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 RESUMO: Tendo como pressuposto a dupla face do trabalho, o texto analisa os 
elementos constitutivos da atividade docente, na escola básica, buscando identificar 
como se constituem e se mantém, os espaços de resistência, sob o processo de 
subsunção ao capital. Através da análise de dados e observações levantadas em 
projeto de investigação, realizado em uma escola pública estadual no município de 
Curitiba, apontam-se indicações explicativas do processo de construção de 
identidades sociais e profissionais, compreendendo como se determinam os limites  
e possibilidades da sua intervenção práxica, no quadro atual do  regime de 
acumulação capitalista. Nesta direção, discute-se o impacto das políticas 
educacionais, dos últimos anos, sobre a constituição e reconstituição do papel do 
professor e os conflitos desencadeados entre as novas demandas sociais e políticas 
e a possibilidade concreta de  efetivação, trazendo repercussões para a construção 
psicossocial do profissional da educação e interferindo na seu "fazer docente", 
através de "processos de naturalização da vida cotidiana", com conseqüências para 
a prática escolar. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho Docente; Identidade do Professor; Processos de 
Naturalização da Vida Cotidiana; Resistência. 

 

De forma reiterada, o atual contexto vem sendo descrito por diversos autores 

e atores, em diferentes espaços e momentos, como um momento de crise. Crise do 

regime de acumulação capitalista, sob o modelo taylorista/fordista; crise das 

ideologias e das utopias, como subproduto da crise do socialismo real; crise da 

capacidade do Estado Nacional, como conseqüência do endividamento e déficit 

público; crise das políticas públicas;  do trabalho e do mundo do trabalho, da 

educação. 

A luta hegemônica, encetada pelos portadores materiais dos múltiplos, 

divergentes e antagônicos projetos sociais, converte-se, em grande medida, na 

disputa pela interpretação do significado da crise, que condiciona as opções e 

alternativas possíveis e desejáveis. 

A estratégia dominante, adotada nos últimos anos, apresentou-se como a 

combinação da desesperança ou da morbidez, como assinala Frigotto (1996), com a 

proposição de saídas sustentadas no “conformismo pragmático” (NUNES, 2002), 

apresentando o neoliberalismo não como a melhor alternativa, mas a única e natural. 

O mercado converteu-se no demiurgo da nova ordem, baseada na competitividade e 

no individualismo exacerbado.  
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Tal equação se deu em nível global, pondo em cheque várias características 

da sociedade nacional, como “fronteiras, códigos, instituições, moedas, estilos de 

gestão econômica, privada e pública, práticas de planejamento governamental e 

empresarial, projetos de desenvolvimento” (IANNI, 1993, p.40). Assim como 

repercutiu na esfera local e na construção/destruição das identidades sociais, 

grupais e individuais. 

No caso da educação, este quadro aparece traduzido por um tensionamento 

permanente, entre as crescentes e renovadas exigências do mundo atual- que 

envolve desde a preparação para o mundo do trabalho, em reestruturação até o 

convívio pessoal e coletivo, numa sociedade cada vez mais cindida e desagregada- 

e a deterioração  trazida pela “globalização redutora de direitos e oportunidades” 

(ABICALIL, p.12, in CODO,1999), com a conseqüente redução de investimentos 

públicos que suportem  o empreendimento desta “hercúlea” tarefa social. 

Essa assertiva tem se realizado através da descentralização da gestão, no 

que se refere à manutenção das escolas e administração, combinada à cada vez 

maior centralização das decisões e controle. (NUNES, 1999) 

De outro lado, assiste-se ao resgate da visão messiânica do professor, 

apresentado nos discursos oficiais como o responsável último pela redenção da 

educação e da sociedade. O paradoxo desta apologia é que ela vem acompanhada 

pelo arrocho salarial, a falta de concursos públicos, a recusa em estabelecer uma 

política de carreira que assegure autonomia e valorização, o barateamento das 

políticas de formação (KÜENZER, s/d), o combate aos sindicatos, a intensificação do 

trabalho, com a conseqüente desvalorização social. 

Estas antinomias aparecem traduzidas em diversos documentos e discursos, 

que materializam as atuais políticas educacionais, desvelando uma monstruosa 

caricatura, como se observa nos exemplos que seguem. 

 A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional outorga  a solução 

dos problemas de aprendizagem, evasão e repetência à atividade docente (art. 12 e 

13), porém exclui do projeto aprovado na Comissão de Educação, em 1990, uma 

série de direitos que se referiam às condições de trabalho, tais como contrato 

preferencial de 40 horas, através de concurso público, hora-atividade; limitação do 

número de alunos por professor; adicionais para atividade noturna e de difícil 

acesso; formação especializada para professores de educação de jovens e adultos, 

educação infantil e educação especial, para citar alguns. 
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Os documentos do Banco Mundial têm, sistematicamente, enfatizado a 

necessidade de melhorar a eficiência da educação fundamental, por meio de, entre 

outras coisas, reformas curriculares e capacitação de professores. Entretanto, são 

peremptórios no combate ao poder dos sindicatos e na redução do papel de decisão 

dos professores (BANCO MUNDIAL, 1995, p.113) bem como desdenham a 

importância do aumento de salários (TORRES, p.166, in TOMMASI,1996). 

Semelhante argumentação foi adotada nas políticas educacionais dos últimos 

dez anos, apresentando o treinamento de professores (TV Escola, educação à 

distância, reformas curriculares, etc.), como a panacéia para todo o descaso com a 

educação (MEC, 1995). 

Os autores, freqüentemente adotados por esta orientação, apresentam 

formas de treinamento ou formação voltadas para o desenvolvimento de 

competências que levem o professor a enfrentar os dilemas demandados pelo 

contexto atual, tais como “saber colocar as suas competências em ação em qualquer 

situação”, “refletir em ação”, “adaptar-se, dominando qualquer situação”, “ser 

admirado, por sua eficácia, experiência, sua capacidade de resposta e ajuste a cada 

demanda, ao contexto ou a problemas complexos e variados, bem como por sua 

capacidade de relatar os seus conhecimentos, seu savoir-faire, e seus atos, 

justificando-os”,  e, ainda, “saber jogar com as regras e manter uma relação com os 

conhecimentos teóricos que não seja reverente e dependente, mas, ao contrário, 

crítica, pragmática e oportunista, em resumo que este profissional seja autônomo e 

responsável” (PERRENOUD et alii, 2001, p. 25). Ou seja, investir na postura 

consciente e auto-reflexiva diante da práxis, forjando o professor que se surpreende, 

reflete, compreende e reformula ações (SCHON, 1992, p.82).  

Esta ambigüidade se concretiza, para o professor, como a combinação entre 

a “onipotência de um deus e a privação de um cachorro magro” (ABICALIL, p.12, in 

CODO,1999), trazendo conflitos políticos, sociais, afetivos e existenciais. 

Nesta direção, vários estudos vêm se interessando pelas repercussões deste 

esgarçamento social e ocupacional em trabalhadores, em geral, e nos professores, 

em particular (DEJOURS, 1999; CODO, 1999; KÜENZER, s/d.). 

O estudo mais abrangente desta questão, no Brasil, foi realizado em parceria 

entre a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e o Laboratório de 

Psicologia do Trabalho da UnB; após investigar 52.000 professores, em 1.440 

escolas, conclui que pelo menos 48% dos educadores sofrem de algum sintoma da 
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síndrome de burnout, “uma síndrome da desistência de quem ainda está lá, já 

desistiu e ainda permanece no trabalho” (CODO,1999). Entretanto, a mesma 

pesquisa indica que “90% dos trabalhadores em educação estão muito satisfeitos, a 

grande maioria muito comprometida com seu trabalho” (CODO, 1999). 

O resultado do paradoxo aparece então, mais parodoxal. Como compreender 

a motivação por detrás da desvalorização, a satisfação escondida no sofrimento, a 

paixão teimosa que desafia a mercantilização da vida? 

Quem afinal, é este professor, revelado em muitos rostos anônimos, em cada 

canto deste país? “Quem seria tão maluco em continuar trabalhando onde, ao longo 

do tempo, as condições de trabalho ficam cada vez piores? Quem é “bobo” de 

perder horas de sono procurando gravuras para tornar suas tarefas mais 

interessantes...?” (CODO, p. 33, 1999). 

Seguramente, não é possível compreender tais indagações sem relacioná-las 

ao exame, mais apurado, das relações sociais contraditórias que se estabelecem 

sob o modo capitalista de produção e regulação, sem aduzir a dupla face do trabalho 

humano, que se põe e recompõe em diversos espaços e temporalidades, 

entrecruzando as dimensões gerais e específicas de cada ação social, inserida na 

totalidade histórica, complexa e mutável e, finalmente, sem investigar os processos 

de construção de identidades, que são e que se manifestam como desdobramentos 

de múltiplas determinações, que estruturam a atividade dos indivíduos e as relações 

sociais (CIAMPA in CODO & LANE,p.67,1987). 

Nesta direção, em pesquisa realizada em parceria entre o Setor de Educação 

da UFPR, a APP- Sindicato e o Colégio Estadual Algacyr Munhoz Maeder, nos anos 

de 2000 a 2002, pretendeu-se, entre outras questões, levantar indicações 

explicativas que contribuíssem para o entendimento e desvelamento da 

complexidade desta práxis, que é a atividade docente. Entender como a natureza da 

educação e a especificidade do trabalho não-material relacionam-se com as 

determinações do desenvolvimento capitalista, re-significando dimensões como o 

caráter mais ou menos subjetivo do trabalho, os espaços de autonomia e 

cerceamento e a relação com o saber como estratégico e, ao mesmo tempo, 

desapropriado, a fim de compreender e identificar elementos de resistência e de 

novas possibilidades, para a constituição coletiva de um projeto de educação e 

sociedade voltado à humanização plena. 
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O pressuposto adotado é o de que as relações de dominação e subordinação 

não são pré-determinadas ou dadas, elas precisam ser constantemente construídas 

e reforçadas. Este movimento, de construção hegemônica e de legitimação, gera a 

possibilidade de sua negação, ou seja, a resistência. Subestimar estes processos, 

que são, muitas vezes, periféricos ou submersos, significa desperdiçar as 

contradições internas e sua complexas interpenetrações. Ou seja, “reduzir as arenas 

nas quais a luta educacional e política  efetiva pode e deve ocorrer (APPLE, 1989). 

A proposta de pesquisa-ação  estabeleceu como objetivo a formulação e 

efetivação de um projeto de formação continuada dos professores, que buscasse 

superar as tradicionais propostas fragmentadas, que não superam a lógica 

taylorizada de divisão do trabalho escolar, que incide diretamente na formação da 

identidade do professor.  

"A prática tem mostrado não haver mudanças significativas no trabalho dos 
professores a partir de experiências fragmentadas de treinamento, nos quais o 
professor é retirado da escola para capacitar-se em uma parcela do conteúdo 
que faz  parte da disciplina que ele ministra.(...) Nestas formas de qualificação, 
não se discute a articulação da disciplina à totalidade do trabalho escolar. O 
professor, como resultado deste tipo de formação, vai consolidando uma 
identidade de professor de disciplina, e não da escola."(KÜENZER, p. 300, 
2003) 
 
Buscou-se articular um processo compartilhado de formação, a partir da 

totalidade do trabalho escolar, estimulando a reflexão teórico-prática no 

desenvolvimento do projeto político-pedagógico. O coletivo de professores definiu 

como eixo orientador a relação conhecimento e cidadania, a partir do que partiu-se 

para o planejamento e desenvolvimento de projetos transdisciplinares, que 

buscassem estimular o protagonismo do aluno e a relação escola e sociedade, 

enfocando objetos de estudo, apontados pela comunidade, que atendessem às 

demandas da localidade. (KÜENZER, 2003) 

A organização preconizada buscou romper os limites de série e disciplina, a 

partir da livre escolha dos temas por parte dos alunos, que durante um dia da 

semana, no horário escolar, reuniam-se com o professor responsável pelo projeto, 

para estudos, planejamento e desenvolvimento de atividades. Tal estratégia foi 

possível pelo envolvimento direto da equipe pedagógica e direção, que 

possibilitaram as condições de operacionalização, envolvendo toda a escola, 

superando a "concepção de sala", no enfrentamento compartilhado dos desafios e 

problemas comuns. 
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O encaminhamento do trabalho trouxe  à cena  uma nova forma de relação 

com o conhecimento, com o tempo e o espaço escolar, possibilitando relações inter 

e transdisciplinares no trabalho metodológico. Por outro lado, o desenvolvimento do 

projeto  desnudou a precarização do trabalho docente, no que diz respeito às 

condições de trabalho, carreira e formação, muitas vezes ocultadas pelas paredes 

da sala de aula e os biombos das grades curriculares. 

As demandas geradas pelo trabalho coletivo, como planejamento, 

envolvimento, autonomia, domínio de conteúdo, que na lógica taylorizada do 

trabalho escolar podem ser transmutadas em rotinização, colocaram em relevo a 

falta de condições objetivas e subjetivas necessárias à construção de uma nova 

forma de relação pedagógica, requerida pela contemporaneidade e  propagandeada 

nas  reformas educacionais. 

Ou seja, evidenciou-se que o discurso oficial que estabelece como estratégia 

a definição "pelo alto" das reformas educativas, acompanhadas de treinamentos 

superficiais aos professores, desconhece ou dissimula "a materialidade de uma 

escola precarizada, passando a supor que basta a vontade de legislador, 

complementada pela boa vontade, esforço e compromisso com os professores, para 

que os problemas de qualidade da escola se resolvam." (KÜENZER, p.300, 2003). 

No decurso do trabalho realizado em parceria com a UFPR, compareceram 

as dimensões, contraditórias e mutuamente inclusivas, de resistência e desistência, 

por parte de professores e alunos. O entusiasmo, a insegurança, a desconfiança, o  

compromisso, a apatia, o desinteresse, a auto-crítica, o estímulo para recomeçar, 

que "tentadoramente" poderiam ser explicados como expressões de "caráter" ou de 

personalidade individual, "facilmente sanáveis"  através de formulas de emulação, 

competição ou mesmo, exclusão, na verdade, conformam um quadro muito mais 

complexo onde "condições macro e micro-sociais  contribuem para transformar estes 

atores naquilo que estão sendo neste tempo histórico e lugar social". (FREITAS, M. 

F Q., p.2, s/d) 

O caminho proposto assentado sobre as bases do materialismo histórico, 

segue a lógica inversa tanto do senso comum, quanto das formulações que têm 

atribuído aos professores individualmente o fracasso da escola. Nestas versões, os 

fatores subjetivos tendem a ser  absolutizados e  autonomizados das dimensões 

materiais de produção da existência, contribuindo ideologicamente para a auto-

justificação do fracasso e "internalização da exclusão" (FREITAS,  L.C, 2002). 
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Inversamente, as explicações totalizantes que vêem apenas nos fatores 

macro-sociais, a fonte inequívoca de soluções, subestimando as dimensões 

concretas e subjetivas que  tensionam e são condicionadas pela totalidade histórica, 

podem incorrer num nefasto determinismo, tão imobilista quanto o fatalismo, e 

igualmente lacunar no que se refere à compreensão de movimentos de resistência 

articulados ao processo histórico mais geral. 

O desafio a ser enfrentado é o desvelamento da práxis concreta, dentro do 

movimento dinâmico entre o geral e o específico, o simples e o complexo, o abstrato 

e o concreto. 

Diversos  autores contemporâneos, afiliados ao marxismo, tem buscado 

indicações explicativas para tal problemática, a partir da "teoria da vida cotidiana", 

seguindo o caminho palmilhado por Lucács, na sua ontologia do ser social, bem 

como as contribuições de Henri Lefebvre, Karel Kosik e Agnes Heller (NETTO, 

1996). 

A teoria do cotidiano, nesta perspectiva, longe de cristalizar as dimensões 

factuais, isolando-as da dimensão hitórica, tão ao gosto do "racionalismo limitado (a 

moléstia positivista) e da derivação irracionalista (a vertente fenomenológica), abre a 

possibilidade de uma apropriação séria e responsável da teoria social de Marx" 

(NETTO, p.64, 1996), no que se refere à compreensão da  produção e reprodução 

da existência social. 

A vida cotidiana, como determinação mais simples, revela e oculta as 

dimensões da totalidade, no âmbito da singularidade. "Enquanto espaço-tempo de 

constituição, produção e  reprodução do ser social, a vida cotidiana é 

ineliminável.(...) É o alfa e o ômega da  existência de todo e cada indivíduo." 

(NETTO, p.66-68, 1996) 

 Assim sendo, a análise dos processos de constituição e naturalização da vida 

cotidiana (FREITAS,M F Q., 1998; MARTÍN-BARÓ, 1998, MONTERO,1987), 

oferecem rico material de análise na busca do deslindamento de práticas concretas, 

constituição de identidades, crenças, sentimentos e valores, podendo contribuir para 

o aprofundamento da temática em tela, qual seja, o "fazer docente", que implica  e  

está implicado no "fazer-se docente", ou seja, a confluência de elementos objetivos e  

subjetivos, ligados "às condições de trabalho, passando pelas relações que 

estabelece com seu objeto de trabalho e sua área de conhecimento, até  como 

percebe a si mesmo nesse processo e que tipo de significado atribui a isso em sua 
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vida" (FREITAS, M.F.Q., s/d), compreendidos no quadro mais geral de  mudanças e 

alterações ocorridas no mundo do trabalho e na sociedade. 

As dimensões de resistência e desistência no trabalho docente, ao invés de 

serem tomadas como sintomas circunstanciais ou elementos de caráter  interno, 

fazem parte do complexo e dinâmico processo de construção do ser social, na 

cotidianidade. 

A cotidianidade, nível em que se dá a reprodução social e a reprodução direta 

dos indivíduos, determina padrões de comportamentos, que " cristalizam um 

modalidade de ser, figurada num pensamento e prática peculiares" (NETTO, p.68, 

1996). Estes padrões, explicações e crenças são incorporados no cotidiano, na 

maioria das vezes, sem questionamento e vão conformando modelos, auto-

culpabilizações, culminando numa atitude fatalista diante do mundo, que se 

expressa através do materialismo espontâneo e um tendencial pragmatismo. 

A vida cotidiana, caracterizada pela "heterogeneidade, imediaticidade e 

superficialidade extensiva" produz exigências, que são respondidas pelos indivíduos 

sem que ponham em cheque sua objetividade material; "o critério da utilidade 

confunde-se com o da verdade".(NETTO, p.67-8, 1996) 

Neste mundo da pseudoconcreticidade (KOSIK,1976) em que nos movemos 

no cotidiano, o que percebemos é a realidade fenomênica, aparencial. A essência, o 

concreto não se  deixam perceber imediatamente. Desta forma, vão se 

consubstanciando explicações superficiais, padrões de comportamento, modelos, 

preconceitos que vão sendo incorporados a-criticamente  no processo de construção 

de identidades, permeando o agir e o sentir. 

Assim sendo, a crise da educação, como parte da crise do modelo de 

acumulação capitalista vem sendo sentida pelos educadores como a confluência de 

novas exigências e requisitos, sem o claro estabelecimento das condições concretas 

para sua efetivação. O professor, a escola, a educação já não gozam da valorização 

social de antes, seu papel e função se encontram em mutação. Os professores não 

querem ser rotulados de reacionários, ensaiam se adequar aos novos "parâmetros", 

mas percebem que seus esforços esbarram nas precárias condições materiais de 

sua vida e formação. Como explicar o discurso de "valorização do professor" como 

responsável pelas mudanças  educacionais e o sucatamento da sua profissão ? 

Como entender as propostas de  "aprovação automática" que lhes retiram um 

instrumento de aferição de resultados e  exercício de poder sem lhe repor outra 



 9 

forma de autoridade e legitimidade? Por que em tempos de "avaliação diagnóstica", 

recuperação paralela,  o professor tem sido submetido a tantos controles formais e  

mecanismos classificatórios? Como incorporar as  metodologias ativas, sem 

recursos materiais, sem condições de qualificação adequada? 

A avalanche de exigências, os novos decretos e resoluções, as renovadas 

demandas burocráticas, somadas à precarização das condições de vida da 

população por ele atendidas, que assomam à escola não só em busca de saber, 

mas do acolhimento de necessidades de toda ordem, antes sob a responsabilidade 

de outras instituições, faz com que ele se sinta atônito, pressionado. 

O que fazer ? Desistir? Mas, como? Ele investiu esforços, tempo, energia e 

sonhos nesta profisssão. Como abdicar de parte de sua vida, ou no mínimo, da sua 

condição de sobrevivência? É preciso continuar, é preciso sobreviver. 

Para tanto, mecanismos de adaptação e resistência são acionados. 

Entretanto, o potencial destes instrumentos irá depender da capacidade de 

identificar onde estão os problemas. Contra quê ou contra quem é preciso resistir, a 

quê é preciso adaptar-se? 

Como anteriormente assinalado, a "naturalização da vida cotidiana", pela sua 

urgência e sentido de utilidade faz como que os mecanismos freqüentemente 

acionados sejam o do pragmatismo e fatalismo. Ou seja, a construção de respostas 

rápidas e superficiais que permitam ao indivíduo sanar suas dificuldades 

perceptíveis ou ao menos, aprender a conviver com elas. Ante aos problemas que 

lhe parecem insolúveis, ou no mínimo, indecifráveis, há que se conformar, aceitar 

estabelecendo explicações que justifiquem tal atitude. É assim que Martin-Baró 

(1998, p.93-94) analisa o "fatalismo" comumente presente nas populações latino-

americanas: 

" El fatalismo constituye uno de esos esquemas comportamentales que el 
orden social prevalente em los países latinoamericanos propicia y refuerza en 
aquelos estratos de la poblácion a los que a racionalidad del orden 
establecido niega la satisfaccion de las  necesidades más básicas (...)Las 
clases sociales se aproprian de su destino histórico y lo interpretan 
ideológicamente desde su perspectiva alienada. Por eso, mientras las clases 
dominantes desarrollan una alta 'motivación de logro' , las clases dominadas 
se muestran pasivas, asumiendo com fatalismo que el lugar donde se  decide 
su destino está bajo control externo." 
 
A possibilidade de ruptura poderá advir, segundo Lucács, do processo de 

suspensão da heterogeneidade da vida cotidiana (Kosik denominou tal processo de 
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dètour), "que homogeneiza todas as faculdades do indivíduo e as direciona num 

projeto em que ele se reconhece como portador da consciência humano-genérica" 

(NETTO, p.69, 1996). A superação da cotidianidade, na visão lucacsiana, poderá ser 

feita através do trabalho criador, da arte e da  ciência.  

Trata-se de ultrapassar as balizas do pensamento cotidiano, presas da 

pseudoconcreticidade, o que por si desautoriza a compreensão de que "qualquer 

teoria" possa operar este necessário desvio, ou suspensão. A possibilidade de 

ascender  do plano do pensamento imediatista para a consciência genérica, implica 

a superação  das representações puramente instrumentais, presentes no senso 

comum ou no denominado "saber prático", assim como igualmente, nas formulações 

"teóricas" que não rompem com a faticidade empírica. 

Exemplos desta abordagem reducionista, na área da educação, são os 

trabalhos de Schon (1992; 2000) e Tardiff (1991), que tornaram-se referências para  

muitas pesquisas e propostas no campo da formação  de professores, que 

preconizam a "reflexão na ação" e a "epistemologia da prática", adotando uma 

"pedagogia que desvaloriza o  conhecimento escolar  e uma epistemologia que 

desvaloriza o conhecimento teórico/científico/acadêmico" (DUARTE, s/d), num 

movimento caracterizado por Moraes (2001) como o "recuo da  teoria" na pesquisa 

em educação. 

O que se pode supor é que tais "fórmulas de capacitação de professores", 

assentadas nestas concepções, ao invés de permitir uma superação do fatalismo, 

tendam a agravá-lo, ou no mínimo, tornam-se inócuas e inoperantes. 

Ou seja, recaem na "decodificação do cotidiano através de fórmulas lógicas e 

nexos causais, que só o repõem no plano do pensamento" (NETTO, p.73, 1996), 

não escapando da cilada entre o empirismo, que vê a consciência como 

expectadora passiva ou o "utopismo abstrato" (LUCÁCS, p.74, 1974), que preconiza 

a ocasionalidade das mudanças, com sua inabalável fé na "guerra panfletária" 

(ENGUITA, p. 162,1993). 

Ao analisar as possibilidades de eliminação do fatalismo, Martin-Baró alerta 

para o perigo da adoção do idealismo como antídoto para o empirismo, repondo a 

construção dialética já preconizada por Marx e Engels, nas Teses sobre Feurbach: 

" Para que las mayorías latinoamericanas puedan eliminar su fatalismo no 
sólo hace falta que modifiquen sus creencias sobre el carácter del mundo y de 
la vida, sino que tengam una experiencia real de modificación de su mundo y 
determinación de su proprio futuro. Se trata de un proceso dialéctico en el que 
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el cambio de las condiciones sociales y el cambio de las actitudes personales 
se posibilitan mutuamente." (Martin-Baró, p. 99, 1998) 
 

Nesta direção, a análise dos resultados da pesquisa realizada pelo 

Laboratório de Psicologia do Trabalho da UnB, em parceria entre a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação (CODO,1999), não aponta variações 

significativas quando se  confrontam  os níveis de satisfação, comprometimento e 

desistência ao nível de formação dos professores. Por outro lado, ao destacar as 

"relações sociais no trabalho" e a gestão da escola, há uma significativa variação na 

relação entre comprometimento e satisfação. 

 Com isto, pode se depreender de que não basta proporcionar aos 

professores "momentos de formação e capacitação", muito menos, estimulá-los a 

arcar  com os custos de sua formação para garantir sua empregabilidade, tão ao 

gosto das políticas neoliberias (FREITAS, L.F, 2002), mas construir possibilidades 

concretas de exercício de uma práxis coletiva e transformadora, que tensione os 

limites da atual sociedade, em cujos marcos não se faz possível a realização plena 

de uma educação emancipatória. 

Este seria o rompimento com o conformismo diante da injustiça, "uma 

construção psicossocial compartilhada que vai fornecendo referências para a vida e 

para as relações com o mundo, revelando o caráter histórico da possibilidade de 

mudança, através de ações  grupais e em referência a uma preocupação coletiva" 

(FREITAS,M.FQ, p. 11, s/d). Fecundar e compartilhar a esperança, organizar-se e 

agir, porque 

"a teoria em si não transforma o  mundo. Pode contribuir para a sua 
transformação, mas para isso tem que sair de si mesma, e, em primeiro lugar 
tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, 
efetivos, tal transformação. Entre a teoria e a atividade prática transformadora 
se insere um trabalho de educação de consciência, de organização dos meios 
materiais e planos concretos de ação; tudo isto como passagem indispensável 
para desenvolver ações reais, efetivas. Nesse sentido, uma teoria é prática na 
medida em que materializa, através de uma série de mediações, o que antes 
só existia idealmente, como conhecimento da realidade ou antecipação ideal 
de sua transformação." (VÁSQUEZ, p.207, 1977) 
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