em sua atuação nos mais diferentes espaços. A revisão 
do currículo de cursos universitários é possível e desejável, o que não 
pode se resumir à substituição de algumas disciplinas por outras, mas 
incluir uma transformação da relação que professores e alunos esta-

1. Opto pela forma genérica “professores”, ditada pela norma de nossa gramática, evitando a 
repetição de “professores e professoras” a toda vez, o que tornaria o texto repetitivo e poderia 
prejudicar sua fluência. Mas lembro que se trata, em maioria, de mulheres nesta profissão, prin-
cipalmente nas escolas de ensino fundamental. Nesse caso, quase faria merecer a substituição de 
“professores” por “professoras”.

2. Le Boterf, Guy. De la competénce – essai sur un attracteur étrange. Paris: Les Éditions D’Or-
ganization, 1994.

3. Perrenoud, Philippe. Ensinar: agir na urgência, decidir na incerteza. Porto Alegre: Artmed 
Editora, 2001.
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belecem com o conhecimento e entre si, assim como a transformação 
dos papéis de professores e alunos: educador que se educa no ato de 
educar e de alunos que ensinam no ato de aprender, como Paulo Frei-
re já ensinava há cinquenta anos.

A maior parte dos cursos na área da educação traz uma forte tendên-
cia à racionalidade técnica, com excessiva preocupação com os exames, 
tomados muitas vezes como objetivos da vida escolar. Marcas deixadas 
por alguns professores que ainda humilham seus alunos fazem parte 
do cotidiano de muitas escolas, do nível fundamental ao universitário. 
A singularidade dos processos de aprendizagem, a convivencialidade4 
como objetivo, e a formação como processo que se constrói em comu-
nhão são frequentemente desconsideradas num contexto de séries de 
atividades escolares a serviço das notas para passar de ano, numa lógica 
alienada, ou seja, alheia aos desígnios humanos.

Poderíamos pensar na criação de oportunidades formativas nas 
quais o aprender a aprender fosse propiciado e estimulado, seja nos 
cursos universitários ou nas iniciativas de formação contínua de pro-
fessores, de modo que eles possam aprender segundo a mesma lógica 
que pretendem propor a seus alunos. Oportunidades nas quais haja o 
estímulo à pesquisa a partir de problemas vividos pelos professores e por 
sua comunidade, debates sobre as implicações éticas e origens históricas 
dos conflitos, vivências grupais, corporais e estéticas, análise de práti-
cas dos professores em formação, proporcionando que eles se apropriem 
dos saberes de que são portadores e possam trabalhá-los do ponto de 
vista teórico e conceitual.5 Oportunidades que possibilitem a alegria na 
escola, propiciando um acréscimo de vida,6 um ser mais que se processa 

4. Illich, Ivan. Convivencialidade. Lisboa: Publicações Europa-América, 1976.

5. Courtois, Bernadette & Pineau, Gaston (coord.). La formation expérientielle des adultes. Paris: 
La documentation française, 1991.

6. Snyders, Georges. Alunos felizes: reflexão sobre a alegria na escola a partir de textos literários. 
São Paulo: Paz e Terra, 1993, p. 42.
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com a crescente humanização dos homens,7 ao invés de ser um espa-
ço de frustração, alimentando o círculo vicioso da marginalidade e da 
violência, inclusive entre os próprios alunos, como atestam as cenas a 
que temos assistido nos pátios e salas de aulas de escolas no Brasil e em 
outros países do mundo.

É necessário e possível investir em espaços para a reflexão parti-
lhada dos professores em substituição a uma formação abusivamen-
te acadêmica, que pouco resulta em competências para seu futuro 
profissional, no sentido referido por Perrenoud e Le Boterf. Profis-
sionais que, pelas poucas oportunidades de autoconhecimento e de 
vivências comunitárias, correm o risco de, ao se inserir no mundo 
competitivo do trabalho, acabarem excluindo uns e formando ou-
tros para atuarem dentro desta mesma lógica de exclusão, enten-
dendo, por exemplo, que a projeção individual é o único caminho 
para a sobrevivência. Lógica que tende a ser reproduzida entre seus 
colegas de trabalho e logicamente também entre os alunos que for-
marão. Mesmo que fosse possível esperar o tempo de formação de 
uma nova geração de professores, o problema não se resolveria, pois 
quem formaria os professores?

A escola, como o espaço de transmissão de saberes, precisa ser 
repensada, assim como a concepção de aprendizagem e de ensino, 
pois aprender significa questionar certezas pretensamente conclusi-
vas e manter aceso o fogo da curiosidade, da criatividade; chamas 
da vida. Por ser o local onde vivem os professores, a escola pode ser 
proposta como espaço privilegiado para sua formação. Apesar da 
usual programação restritiva do cotidiano escolar, há ainda brechas 
à inovação, à criação, oferecendo oportunidades muitas vezes insus-
peitadas, palco de ruptura de círculos viciosos como os apontados 
acima, oportunidades para a transgressão das práticas opressivamen-
te racionalistas.

7. Freire, Paulo. Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 1982.
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A complexidade faz parte do mundo e de nossa relação com o mun-
do, em razão tanto de nossas próprias contradições e ambivalências, ins-
tabilidades e limites pessoais, quanto das divergências e conflitos entre 
as pessoas, entre suas visões de mundo.

Falar da complexidade significa falar de si mesmo e dos outros frente 

à rea lidade. Significa questionar nossa representação e nosso controle do 

mundo, especialmente do mundo social. Significa também verificar 

quais são nossas ferramentas de compreensão, de antecipação e de ação.8

Mas falar de si e das próprias relações com o real em propostas de 
formação é enfrentar uma tradição científica que tem privilegiado aná-
lises da exterioridade dos fenômenos, tratando-os com a objetividade 
que caracteriza a ciência moderna, a ciência cartesiana, que fragmenta 
os fenômenos para observá-los “de fora”, partindo do pressuposto de 
que o cientista, enquanto observador, dispõe de objetividade e neutra-
lidade perante o observado. Trata-se, portanto, de reintroduzir o autor, 
enquanto sujeito e pessoa, explicitando sua representação do mundo e 
seus instrumentos de compreensão, antecipação e ação.

Esta defesa já tem sido feita por vários autores, como Boaventura 
de Sousa Santos, pesquisador português, que analisa a crise do pa-
radigma da ciência moderna e algumas características do que chama de 
paradigma emergente. Suas reflexões apontam para a necessidade do au-
toconhecimento, da criatividade e da satisfação pessoal, introduzindo a 
sensibilidade e a dimensão estética nesse fazer.

No paradigma emergente, o caráter autobiográfico e autorreferenciável 

da ciência é plenamente assumido. [...] A ciência do paradigma emer-

gente é mais contemplativa do que ativa. A qualidade do conhecimento 

8. Perrenoud, Philippe. Ensinar: agir na urgência, decidir na incerteza. Porto Alegre: Artmed 
Editora, 2001, p. 30 [grifos do autor].
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afere-se menos pelo que ele controla ou faz funcionar no mundo exterior 

do que pela satisfação pessoal que dá a quem a ele acede e o partilha.9

E a escola, como espaço privilegiado para a formação, pode via-
bilizar a construção dessa nova relação com o conhecimento, consigo 
própria e com os outros, ao rever sua estrutura organizacional e inau-
gurar em seu cotidiano práticas sistemáticas de encontros, de trocas 
de experiências, de cultivo do belo e da sensibilidade solidária. Espa-
ços para partilhas que proporcionem humanização e emancipação, na 
medida em que “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém 
educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados 
pelo mundo”.10 

Rotina de encontros. Rodas de partilhas, onde a relação com os co-
nhecimentos pode ganhar outro sentido: o do cuidado com o Outro e 
com o Ambiente, enfrentando as contradições, os antagonismos e a com-
plexidade do real, o que só pode ser feito coletivamente, através de múlti-
plos pontos de vista, do diálogo e do aprender a conviver com o diverso.

Analisar oportunidades formativas presentes no cotidiano escolar, 
para favorecer esses aprendizados, pode cooperar com a construção 
dessa perspectiva de educação, em sintonia com o paradigma cientí-
fico emergente. É o que pretendo fazer neste trabalho, que se divide 
em três partes que se complementam, mantendo cada uma delas um 
grau de autonomia.

Inspirei-me em Rousseau, para quem a educação é complexa por-
que depende de três mestres: a natureza individual, os outros e as coisas, 
o concurso das três educações é necessário para a perfeição delas.11 Mas 
foi através de Gaston Pineau, pesquisador francês, que me aproximei 

9. Santos, Boaventura de Sousa. “Um discurso sobre as Ciências na transição para uma ciência 
pós-moderna”. (Estudos Avançados, USP), nº 2, vol. 2, 1988, pp. 46-71, p. 68.

10. Freire, Paulo. Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 1982, p. 79.

11. Rousseau, Jean-Jacques. Emílio ou da educação. São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 9.
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desses três mestres, pois este os atualizou, propondo uma teoria da for-
mação baseada neles: a Auto, Hetero e Ecoformação. É a Autoformação 
que permite tanto a emancipação do peso dos outros, de sua influência 
normativa na formação, quanto a descoberta de uma relação pessoal 
com as coisas, de maneira que, à semelhança do que diz Rousseau, é 
o plano de formação do homem natural, a Autoformação, que deve se 
sobrepor às lições dos homens e das coisas.12

Em cada uma das três partes deste trabalho desenvolvo uma dessas 
perspectivas que se complementam. No Livro da Noite, da Autoforma-
ção, analiso episódios de minha história de vida, oferecendo reflexões de 
caráter autobiográfico que desvelam algo de minha natureza individual. 
No Livro da Manhã, da Heteroformação, revelo o que aprendi com os 
Outros, desvelando os bastidores teóricos que dão suporte ao vivido, 
narrado nos outros dois livros. Já no Livro da Tarde, da Ecoformação, 
faço uma narrativa da história de uma escola, revelando como o am-
biente escolar pode oferecer, pelo contato direto com as coisas, uma 
formação pela experiência e pelas partilhas, reconstruindo os caminhos 
enquanto seus atores caminham, ora encontrando-se, ora enfrentando 
suas diferenças, mas sempre deparando consigo no movimento refle-
xivo constantemente partilhado nas Rodas de conversa e nos textos de 
análise do vivido.

O leitor poderá escolher a sequência de leitura destes livros, sem 
perder o fio da meada, visto que eles mantêm uma autonomia, mesmo 
que dependente. A construção de seu próprio percurso de leitura en-
fatiza seu papel cocriador, ao atribuir significados próprios, nos quais 
sua própria história de vida ajudará na construção da trama, enquanto 
se dá a “flutuação através da página, metamorfose do texto pelo olho 
que viaja, improvisação e expectação de significados induzidos de certas 
palavras, intersecções de espaços escritos, dança efêmera”.13 

12. Pineau, Gaston. Temps et contretemps. Montreal: Saint-Martin, 1987, p. 140.

13. Certeau, Michel de. A invenção do cotidiano. Petrópolis: Vozes, 1996, p. 49.
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Os cinco capítulos de cada “livro” se relacionam com os capítulos 
correspondentes dos outros dois “livros”. Mas, como numa rede, as pos-
sibilidades de interação não se esgotam e o tecido final revelará mais do 
que a somatória de suas partes − assim como a rede de significados da 
autora, traduzidos pelos olhos, pelos ouvidos, pelo coração e pela razão 
do leitor, da leitora. 

Está feito o convite.

 

Os capítulos dos três livros deste volume se 
relacionam em forma de Rede:
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