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Introdução
	A literatura atual sobre desenvolvimento profissional docente tem focalizado o professor como prático reflexivo (Nóvoa, 1994; 1995; Pérez Gómez, 1992) e apresentado descrições sobre sua história profissional, no mais das vezes conforme um critério de simples desenrolar cronológico. Alguns estudos que seguem a corrente chamada de pensamento do professor mostram lacunas e indefinições no tratamento da profissionalidade docente e também exaltações pouco fundadas da capacidade autônoma do professor de decidir sobre a própria prática. Por um lado, não há consenso sobre a conceituação de prática reflexiva, nem de reflexão (Zeichner, 1993; Marcelo García, 1992); por outro, há falhas na caracterização do processo de desenvolvimento profissional do professor e na definição do mecanismo regulador responsável pelo controle dos “desvios de rota”.
	Em trabalhos anteriores, esta autora abordou a questão do desenvolvimento profissional docente recorrendo a certas construções teóricas de Piaget. Tendo essas construções como pano de fundo, a presente pesquisa pretendeu mostrar a fecundidade da parceria universidade-escola do ensino fundamental, destacando mudanças observadas em um grupo de professores de 5a a 8a séries participantes de um projeto dessa natureza, tomando as esferas da prática pedagógica, da autonomia e da identidade profissional e comparando-as no início e no final do projeto.

1. O percurso teórico da pesquisa
	Os trabalhos de Huberman (1995) e Cavaco (1995) parecem já bastante conhecidos como estudos que retratam o desenvolvimento profissional de professores e têm se constituído em marcos de referência sobre o tema. Resumidamente, a idéia desses autores é que existem certas tendências gerais no ciclo de vida dos professores que comportam uma seqüência de fases cuja ordem obedece ao tempo de carreira.
	Assim, segundo Huberman (1995), o professor passa por uma fase inicial de sobrevivência e descoberta, com a entrada na carreira, que traz o sentimento de choque da realidade, mas implica em explorações e experimentações; em seguida, vem a fase de comprometimento definitivo ou estabilização, que ocorre entre 4 e 6 anos de carreira e favorece sentimentos ao mesmo tempo de independência e de pertença a um corpo profissional; a fase de diversificação, que se passa entre 7 e 25 anos, revela percursos individuais que vão desde a rotina até a crise existencial; a fase que vai de 25 a 35 anos caracteriza-se pelo aparecimento da serenidade e distanciamento afetivo ou do conservantismo; e a fase do desinvestimento (sereno ou amargo) refere-se à época da aposentadoria, entre 35 e 40 anos de carreira.
	Na seqüência de fases acima, a carreira docente pode tomar diferentes percursos, alguns “harmoniosos”, outros “problemáticos”. Huberman (1995) e Cavaco (1995) não apóiam a idéia de universalidade de uma seqüência de etapas, cujo transcurso seja independente de condições sociais e do período histórico. Esses autores acreditam que cada etapa prepara a seguinte, mas sem chegar a determinar a seqüência seguida.
	Visão e tratamento um tanto diferentes do tema em questão são apresentados por Levin & Ammon (1992). Em estudo longitudinal cobrindo três momentos, esses autores acompanharam por cinco anos o desenvolvimento do pensamento pedagógico de quatro professores da escola elementar: o primeiro momento, quando os sujeitos começaram o programa de educação em pré-serviço; o segundo, quando se graduaram, dois anos mais tarde; e o terceiro, durante seu terceiro ano de ensino efetivo. O estudo pretendeu, também, avaliar um programa de educação de professores implementado na Universidade da Califórnia (Developmental Teacher Education), baseado na teoria piagetiana.
	Os dados coletados em entrevista clínica e observações, nos três momentos da pesquisa, foram analisados segundo o modelo dos níveis de concepção pedagógica, uma proposta de Ammon em co-autoria com Hutcheson. Tal modelo supõe que as compreensões mais avançadas evoluem de outras primitivas, seguindo uma seqüência invariante. Estabelece cinco níveis qualitativamente diferentes de concepção pedagógica, dispostos em quatro áreas ou âmbitos: comportamento, desenvolvimento, aprendizagem e ensino. Os autores assim resumem os níveis nas áreas de aprendizagem e ensino ( Levin & Ammon, 1992, p. 21):
1. Empirismo Ingênuo – em que a aprendizagem deriva da experiência e o ensino é essencialmente mostrar e expor verbalmente.
2. Behaviorismo Cotidiano – em que a aprendizagem provém de fazer (praticar) e o ensino é essencialmente modelagem e reforçamento.
3. Construtivismo Global – quando a aprendizagem provém da exploração e o ensino é essencialmente fornecer experiência participativa.
4. Construtivismo Diferenciado – em que a aprendizagem deriva do dar sentido e o ensino é essencialmente guiar o pensamento dentro dos domínios.
5. Construtivismo Integrado – em que a aprendizagem deriva da solução de problema e o ensino é guiar o pensamento através dos domínios.
Segundo os autores, a unidimensionalidade presente nos níveis inferiores progride em direção à multidimensionalidade própria dos níveis superiores, quando, então, se notam múltiplos fatores nas explicações dos professores. Nos níveis 4 e 5, os professores tendem a dar exemplos específicos de seu pensamento sobre o ensino e a aprendizagem e a usar exemplos de diferentes áreas, o que ilustra, segundo os autores, o construtivismo diferenciado. O pensamento torna-se mais integrado quando progride para níveis superiores. Na terceira fase da pesquisa (terceiro ano de carreira), tornou-se difícil, por exemplo, separar as compreensões sobre o ensino e sobre a aprendizagem apresentadas pelos professores. Não foram encontradas regressões e nenhum professor permaneceu exatamente no mesmo nível de pensamento de uma entrevista para outra.
	Se para Huberman (1995) e Cavaco (1995) as fases do processo de evolução profissional não são universais, Levin & Ammon (1992) parecem contrapor-se a essa idéia, ao sugerirem a invariância das etapas, mas não atentam para o aspecto contingencial das circunstâncias de vida individual e/ou histórico-sociais.
Não se pode contestar o fato de que as pressões e constrangimentos das condições de trabalho e dos contextos institucional, cultural e histórico de modo geral, deixam marcas nas trajetórias individuais ou no percurso do coletivo de docentes. Mas deve-se questionar a ausência (ainda não preenchida também teoricamente) de um mecanismo regulador que possa ser o responsável pelo controle dos “desvios de rota”, presentes em cada uma das etapas descritas por Cavaco e Huberman, por exemplo. Para esses autores, o desenvolvimento profissional docente toma rumos individuais divergentes, mas não por força de qualquer explicação racional, pois não há indicações de que os professores pesquisados tenham sido submetidos a condições e circunstâncias opostas. Por isso, acredita-se que uma leitura piagetiana desse desenvolvimento daria maior coerência e consistência às interpretações de tais desvios.
	Piaget apresenta três construções teóricas que podem servir ao estudo da profissionalidade docente. São elas: a teoria de equilibração das estruturas cognitivas, na qual são particularmente relevantes as noções de abstração reflexiva, níveis de desenvolvimento e formas de reação compensatória a elementos perturbadores; a teoria da tomada de consciência, em que se salientam as diferenças entre o fazer e o compreender, com seus mecanismos de regulação; e a teoria do desenvolvimento do juízo moral.
Piaget (1975) parte do postulado de que assimilação e acomodação constituem os componentes de todo equilíbrio cognitivo, responsáveis, portanto, pela conservação do sistema cognitivo. Enquanto o primeiro refere-se à incorporação de conteúdos às formas de organização presentes no sujeito (esquemas, estruturas), o segundo funciona de modo complementar, ajustando essas formas aos conteúdos que o meio oferece (seja esse meio material ou mental).
Em situações de intercâmbio sujeito-meio, fatalmente o sujeito se depara com novos objetos e situações que oferecem obstáculos à assimilação e provocam desajustes no esquema em atividade, desajustes estes que precisam ser compensados para que haja reequilíbrio. 
	Para dar conta das perturbações que a realidade oferece, o sujeito recorre a certas reações compensatórias, formas de reagir ao elemento perturbador de modo a compensar seus efeitos e reaver o equilíbrio perdido. Piaget (1975) propõe três formas de compensação, sendo a primeira a mais elementar e a última, a mais avançada.
Na conduta chamada de tipo , diante de uma situação desestabilizante, o sujeito pode simplesmente tentar anulá-la introduzindo uma modificação na ação em sentido inverso daquele da perturbação, ou então, pode negar o fator perturbador, negligenciando-o ou afastando-o. Não se pode dizer que exista propriamente conflito aos olhos do sujeito, que acrescenta elementos que deformam de algum modo a situação para assimilá-la ao que é “normal”, familiar, comum.
N conduta de tipo , tenta-se integrar ao sistema o elemento perturbador, modificando-o por deslocamento de equilíbrio. Diante do problema ou obstáculo, o sujeito não mais tentará anulá-lo, mas tentará modificar o esquema disponível, de modo a ajustá-lo à situação em desequilíbrio. 
Na conduta de tipo , por fim, o sujeito integrará o fator perturbador em seu sistema cognitivo, quando, então, podem ser antecipadas todas as variações possíveis, “as quais perdem, enquanto previsíveis e dedutíveis, seu caráter de perturbações e vêm inserir-se nas transformações virtuais do sistema” (Piaget, 1975, p. 73).
	Igualmente importante para a presente pesquisa é a distinção que faz Piaget entre o fazer (ou saber fazer) e o compreender. Ele acredita que toda atividade humana exige algum grau de consciência, que pode revelar-se elementar ou periférica, na medida em que se aplica a dados imediatamente percebidos, aos objetivos da ação ou aos seus resultados constatados como êxito ou fracasso. Mas a consciência pode chegar à compreensão (aos meios utilizados, à razão das coisas) quando recorre à tomada de consciência.
Há exemplos de saber fazer (os hábitos do cotidiano, em especial) que são geralmente controlados por regulagens automáticas (determinadas de fora, sem que haja escolha deliberada ou intencional do sujeito). Os reforços e correções eventuais são mais ou menos imediatos nesses casos e a tomada de consciência torna-se desnecessária, pois nada acrescentaria à eficiência da ação. 
Mas há casos em que certas ações, com suas coordenações, não mais dão conta da situação para que certo objetivo seja atingido. Somos, então, levados a mudar de meios, tornando necessária a tomada de consciência e a intervenção de regulagens ativas (em que o sujeito intervém deliberadamente no processo, com reforços ou correções da ação).
Desse modo, para Piaget (1977), a tomada de consciência procede da periferia da ação aos seus mecanismos centrais, ou seja, dos objetivos e resultados percebidos como sucesso ou fracasso aos meios utilizados e às razões para tal ou qual resultado. 
Vale lembrar, contudo, que a conscientização não é uma espécie de iluminação. Ela não ocorre mecanicamente, nem tampouco de modo imediato. Piaget (1977) refere-se, inclusive, a graus de consciência, o que significa dizer graus de reflexão.
Por fim, em sua obra sobre o desenvolvimento do juízo moral, Piaget (1994) apresenta estudo sobre a prática e a consciência da regra, no contexto do jogo coletivo. Sua análise das condutas infantis revela que a criança situa-se, inicialmente, numa fase de anomia, quando não é capaz de seguir regras coletivas e nem mesmo interessa-se por elas. Numa segunda etapa, da heteronomia, a criança já demonstra interesse em participar de um jogo em que as regras normatizam as condutas, mas concebendo-as como algo imutável e sagrado, e não como um contrato convencionalmente firmado entre os jogadores. Por fim, na etapa da autonomia, a criança joga segundo as regras eleitas pelo grupo, concebendo-as como fruto de acordos mútuos entre os jogadores, cada qual podendo agir como “legislador”, desde que se submetendo à apreciação e decisão coletivas.
As idéias acima, centrais na obra piagetiana, serviram de guias e fundamento da presente pesquisa. Evidentemente, trata-se de uma investigação que toma adultos como sujeitos e não constitui um estudo sobre desenvolvimento cognitivo, mas profissional (embora o cognitivo seja imprescindível ao profissional), o que não torna impeditiva uma visão construtivista do tema. A leitura da profissionalidade docente sob essa perspectiva concebe o professor como agente que constrói esquemas profissionais de natureza representativa, conceitual e/ou pragmática, na medida em que interage com um meio específico – o ambiente escolar – e, para que tais esquemas progridam e se aperfeiçoem, é fundamental a tomada de consciência dos obstáculos enfrentados, primeiro passo para a sua solução. É nesse âmbito que a universidade poderia intervir – não só para a realização de pesquisas geralmente sem retorno para a escola, mas para agir conjunta e colaborativamente visando o desenvolvimento do professor.
Partindo de pressupostos teóricos piagetianos, a parte inicial da pesquisa destinou-se a investigar possíveis níveis de desenvolvimento profissional, voltando-se, em seguida, para as mudanças na prática pedagógica, na autonomia e na identidade profissional de uma amostra de professores, comparando seus desempenhos respectivos em dois momentos distintos de um projeto de parceria escola-universidade, caracterizado a seguir.

2. A natureza do projeto de parceria
O projeto teve como parceiros três docentes da UNESP de Araraquara e 14 professores de 5a a 8a séries de uma escola estadual da cidade, com idades variando de 24 a 45 anos e o tempo de serviço, de 4 a 17 anos. Contou, também, com 7 coordenadoras, especialistas nas áreas de Português, Matemática, Ciências, História, Geografia e Educação Artística, respectivamente, também professoras da rede estadual de ensino. Todos os professores eram bolsistas do Programa de Ensino Público da FAPESP.
Diferentemente de outros trabalhos empenhados na formação continuada do professor, o projeto se destacava por sua natureza de pesquisa-ação colaborativa (Giovanni, 1994; Thiollent, 1998), em que são essenciais a valorização do saber e do saber fazer do professor, tomado como co-autor das atividades, a redução da distância entre concepção e execução e, em conseqüência, a diminuição da tendência à desprofissionalização.
O projeto desenvolveu-se em quatro etapas, por quatro anos consecutivos. Numa primeira etapa, denominada exploratória, foram feitos o reconhecimento da escola-alvo e os primeiros contatos para verificar, entre outras coisas, o nível de aceitação, por parte dos professores da escola, de um projeto de parceria com professores universitários.
Na segunda fase, fez-se o diagnóstico (que na verdade permaneceu até o final), quando foram examinados a situação da escola e dos professores, as condições do ensino e o perfil da clientela, mediante entrevistas individuais com professores e alunos, observação do cotidiano escolar e coleta de material de trabalho de professores e alunos, além de outros procedimentos, entre os quais o da presente pesquisa.
Uma terceira etapa, chamada de problematização da prática, foi um período de grande relevância para o desenvolvimento profissional dos participantes, ocasião em que os resultados obtidos na fase de diagnóstico foram socializados e intensamente discutidos com os professores.
A quarta etapa, enfim, consistiu no desenvolvimento propriamente dito do projeto, com a execução de algumas idéias e planos gestados nas fases anteriores.
A sistemática seguida no projeto era a de um ou mais encontros com os professores da escola. Algumas reuniões contavam com a presença de todos os participantes e outras se faziam por área curricular, reunindo os membros de cada área com a sua coordenadora. Nos encontros, eram desenvolvidas as mais variadas atividades, sempre com destaque para o trabalho coletivo. Foram relevantes, por exemplo, as ocasiões de apresentação e discussão de dados de entrevista de alunos (visão que os alunos têm da escola, a boa aula e a má aula); o processo de avaliação diagnóstica dos alunos, realizado pelos professores, incluindo avaliação de conteúdos curriculares e de valores/atitudes, cobrindo desde o levantamento de conteúdos mínimos da disciplina curricular e eleição de valores/atitudes prioritários, até a correção, discussão dos resultados e elaboração de relatório descritivo; a exposição e discussão de dados de análise de cadernos dos alunos; o momento de recepção dos alunos de 5a série, no início do ano letivo, quando os professores tiveram a oportunidade de se expor e de escutar; ou todo o processo de criação do livrinho da 5a série, como ficou sendo chamado, realização ao mesmo tempo conjunta e individual dos alunos, sob orientação atenta dos professores de cada disciplina.
A atividade e/ou seus resultados geravam reações diversas entre os professores: de surpresa e dúvida quanto à fidedignidade das informações ou conveniência do procedimento empregado; de resistência franca ou velada ao que estava sendo exposto/discutido; de deformação de dados pesquisados ou constatados. Mas as mesmas atividades também produziam autoquestionamento e auto-análise; investigações resultantes do aguçamento da curiosidade; mobilização para a ação; revisão de crenças, perspectivas e concepções; e mesmo, mudanças profundas na profissionalidade…

3. Instrumento e procedimentos da pesquisa
O instrumento e o procedimento de pesquisa foram os mesmos empregados no início (fase de diagnóstico) e no final do projeto (últimos dois meses) para avaliar mudanças entre os professores. O instrumento compunha-se de seis histórias simulando situações do cotidiano escolar, focalizando, duas a duas, a prática pedagógica, a autonomia e a identidade profissional. Cada história continha um problema ou conflito que um professor, como personagem principal, deveria julgar e/ou solucionar.
Para avaliar a prática pedagógica, uma história sobre rendimento escolar contava que 50% de uma classe tiveram baixo rendimento na (disciplina do entrevistado), em avaliação feita no início do ano. A história sobre rotina pedagógica era a de um professor que dava aulas sempre de uma mesma maneira, e que dava certo, para classes de 7a série, mas teve problemas ao aplicar o procedimento em uma classe de 5a (alunos apresentaram condutas inadequadas e incompreensão da matéria). 
Na avaliação da autonomia, a história sobre conflito professor-alunos contava que um professor experiente e bem preparado enfrentou a recusa de uma turma de 8a série quando decidiu fazer chamada oral para nota. A segunda história, sobre conflito professor-diretor, abordava o caso de um professor que foi proibido pelo diretor de oferecer atividades diferentes, que geravam barulho na classe, embora fossem produtivas.
Por fim, uma das histórias referentes à identidade profissional era sobre merenda escolar e contava que uma escola tinha merenda (ou merendeira) irregular e um professor tentava suprir a falta de merenda trazendo lanche de casa (ou fazendo-o) para seus alunos. A situação de conflito entre colegas era a de dois professores que se cobravam mutuamente porque um aluno, bom em (disciplina do entrevistado), fracassava quando a tarefa envolvia também conteúdo de outra disciplina (a do colega).
Em algumas histórias, solicitava-se que o entrevistado imaginasse a decisão que o personagem-professor deveria tomar a respeito do problema colocado; em outras, pedia-se que apenas julgasse a atitude do personagem. Mas, em todas elas, o interrogatório começava solicitando uma avaliação geral da situação apresentada e havia questões que pediam explicações sobre condutas dos personagens e soluções possíveis para o problema ou conflito.
O instrumento era aplicado individualmente, em cada professor da amostra, numa mesma ordem, empregando-se a entrevista informal (clínica) e seguindo o método de exploração crítica piagetiano (Domahidy-Dami & Banks Leite, 1987; Piaget, s/d).
Vale lembrar que a aplicação inicial das seis histórias funcionou como uma espécie de pré-teste. Esta fase foi inteiramente destinada ao estudo propriamente psicogenético da profissionalidade. A aplicação final, em meados de 2000, destinou-se, basicamente, à investigação de possíveis mudanças na profissionalidade docente, comparando-se os desempenhos dos professores em cada história e em cada esfera (prática pedagógica, autonomia e identidade profissional), nos dois momentos da pesquisa (chamados de Pré e Pós, para efeito de exposição), ou seja, início e final do projeto de parceria.
	Para avaliar os dados obtidos nos dois momentos, empregou-se, inicialmente, a análise qualitativa dos depoimentos, um por um, estabelecendo-se certas categorias, segundo critérios empíricos combinados com outros de caráter teórico, sugeridos em obras piagetianas (por exemplo, Furth, 1980; Piaget, 1975). Foram relevantes, por exemplo, as noções de centração, aparência/imediatismo, flexibilidade, assimilação da função docente e responsabilidade profissional, tomadas em seus vários graus. Em seguida, buscou-se seqüenciar tais categorias em níveis distintos. Na análise das atitudes dos professores diante dos conflitos, tomou-se como critério as três formas de reações compensatórias propostas por Piaget (1975) e comentadas atrás.

4. As mudanças observadas
Os resultados indicam que a profissionalidade docente, tomada em seus três eixos – prática pedagógica, autonomia e identidade profissional -, desenvolve-se em níveis distintos de equilíbrio, dispostos hierarquicamente, em ordem de crescente aperfeiçoamento, que foram denominados níveis de construção da profissionalidade docente. Observou-se, igualmente, que as reações dos professores a situações de conflito são bastante semelhantes às formas compensatórias de desequilíbrios propostas por Piaget.
Os três níveis encontrados podem ser caracterizados brevemente como segue.
 Nível I. Profissionalidade fragmentada, com desvio de identidade – que apresenta como traços básicos a prática reiterativa automatizada, a heteronomia e o desvio de identidade.
A prática pedagógica toma a forma de rotinas cristalizadas. É uma prática automatizada e resistente à mudança e os mesmos esquemas de atuação (geralmente característicos de práticas tradicionais de ensino) são aplicados a situações, classes de alunos e contextos diferentes.
As soluções para lidar com os problemas em classe (condutas tidas como inadequadas, falhas de compreensão do aluno, por exemplo) são predominantemente heterônomas, repressivas e descomprometidas com a aprendizagem do aluno, ou revelam-se medidas reiterativas/remediativas (repetir, reforçar o conteúdo). A heteronomia, na verdade, é geral, aparecendo como submissão aos constrangimentos da situação e às pressões da hierarquia. 
A identidade profissional mostra-se fragmentada e sem fronteiras definidas. A fragmentação e confusão da identidade profissional estão presentes na aceitação ou conivência com desvios de função, no baixo grau de consciência do papel profissional e na negação ou omissão de responsabilidade (pelo próprio desempenho ou por problemas apresentados pelos alunos).
A reação a conflitos se faz pela negação ou afastamento e, às vezes, o professor reage à situação de conflito negando ou afastando o elemento perturbador, ou mesmo deformando-o, para assegurar a harmonia. A tendência é ceder à pressão exterior ou insistir no confronto com base na “razão da autoridade”. As reações a conflitos interpessoais, bem como as tentativas de solução, neste nível, são fundadas no dever heterônomo (Piaget, 1994) e apóiam-se em esquemas mentais familiares (Boder, 1996; Inhelder & De Caprona, 1996) que “traduzem” a situação para o professor e determinam o que ele consegue realmente perceber numa situação de conflito. 
Desse modo, o professor mostra uma consciência apenas elementar ou periférica, neste primeiro nível, e a abstração reflexiva manifesta-se como simples representação da situação problemática, com ausência de ligações ou com ligações apenas parciais, ou mecânicas, entre os observáveis constatados. 

Nível II. Profissionalidade localizada, com semi-identidade – que apresenta como traços principais a mobilidade pontual da prática, a  semi-autonomia e a semi-identidade profissional, podendo revelar nuances, ou sub-níveis (A e B, por exemplo).
	Na prática pedagógica deste nível, a flexibilidade nascente toma a forma de uma busca cega de alternativas às práticas tradicionais. É uma prática que se apóia em centrações alternadas em diferentes elementos presentes na situação e em análises pontuais, ou muito genéricas, das situações problemáticas, o que resulta em julgamentos e decisões muitas vezes ambíguos.
	Nas soluções, mantêm-se as medidas repressivas e as reiterativas/remediativas, juntamente com outras não repressivas (como conversar com o aluno), mas predominam soluções acomodadoras, em que há tentativas de adequar o ensino às condições do aprendiz. Ao lado destas, há duas categorias de soluções próprias desse nível e que sinalizam um grau mais adiantado de reflexão sobre a prática: com as medidas investigativas, professor sai em busca de informações, de razões e fatores não imediatamente aparentes para a compreensão do problema e a tomada de decisão; e nas soluções de compromisso, o esquema interpretativo de que o professor dispõe no momento sofre modificações para que possa ajustar-se à situação. Embora consistindo em forma incompleta de compensação do elemento perturbador, os compromissos assinalam um início de tomada de conhecimento (compreensão de dados observáveis) e de consciência (compreensão de meios e razões que determinam o “conseguir” e o fracasso). Os esquemas familiares começam, então, a descristalizar-se (Boder, 1996) em função da introdução de regulagens ativas.
O início de descentração é também observável em situação de conflito interpessoal. O conflito é considerado, mas aparecem centrações alternadas em elementos ou fatores distintos percebidos na situação. É o caso, por exemplo, das tentativas do professor de justificar, de modo forçado e rudimentar, as ações e atitudes de um e de outro dos protagonistas envolvidos no conflito.
	A autonomia que se inicia mostra-se em atitudes tanto de respeito aos direitos dos alunos, em contraposição ao exercício da autoridade de modo arbitrário (quando utiliza instrumentos pedagógicos com fins punitivos, por exemplo), quanto de respeito ao colega, ou ao diretor, se a classe manifesta-se barulhenta.
	Os traços de fragmentação/confusão de identidade profissional, vistos anteriormente, tornam-se mais fracos. É comum o questionamento dos desvios de função, cuja ocorrência o próprio professor condiciona a situações extremadas. Mas algumas soluções mostram, ainda, compromissos (compensações parciais) que evitam definições precisas da atividade profissional docente.

Nível III. Profissionalidade refletida – apresenta como traços básicos o exercício profissional refletido, a autonomia responsável e a identidade profissional.
O nível III também se caracteriza pela flexibilidade da prática, como o anterior, mas revela outra natureza: a matéria programada submete-se ao ritmo de aprendizagem e às peculiaridades dos alunos só após análise da situação; a experimentação de materiais didáticos ocorre de maneira criteriosa; os procedimentos são alterados em função de dados analisados e de justificativas fundamentadas. A rigidez, os automatismos, as ambigüidades e experimentações cegas estão ausentes.
	Assim também, não se notam soluções heterônomas no tratamento dos problemas. Às soluções investigativas, que permanecem, junta-se a busca de alternativas inovadoras, sem que o professor deixe de atentar para as particularidades de comportamento dos alunos e para as razões que as explicam. Sucessos e fracassos do aluno não mais se ligam diretamente a observáveis puramente perceptíveis.
	Todos esses traços significam, ao mesmo tempo, descentração de perspectiva e alargamento do referencial de análise e interpretação. Estão presentes tanto a tomada de consciência da própria ação, facilitada pelo concurso de regulagens ativas, que permitem o exercício refletido da prática, como a compreensão da conduta do aluno. As tomadas de decisão são, desse modo, baseadas na reflexão e pode-se afirmar que a profissionalidade refletida segue os princípios do dever autônomo descrito por Piaget (1994).
O conflito interpessoal, por sua vez, é assimilado a uma visão integrada da situação, na qual se salientam não apenas o direito do outro, como também o direito e a legitimidade da ação docente em seu sentido profissional. 
Quanto à identidade profissional, desaparecem os traços de confusão ou fragmentação e o professor não aceita desvio de função. Do sentimento de pertença a uma categoria profissional resultam relações cooperativas e a consciência de responsabilidade conjunta pela função docente, percebida como comum a professores enquanto pertencentes a um corpo coeso de profissionais do ensino.

Assim identificados os níveis evolutivos da profissionalidade docente, buscou-se comparar os dados referentes a cada esfera, nos dois momentos da pesquisa (Pré e Pós).
A Tabela 1 apresenta a freqüência dos níveis de desenvolvimento da prática pedagógica, abarcando, portanto, a combinação dos dados obtidos nas duas histórias conjuntamente.

Tabela 1. Freqüência dos níveis de desenvolvimento da prática pedagógica, nas duas fases da pesquisa
Nível
Fase
I
IIA
IIB
III
Total
Pré
2
2
9
1
14
Pós
0
0
12
2
14

Comparando-se os dados Pós com os Pré, pode-se notar tendência ao aumento de freqüência dos níveis mais adiantados (IIB e III), no segundo momento da pesquisa. Assim, os níveis I e IIA de desenvolvimento da prática pedagógica desaparecem no Pós-teste e a amostra revela melhor desempenho ao final, comparativamente ao obtido dois anos antes, embora apenas dois professores tenham chegado ao nível superior III.
Analisando mais de perto a mudança relativa à prática pedagógica, observamos que 5 professores, dos 14 (35,7%, portanto), mudaram de nível e 9 (64,3%) permaneceram no mesmo nível, no intervalo de tempo considerado, levando-se em conta, portanto, os desempenhos em ambas as histórias. Além disso, não houve “mudança regressiva”, o que significa que a alteração sofrida pelas práticas dos professores foi sempre no sentido de melhoria, de aperfeiçoamento.
As mudanças relativas à autonomia docente, comparando-se os dois momentos da pesquisa, podem ser observadas na Tabela 2, que apresenta a freqüência dos níveis de desenvolvimento da autonomia profissional.

Tabela 2. Freqüência dos níveis de desenvolvimento da autonomia docente, nas duas fases da pesquisa
Nível
Fase
I
IIA
IIB
III
Total
Pré
3
4
6
1
14
Pós
0
1
10
3
14

Novamente pode-se notar aumento na freqüência de casos nos níveis mais avançados, IIB e III, e diminuição nos inferiores, I e IIA, quando são comparados os dados Pré e Pós. Na verdade, não se encontrou, na fase Pós, nenhum caso situado no nível I de autonomia e apenas um caso ainda corresponde ao nível IIA.
Uma análise mais detalhada dessas mudanças, considerando o conjunto dos dados, indica que 8, dos 14 professores (57,1%, portanto), passaram de um dado nível de autonomia a um outro de ordem superior, durante o intervalo coberto pela pesquisa. Seis professores (ou 42,9%) permaneceram no mesmo nível. 
	Os dados acerca do desenvolvimento da identidade profissional podem ser vistos na Tabela 3.

Tabela 3. Freqüência dos níveis de desenvolvimento da identidade profissional docente, nas duas fases da pesquisa
Nível
Fase
I
IIA
IIB
III
Total
Pré
1
3
8
2
14
Pós
0
1
8
5
14

	Como se pode notar, a tabela apresenta a mesma tendência observada nos demais eixos da profissionalidade: aumento de casos no nível mais avançado, na fase Pós em relação à Pré, e conseqüente diminuição de freqüência em níveis inferiores. 
	Contabilizando apenas a mudança/permanência no nível de identidade profissional, encontramos seis casos (42,9%) de mudança e oito (57,1%) de permanência num mesmo nível, quando comparados os desempenhos nos dois momentos da pesquisa. De qualquer modo, deve-se salientar que todas as mudanças de nível observadas foram no sentido de melhoria ou avanço na identidade profissional.

Conclusões
Observa-se, primeiramente, que a seqüência hierárquica dos níveis estabelecidos afasta-se das apresentadas por outros autores (por exemplo, Berliner, 1988; Cavaco, 1995; Huberman, 1995; e Lidstone & Hollingsworth, 1992), na medida em que parece seguir certo caminho que anuncia um processo equilibrador a regular pensamento e ação docente, sem percursos divergentes. Os níveis encontrados não parecem obedecer, simplesmente, ao critério de idade cronológica, ou ao tempo de carreira, nem comportam, meramente, estilos de aprender a ensinar.
Mas a principal conclusão desta pesquisa é a de que nenhum professor permaneceu no nível mais elementar de profissionalidade no segundo momento da pesquisa, correspondente, portanto, ao final do projeto de parceria. Mais que isso, a quase totalidade dos professores alcançou nível mais elevado, em uma e/ou outra esfera da profissionalidade, no final do projeto, tomando seus desempenhos respectivos nos âmbitos da prática pedagógica, da autonomia ou da identidade profissional. Na verdade, apenas um professor, cujo desempenho situava-se no nível III em todas as histórias, desde o início, permaneceu nesse mesmo nível até o final.
Tendo em vista o longo tempo de duração do projeto e a quantidade de atividades desenvolvidas no período e sendo uma amostra de professores com diferentes personalidades, formações acadêmicas, trajetórias profissionais e histórias de vida, é quase impossível identificar precisamente, num projeto dessa natureza, o que provocou as mudanças observadas na profissionalidade de cada um. Mas acredita-se que as provocações e desafios intencionalmente programados e efetivados no projeto, e assim tomados pelos professores (evidentemente, mais por uns que por outros, e mesmo com casos de “impacto nulo”), principalmente na fase da problematização da prática, podem ter se configurado em situações de desequilíbrio, isto é, situações que desestabilizaram o modo habitual de funcionamento mental dos professores, possibilitando o surgimento de formas alternativas de pensamento, ação e atitude.
Se as mesmas atividades ou informações afetaram diferentemente pessoas diferentes, não é apenas porque existem traços ou características comuns a certas atividades, de efeito generalizável a um grupo de professores. O que parece ter havido, também, é uma maior ou menor capacidade de cada um ser afetado por tais ou quais atividades/informações, de ser suscetível ou ser sensibilizado por elas. Isto significa falar de interação de um grupo diversificado de professores com situações em princípio planejadas para favorecer o seu desenvolvimento profissional.
Essa parece ser a interpretação mais sensata para as mudanças observadas – em uns e não em outros, e mais em uns que em outros. Tudo leva a crer que a causa maior das mudanças esteja justamente na natureza do projeto, esboçada atrás. E deveriam ser aqui salientados dois fatores principais, presentes durante todo o desenrolar do projeto e ponto comum entre as principais atividades desenvolvidas: o trabalho cooperativo e a provocação ou desafio, de que resultaram, certamente, desequilíbrios e reequilibrações nas várias esferas da profissionalidade, na amostra estudada.
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