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Resumo: O presente resumo refere-se à reflexão teórica sobre o lugar da Teoria da 

Subjetividade, desenvolvida por González Rey, a partir da perspectiva da Psicologia Cultural-

histórica, na formação docente. A referida teoria propõe-se a pensar na Subjetividade como um 

sistema configuracional aberto e complexo, que se dá em um movimento dialético entre 

subjetividade individual e social, de modo que o indivíduo produz subjetividade e é por ela 

produzido. Partindo desse referencial, busca-se refletir sobre a formação docente, no sentido de 

que ela precisa considerar, além de questões metodológicas e técnicas, o desenvolvimento 

subjetivo do docente, que implicado com seu desenvolvimento subjetivo, estará, também, 

implicado com o desenvolvimento subjetivo de seus estudantes. Nesse sentido, destaca-se que 

o desenvolvimento subjetivo trata-se da possibilidade de criar caminhos subjetivos alternativos 

para enfrentar quaisquer situação conflituosa, preferencialmente emergindo como sujeito nos 

seus processos, com capacidade geradora, no que se refere à produção de conhecimentos, mas 

também, no que se fere às suas condições de bem-estar, saúde, aprendizagens, relacionamentos, 

entre outros. Acredita-se que essas outras questões, além da produção de conhecimento, são 

importantes, pois, nessa perspectiva teórica, entende-se que a pessoa é um todo, no qual se 

expressa a relação complexa entre simbólico e emocional, de modo que o simbólico é 

emocional desde sua gênese, assim como as emoções vem a ser simbólicas e, portanto, cada 

indivíduo organiza subjetivamente suas experiências vividas e também as configurações 

subjetivas sociais dominantes, o que, de modo algum, está separado da pessoa que ensina ou 

que aprende, que constrói conhecimento e cria espaço para que o outro construa conhecimento. 
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Introdução 

  

 Posta em voga pelas lentas transformações na área da Educação, nos processos de 

ensino, a formação docente vem sendo pensada por professores e pesquisadores em diferentes 

perspectivas no Brasil e no mundo. Não é novidade, também, que o aluno dos cursos de 

licenciatura estão ingressam na carreira docente e sentem-se, de modo geral, muito 

despreparados para a atuação profissional. A formação em atuação ou continuada tem sido 

considerada, muitas vezes, uma alternativa para qualificar a ação docente. Mas será que tem 

sido o suficiente? Será que basta oferecer metodologias e técnicas a serem aplicadas em sala de 
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aula? Como fazer para trabalhar e compreender a complexidade desse fazer? Como superar 

algumas crenças e conhecimentos que não estão mais dando conta dos problemas atuais? 

 Pensando em encontrar alternativas para algumas destas questões e muitas outras que 

surgem em relação à prática e a formação docente, o presente texto busca refletir acerca do 

valor heurístico da Teoria da Subjetividade para pensar a formação docente, na compreensão 

de que o desenvolvimento subjetivo do professor precisa fazer parte do horizonte quando se 

trata de formação.  

 Deste modo, o texto está organizado para que o leitor possa compreender os principais 

conceitos da Teoria da Subjetividade, no primeiro subtítulo “Teoria da Subjetividade: uma 

breve introdução”. Posteriormente, no subtítulo “Antecedentes das pesquisas sobre formação 

docente na perspectiva da Teoria da Subjetividade”, será possível compreender o que as 

pesquisas sobre formação docente ou de professores nessa perspectiva teórica vem se propondo 

a investigar, bem como, as lacunas ainda existentes nesse sentido. No subtítulo seguinte, 

“Desenvolvimento subjetivo como constituinte da formação docente”, buscamos compilar as 

alternativas apontadas por essas pesquisas e as reflexões, possíveis até o momento a partir da 

Teoria da Subjetividade, para a formação docente e o desenvolvimento subjetivo desses 

profissionais.  

 

Teoria da Subjetividade: uma breve introdução 

 

A Teoria da Subjetividade, desenvolvida por González Rey (GONZÀLEZ REY E 

MITJÁNS MARTÍNEZ, 2017), a partir da perspectiva da Psicologia Cultural-histórica, propõe-

se a pensar na Subjetividade como um sistema configuracional aberto e complexo, que se dá 

em um movimento dialético entre subjetividade individual e social, de modo que o indivíduo 

produz subjetividade e é por ela produzido. A Teoria da Subjetividade vem sendo desenvolvida, 

há mais de 20 anos, como alternativa para superar as tradicionais dicotomias entre razão e 

emoção, objetivo e subjetivo, interno e externo, social e individual, na compreensão dos 

fenômenos psicológicos humanos. Nesse sentido, entende a pessoa como um ser humano 

integral, no qual se expressa a relação complexa entre simbólico e emocional, de modo que o 

simbólico é emocional desde sua gênese, assim como as emoções vem a ser também simbólicas. 

Ou seja, ao estar no mundo o indivíduo produz emoções a partir da experiência, do que é 

simbolicamente produzido pela humanidade ao mesmo tempo em que produz o simbólico a 

partir das suas próprias emoções.  

Assim, o ser humano não é determinado pela cultura ou pelo meio social, mas ambas as 

esferas (individual e social) se constituem em uma relação complexa e dialética. Nesse ínterim, 



 

González Rey e Mitjáns Martínez (2017), salientam que a subjetividade se trata de um sistema 

simbólico-emocional orientado à criação de uma realidade peculiarmente humana, a cultura, da 

qual a própria subjetividade é condição de seu desenvolvimento. 

Sob tal perspectiva, a Subjetividade não está relacionada a aspectos intrapsíquicos ou 

internos, mas, trata-se de um sistema complexo e aberto, processual e fluido, que se configura 

e reconfigura durante toda a vida do indivíduo, a partir de suas experiências, enquanto um 

sistema simbólico-emocional. Assim, o homem produz subjetividade individualmente e é, 

dialeticamente, produzido pela subjetividade social, mas, não em um processo linear de 

causalidade, uma vez que é possível que uma pessoa passe por experiências de vida duras, mas 

sua produção subjetiva promova desenvolvimento, em contrapartida, outra pessoa, nas mesmas 

condições, pode produzir uma doença ou incapacidade de sair de tal situação. 

A Subjetividade é, pois, um macroconceito do qual se desdobram as principais 

categorias: subjetividade individual, subjetividade social, sentidos subjetivos, configurações 

subjetivas, sujeito e agente, mais recentemente, os autores vem trabalhando com o conceito de 

desenvolvimento subjetivo. Cabe destacar ainda que, segundo González Rey e Mitjáns Matínez 

(2017) os conceito tratados pela Teoria da Subjetividade “são conceitos vivos, em movimento, 

que vão se desenvolvendo e se desdobrando de formas diferentes no decorrer das práticas 

profissionais e de pesquisa” (p. 77), constituindo, assim, uma teoria viva que tem por 

potencialidade se desenvolver a cada desafio que se propõe tratar. 

A subjetividade social está relacionada à concepção de uma sociedade como sistema, na 

qual os processos macro e micro são produzidos pelo homem. Essa produção também é feita a 

partir da subjetividade individual, quando os sujeitos produzem sentidos subjetivos e imprimem 

sua marca, tornando o processo social passível de modificações e não simplesmente um 

processo causal. Nesse sentido, entende-se que o indivíduo não é vítima de sua subjetividade, 

ele pode tornar-se sujeito dela, na medida em que é capaz de ser “ativo na tomada de caminhos 

e decisões que são fontes geradoras de sentidos subjetivos” (GONZÁLEZ REY& MITJÁNS 

MARTÍNEZ, 2017, p. 53). A subjetividade individual é definida por González Rey (2002a, p. 

212 apud MADEIRA-COELHO et al., 2017, p. 66) como 

 

processos e formas de organização subjetiva dos indivíduos concretos. Nela aparece 

construída a história única de cada um dos indivíduos, que dentro de determinada 

cultura se constitui em suas relações sociais [...]. A subjetividade individual expressa 

os processos de subjetivação associados à experiência social do sujeito concreto, 

assim como as formas de organização desta experiência através do curso da história 

do sujeito.  

 

Os sentidos subjetivos são a integração dos espaços individual e social da configuração 

subjetiva do sujeito. É a singularidade que se expressa em trajetórias únicas e em ações 



 

concretas. Porém, podem assumir certa regularidade em função dos contextos nos quais estão 

inseridos. Isso não significa que os sujeitos introjetam o material, mas que, como a produção 

parte também do social, as questões simbólicas e os contextos socioculturais podem contribuir 

para essa similitude, sempre considerando a possibilidade do novo e do diferente. Os sentidos 

subjetivos são organizados em configurações subjetivas, que, por sua vez, são sistemas em 

movimento e “representam elementos essenciais dos estados afetivos hegemônicos da pessoa 

no curso de sua experiência” (ibidem, p. 53). 

González Rey e Mitjáns Martínez (2017, p. 51) referem que “o conceito de sentido 

subjetivo expressa seu valor heurístico por sua plasticidade, a qual possibilita não reduzir um 

estado afetivo dominante, um comportamento ou ação da pessoa a uma causa específica”. É 

preciso, assim, compreender a dinâmica flexível, recursiva e complexa dos sentidos subjetivos, 

para então admiti-los como um “fluxo de emoções com múltiplas expressões simbólicas” 

(GONZÁLEZ REY; MITJÁNS MARTÍNEZ, 2017, p. 51) que, apesar de configurarem estados 

emocionais dominantes, têm capacidade de serem reorganizados e participarem de novas 

configurações subjetivas e de novas produções de sentidos constantemente.  

Os sentidos subjetivos se organizam complexamente em configurações subjetivas, que 

são sistemas em movimento. Essas configurações não são a soma de sentidos subjetivos, mas 

uma formação subjetiva que também é geradora de sentidos que, de certo modo, convergem 

entre si e “representam um dos elementos essenciais dos estados afetivos hegemônicos da 

pessoa no curso de sua experiência” (GONZÁLEZ REY; MITJÁNS MARTÍNEZ, 2017, p. 53). 

Conforme salientado anteriormente, também são passíveis de modificação a partir da produção 

de novos sentidos e configurações subjetivas. Considera-se, assim, que a própria configuração 

subjetiva dominante pode ser alterada, o que representa um dos processos fundamentais do 

desenvolvimento subjetivo. 

Pode-se dizer que os indivíduos configuram subjetivamente as diferentes áreas de sua 

vida, bem como, suas experiências sociais, como por exemplo, a docência. Dessas 

configurações participam ativamente as produções subjetivas individuais e sociais em uma 

trama complexa. Contudo, dessa configuração subjetiva, fazem parte os sentidos subjetivos das 

mais diferentes áreas e experiências da pessoa docente, em um fluxo caótico e constante. 

A personalidade, nessa perspectiva teórica, é também entendida como uma produção, 

como um sistema aberto e em processo, e não como uma estrutura intrapsíquica e fixa; “é um 

sistema vivo que toma formas múltiplas em configurações subjetivas diferentes e 

constantemente desenvolvidas pelas pessoas, nos diferentes campos de sua experiência” 

(GONZÁLEZ REY, 2012, p. 30). Ou seja, quando se trata da personalidade aqui não se refere 

a um conjunto de características psicológicas constituídas na infância, com pouca possibilidade 



 

de mudança, mas sim, de um sistema aberto e relativamente flexível, o qual pode se modificar 

ao longo da vida da pessoa. A personalidade trata-se de um sistema de configurações subjetivas 

mais estáveis, mas que podem sempre se modificar no curso da experiência vivida, gerando 

novas configurações e sentidos subjetivos.  

González Rey e Mitjáns Martínez (2017, p. 53) salientam que a “convergência de 

sentidos que uma configuração origina e que está na base da resistência à mudança em 

determinado momento pode se transformar” na medida que novos sentidos sejam gerados, 

podendo-se, assim, “alterar a própria configuração subjetiva dominante, o que, em muitos, 

casos, representa um dos processos fundamentais do desenvolvimento subjetivo”. Destaca-se, 

assim, que o desenvolvimento subjetivo trata-se da possibilidade de criar caminhos subjetivos 

alternativos para enfrentar qualquer situação conflituosa ou desafiadora, preferencialmente, 

dando-se a partir da emergência do indivíduo como sujeito ou agente, ou seja, implicando-se 

subjetivamente com os processos dos quais participa.  

Salienta-se, por sim, que sujeito tem status de categoria dento da teoria e refere-se a 

quando o indivíduo é capaz de gerar alternativas novas para questões centrais, mudanças nas 

condições de vida, abrir espaço de subjetivação alternativo ao sofrimento ou a condição atual. 

Diferente do uso mais corrente do termo, pessoalizado, aqui, o sujeito emerge em alguns 

momentos da experiência da pessoa, de acordo com sua possibilidade e implicação subjetiva; o 

indivíduo emerge como sujeito quando é capaz de transcender as cristalizações subjetivas, as 

próprias e as dos grupos sociais (GONZÁLEZ REY & MITJÁNS MARTÍNEZ, 2017). Uma 

outra categoria que vem sendo desenvolvida pela teoria é a de agente, na compreensão de que 

a pessoa pode participar ativamente de seus processos, mas isso não significa necessariamente 

uma produção subjetiva alternativa a subjetividade social ou mesmo às suas configurações 

subjetivas dominantes.  

 

Antecedentes das pesquisas sobre formação docente na perspectiva da Teoria da 

Subjetividade 

 

Ao longo do ano de 2018 vem se realizando um estudo exploratório sobre o campo 

científico da formação docente na perspectiva da Teoria da Subjetividade de González Rey, 

utilizando-se para isso o estudo bibliográfico e os princípios do Estado do Conhecimento4 

(MOROSINI, 2015). Tais estudos se desenvolveram com o intuito de compreender como a 
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questão da formação docente vem sendo tratada pelos estudiosos da Teoria da Subjetividade. 

Deste modo, realizou-se uma pesquisa no banco de dados da Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD), utilizando como descritor a palavra “Subjetividade”, encontrando-se 

21.456 trabalhos. Posteriormente, utilizou-se como descritores, na busca avançada, as 

expressões “Subjetividade” e “González Rey”, com o objetivo de delimitar a busca às pesquisas 

que focassem apenas na perspectiva teórica escolhida. Como recorte temporal foram 

selecionadas pesquisas dos últimos dez anos (2007-2017), chegando-se a um total de 548 

trabalhos. Após a leitura flutuante de título e resumos, foram selecionados 15 trabalhos, os quais 

foram analisados mais detidamente, utilizando-se como critérios de corte para seleção dos 

mesmos: 1) trabalhos que utilizaram teoria, epistemologia e metodologia propostas por 

González Rey, sendo esta uma recomendação do próprio autor, e 2) trabalhos com foco na 

formação docente. Desta forma, selecionaram-se quatro trabalhos para constituição do corpus 

da bibliografia sistematizada, sendo esse composto por uma tese e três dissertações, todas 

produzidas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de 

Brasília, sob a orientação da professora Dra. Maria Carmen Villela Rosa Tacca. Os quais 

seguem: Gallert (2010; 2016), Oliveira (2014) e Barrios Díaz (2017).  

Com base na leitura dos resumos de cada um dos quatro trabalhos selecionados pôde-se 

compreender a visão geral que cada autor obteve em suas pesquisas a respeito formação 

docente, depois dessa etapa, analisou-se detalhadamente as sínteses conclusivas de cada um dos 

trabalhos, desenvolvendo-se com este estudo quatro categorias de análise que fazem uma 

síntese sobre como tais pesquisas compreendem o campo da formação docente.  

Nas análises preliminares, foi possível identificar que a dissertação de Gallert (2010) 

tem por objetivo analisar os sentidos subjetivos produzidos por professoras diante do 

enfrentamento das adversidades da profissão, a autora chega à conclusão de que o campo da 

formação e da ação docente é um campo singular, pois cada sujeito vive, sente e compreende a 

dinâmica escolar conforme sua constituição subjetiva, ainda, evidenciam-se nesses espaços as 

tensões, coerência e contradições entre a subjetividade social da escola e a subjetividade 

individual dos professores. Já a tese de Gallert (2016) trata de analisar a constituição subjetiva 

do professor enquanto sujeito da sua ação, a autora faz uma análise a partir da categoria de 

sujeito e aponta como resultados da pesquisa que tal processo de produção subjetiva se dá ao 

longo da trajetória de vida do indivíduo, fortalecendo-o quanto a sua permanência na profissão 

e a forma como concebe e recria suas práticas pedagógicas, de forma a criar contínuas 

possibilidades de atuação diante dos alunos. A dissertação de Oliveira (2014) tem por objetivo 

analisar os processos subjetivos de professores relacionados às ações formativas das quais 

participavam, a autora chega à compreensão de que as ações que se demonstram mais efetivas 



 

para o professor são aquelas que o demandam enquanto sujeitos de sua ação e de sua formação, 

ainda, levou a compreender que a configuração subjetiva da profissão é parte constitutiva da 

personalidade do indivíduo. Por fim, a dissertação de Barrios Díaz (2017) tem como objetivo 

explorar os aspectos que integram a constituição subjetiva do professor de educação infantil, 

chegando a conclusão de que esses se desenvolvem na articulação da subjetividade individual 

com a subjetividade social, nos diferentes núcleos sociais dos quais tais professoras fazem parte 

ao longo de sua trajetória de vida.   

Salienta-se que as pesquisas estudadas tratam da formação e ação docentes 

concomitantemente enquanto processo integrado, diferenciando-se de pesquisas que fazem uso 

de outros arcabouços teóricos. Ainda, os trabalhos levam a compreensão de que a formação 

docente, como hoje é concebida pela academia, deve ser repensada de forma a levar em conta 

a subjetividade individual e as configurações subjetivas dominantes presentes, não perdendo de 

vista a perspectiva complexa, dialética, dialógica, dinâmica e relacional que caracterizam os 

fenômenos humanos.  

Nesse sentido, pretende-se, no tópico seguinte, refletir sobre as referidas pesquisas, além 

de levantar outros elementos considerados relevantes para se pensar sobre a questão da 

formação docente segundo a perspectiva da Teoria da Subjetividade. 

 

Desenvolvimento subjetivo como constituinte da formação docente 

 

As pesquisas aqui relacionadas refletem sobre como os processos de constituição 

subjetiva se produzem e a constituição da personalidade do professor. Traçam relações entre a 

categoria de sujeito e os aspectos mobilizadores da formação e da ação pedagógica, além da 

relação destes com a permanência na profissão e satisfação profissional.  

González Rey e Martínez (2017) referem que a emergência do sujeito representa um 

momento em que o indivíduo, configurado subjetivamente, assume uma postura ativa “ante o 

estabelecido, assumindo decisões e caminhos que se tornam sociais [...], onde os atos 

individuais, de forma constante, se tornam sociais por processos que estão além da 

consequência ou da previsão imediata do ato individual” (p. 72), representando uma forma de 

modificação das configurações subjetivas dominantes, abrindo “uma via própria de 

subjetivação, que transcende o espaço social normativo dentro do qual suas experiências 

acontecem, exercendo opções criativas no decorrer delas” (p. 73). Nesse sentido, Gallert (2016) 

afirma, por exemplo, que constituir-se enquanto sujeito estaria relacionado a com as produções 

subjetivas produzidas pelo professor na sua história de vida, incluindo-se nesse processo o valor 

que o mesmo atribui à sua profissão, refletindo-se na forma como irá conceber a docência, 



 

ampliando seu arcabouço de estratégias frente aos desafios profissionais e fortalecendo-o 

quanto a permanência na profissão. 

A partir das pesquisas, também é possível inferir que a formação docente se dá na inter-

relação entre a subjetividade individual e a subjetividade social, através de um processo 

contínuo e dialético, ao longo da trajetória de vida do docente e na relação com os outros com 

que convive e com o mundo social, cultural e histórico. A subjetividade social em relação com 

a individual, pode ser compreendida a partir das crenças e dos valores expressos pelos docentes, 

os quais desenvolvem-se em consonância com os valores dos espaços sociais a que pertencem, 

ao longo de suas vidas, especialmente a família e os espaços de atuação profissional, sendo tal 

perspectiva de análise é o foco do trabalho de Barrios Díaz (2017).  

Esse ponto de vista vai ao encontro do que González Rey (2003) traz em sua teoria, o 

autor afirma que um de seus objetivos é justamente romper com a dicotomia entre o social e 

individual e com a ideia da subjetividade ser um fenômeno eminentemente individual. O autor 

refere que a subjetividade social e individual constituem-se mutuamente, ou seja, “estes 

processos de subjetividade social e individual se produzem de maneira simultânea e inter-

relacionada em dois espaços que se constituem reciprocamente: o sujeito individual e as 

instâncias sociais” (p. 205).  

Outro aspecto levantado pelas referidas pesquisas é o caráter complexo da constituição 

subjetiva da docência, as mesmas referem que a constituição subjetiva da docência é um 

fenômeno complexo, uma vez que é variável de pessoa para pessoa. Gallert (2010) refere que 

esses aspecto se manifesta na diversidade e na divergência de posicionamentos frente aos 

desafios cotidianos da docência. Ainda, por se tratar de um fenômeno dinâmico, dialético e, até 

mesmo, contraditório, a subjetividade desempenha um forte papel na constituição da docência 

e na compreensão da formação como um processo contínuo, uma vez que, a forma como os 

professores dirigem seus processos formativos, vivem e praticam a docência e conduzem as 

relações que se estabelecem nos espaços profissionais tem ligação com a forma como essa 

docência se constitui subjetivamente em cada pessoa. Essa perspectiva se evidencia na 

dissertação de Gallert (2010) de forma explicita e manifesta-se nas demais pesquisas analisadas. 

Gallert (2016) ainda afirma que tais processos de produção subjetiva relacionados a ação e a 

formação docente tem por potencialidade apoiar o professor na busca de estratégias para vencer 

os desafios cotidianos, além de fortalecer o vínculo com a profissão. Por tal razão, entende-se 

que a formação docente e a docência, enquanto fenômenos humanos, são fenômenos subjetivos, 

históricos, sociais e culturalmente constituído. 

Por fim, cabe referir que levando em consideração as pesquisas averiguadas, todas elas 

apontam para necessidade da academia revisar suas perspectivas de formação docente. Quanto 



 

a tal perspectiva, Oliveira (2014) tece críticas quanto a compreensão atual da formação docente, 

a autora refere que, predominantemente, concebe-se a prática formativa do professor por uma 

perspectiva instrumental, colocando-o na posição de aplicador de metodologias, baseando-se 

para isso na ideia de uma forma única de bem ensinar. A autora afirma que tal perspectiva 

desconsidera o professor em sua história pregressa e sua prática atual, além de não considerar 

a possibilidade dessa instrumentalização não dar conta das diferentes realidades na qual esse 

professor está inserido. Como modelo alternativo, as pesquisas apontam a possibilidade de se 

colocar a pessoa em formação na condição de sujeito e agente, implicando nesse processo não 

apenas elementos instrumentais, mas o indivíduo como um todo a fim de potencializar sua ação 

frente aos desafios cotidianos das práticas educativas. 

Pode-se dizer que as pesquisas analisadas associam a formação docente à trajetória de 

vida dos professores, considerando-a como um processo contínuo e relacional, não reduzindo-

a apenas ao momento de formação inicial ou aos espaços de formação continuada.  Por assim 

dizer, a presente teoria, por considerar o professor um ser histórico-social contextualizado, 

compreende a formação docente como um fenômeno complexo, relacional e dialógico, que se 

processa ao longo da vida dos mesmos, no inter-relacionamento da subjetividade individual e 

da subjetividade social, ampliando, desta forma, o campo de compreensão do fenômeno e suas 

implicações nas práticas docentes. 

 Assim, destaca-se que no que se refere à subjetividade docente que a pessoa não é vítima 

da subjetividade. Mesmo que os processos de docência se constituam junto com a pessoa do 

professor, com suas experiências de vida dialeticamente às produções de subjetividade social 

acerca da docência, o docente pode tornar-se sujeito dela, sendo ático no processo de tomada 

de caminhos que são fontes geradoras de sentidos subjetivos. Nesse sentido, o emergir do 

sujeito é parte essencial da mudança de configurações subjetivas. 

 Deste modo, no que se refere às possibilidades de formação docente, pensa-se que é 

imprescindível privilegiar a criação de espaços dialógicos, um espaço que envolva indivíduos 

como agentes ativos em diálogo, entendido como um espaço de produção subjetiva e não apenas 

discursivo, no qual os docentes se impliquem para solucionar os problemas que surgem no seu 

fazer. A discussão de diferentes temáticas que perpassam o cotidiano da instituição, as crenças, 

os problemas, abre a possibilidade de que as contradições emerjam e que os docentes busquem 

alternativas para lidar com elas. 

A participação de docentes sujeitos ou agentes no diálogo, permite compreender esse 

espaço como um espaço configurado subjetivamente,  

 

constantemente partilhado e em movimento, em que as configurações subjetivas dos 

envolvidos nele se configuram numa dinâmica tal entre si, que as produções do espaço 



 

dialógico se organizam simultaneamente com as produções diferenciadas singulares 

dos sujeitos ou agentes que participam desse processo. Estas se tornam configurações 

subjetivas que reciprocamente se alimentam umas das outras a partir dos sentidos 

subjetivos produzidos em cada uma dessas configurações pelas relações dos sujeitos 

ou agentes no curso do diálogo em si, pois cria opções de subjetivação que não 

aparecem explícitas no curso desse processo, mas em produções subjetivas entre os 

participantes dele, geradoras de novas produções subjetivas entre os participantes que, 

de forma inesperada, afetam seus posicionamentos, decisões e construções dentro do 

diálogo. (GONZÁLEZ REY & MITJÁNS MARTÍNEZ, 2017, p. 87-88). 

 

 Em um espaço reflexivo como esse, seria possível então dialogar sobre situações 

concretas e também sobre concepções e crenças dos docentes, relacionados às suas 

configurações subjetivas, que estão engendradas às ações propostas na atualidade para os 

encaminhamentos. Trata-se de uma espaço de escuta e proposições, que não pode ser de 

julgamentos e acusações, mas de comprometimento. Tampouco trata-se de um espaço de 

reunião de agendamentos e cronogramas, mas, de um espaço relacional. 

Entende-se, então, que essa é uma das possibilidades de promover o desenvolvimento 

subjetivos dos docentes e que este aspecto é constitutivo de uma formação docente que se 

preocupa e prioriza mudanças efetivas nos espaços educativos, que impliquem os professores 

ativamente nessas transformações, como sujeitos que buscam alternativas para os problemas 

que vivenciam, responsabilizando-se pelo processo.  

 

Considerações Finais 

 

Não estamos aqui defendendo que o docente necessita estudar ou aprender a Teoria da 

Subjetividade, mas sim, pensamos que a sua formação, seja inicial ou continuada, deve abarcar 

questões referentes a sua subjetividade enquanto professor. Um processo formativo nessa 

perspectiva, precisa centrar esforços para que o docente possa implicar-se ativamente com os 

processos de ensinar e de aprender, seu e de seus alunos. Nesse sentido, o docente precisa 

considerar-se subjetivamente responsável pela docência que exerce assumindo sua 

complexidade, bem como as repercussões nos outros envolvidos e no espaço social como um 

todo.  

Assumir essa perspectiva teórica na formação docente é, também, superar dicotomias 

antigas e cristalizadas nos mais diversos contextos educativos, tais como: afetividade versus 

cognição; social versus individual; interno versus externo. Trata-se de considerar os fenômenos 

humanos por outra lógica, como implicitamente relacionados, o que acarreta compreender a 

formação e a ação docente por uma perspectiva de responsabilidades mútuas. Demandando daí 

a superação da compreensão da formação docente como instrumentalização para prática, 

avançando na direção de a formação entender o ser docente enquanto um ser criativo e ativo 



 

em sua ação docente, produtor de subjetividade, fortalecendo-o tendo em vista a promoção de 

um espaço para a emergência do sujeito, ou seja, uma formação comprometida com o 

desenvolvimento subjetivo do docente. 

Contudo, considerar a subjetividade docente como perspectiva de formação, é poder 

unir novamente a pessoa e o profissional, entendendo que os processos emocionais não se dão 

separados dos processos cognitivos e que, portanto é necessário acolher o decente em toda sua 

complexidade. É unir, também, o individual e o social. É entender que o docente não se constitui 

de forma isolada dos contextos que vivencia, mas, que também, ele não é um reflexo linear 

desses contextos. Nesse sentido, é possível construir um espaço de resistência e de 

desenvolvimento subjetivo mesmo diante da dura realidade social que experimentamos 

enquanto país. Mas, não é esse um processo simples; é preciso construí-lo em conjunto. 

 Por fim, acreditamos que estando o docente em formação constante nesse perspectiva 

de dialogicidade – nesse espaço que considera sua complexidade e a complexidade dos 

processos humanos de ensinar e aprender, que exige implicação de todos –, mais provável será 

que suas práticas reflitam essas características. Ou seja, se o docente constrói seu fazer e 

conhecimentos num espaço dialógico, é bem possível que ele perceba a importância dessas 

práticas e proponha espaços dialógicos no seu cotidiano; é possível que ao perceber a 

importância de que um outro faça uma escuta autêntica de suas ideias, que ele escute seus 

educandos; é possível que ele reflita sobre seu fazer ao experimentar práticas de formação mais 

reflexivas e que perceba a importância de que seus educandos também se impliquem ativamente 

em seus processos. Tudo isso, obviamente, como um processo e uma experiência de vida que 

terá implicações distintas para cada docente e para cada alunos desse docente, mas, que podem 

promover o desenvolvimento subjetivo de diferentes indivíduos que se relacionam nesses 

processos educativos – professores, alunos, funcionários, gestores. 
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