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Educar é encharcar a vida de sentidos.  
 

(Paulo Freire) 
 
 
 

Estamos no mundo não apenas para conhecer o que é,  
mas, sobretudo, para fazer ser o que não é.   

(Castoriadis) 
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RESUMO 

 
 
 
 
Os Observatórios Etnoformadores (OEF), instituídos como dispositivos 
metodológico-formativos, apresentam outros olhares em/na formação continuada de 
professores. Inspirado na etnografia de feições hermenêuticas e semiológicas, este 
estudo constituiu-se através da participação colaborativa dos(as) professores(as) 
interessados(as) em descrever e refletir acerca dos múltiplos olhares relativos ao 
campo, às políticas e práticas de formação, mediante as observações, histórias e 
experiências pessoais/profissionais produzidas nas/entre escolas de educação básica 
nos Municípios de Mutuípe e Salvador da Bahia. Esta Tese demonstra, a partir dos 
sujeitos, dos temas e problemas evocados pelos(as) professores(as), a pertinência de 
novos olhares na formação docente, o que sublinha a possibilidade de compreendê-
la, conforme as noções de implicacão, multiculturalismo e complexidade.  
 
 

Palavras-chave: Formação de professores. Educação continuada. Implicação. 
Etnoformação. Multiculturalismo.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The Observetions Ethnoformadores (OEF), instituted as devices methodological-
formatives, present other looks in/at continued formation of professors. Inhaled in 
the etnografic of hermeneutic and semiologics faceness, this study  consisted  of 
through interested the collaborative participation of professors in describing and 
reflecting concerning the multiple relative looks to the field, to the practical politics 
and of formation, from the comments, histories and personal/professional 
experiences produced in/between schools of basic education in the cities of Mutuípe 
and Salvador in the state of  Bahia. This Thesis demonstrates, from the citizens, of the 
evoked subjects and problems by professors, the relevancy of new looks in the 
teaching formation, what it underlines the possibility to understand it as the slight 
knowledge of implication, multiculturalism and complexity.  
 
 
Key words: Formation of professors. Continued education. Implication. 
Ethnoformation. Multiculturalism. 
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RÉSUMÉ 

 
 
 
 
Observatoires ethno-formateurs (OEF), institués comme dispositifs méthodologiques 
et formatifs, présente plusieurs regards sur la formation continue des enseignants. 
Sous l’inspiration des ethnographies au caractère herméneutique et sémiologique, cet 
étude révèle  la participation collaborative des enseignants intéressés à décrire et 
réfléchir sur les multiples regards par rapport au terrain comme aux politiques et  
pratiques de formation sont  produites à partir des observations, des histoires et des 
expériences professionnelles et personnelles dans des espaces scolaires situés à 
Mutuípe et  Salvador de Bahia. Cette thèse  démontre à partir des sujets, des thèmes 
et des problèmes evoqués par les enseignants, la pertinence des nouveaux regards à 
portéssur la formation et met en relief la possibilité de la comprendre à partir des 
notions comme implication, multiculturalisme et complexité.      
 
  
Mots clés: Formation d’enseignants.  Éducation continue. Implication. Ethno-
formation. Multiculturalisme. 
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1  O PESQUISADOR TEM UMA BIOGRAFIA1   

  

De quem é o olhar 
que espreita por meus olhos? 

Quando penso que vejo, 
quem continua vendo 

enquanto estou pensando? 
 

Fernando Pessoa 

 

Só o olhar para dentro reconhece o percurso, apropriando-se 
dos seus sentidos.  
O caminho dissociado das experiências de quem o percorre é 
apenas uma proposta de trajeto, não um projeto, muito menos o 
próprio projeto de vida. 
O caminho está lá, mas verdadeiramente só existe quando o 
percorremos – e só o percorremos quando o vemos e o 
percebemos dentro de nós.                                                            

 

Rubem Alves 

 

A escrita deste texto reforça o posicionamento de que o pesquisador não está fora da 

situação pesquisada, de que os olhares intencionais, que recortam temas, constroem 

conexões, produzem questões para estudos, escondem/revelam permanentes 

imagens relacionadas à sua história de vida, experiência pessoal/profissional, dentre 

outros aspectos relativos aos diversos níveis de implicação.   

                                                 
1 Optei por um estilo de escrita pessoal, utilizando, inclusive, a primeira pessoa do singular, 
o que não deve ser entendido como uma falta de rigor, e sim, uma opção pela subjetividade, 
pela sensibilidade, pela flexibilidade, condições postas nos estudos de inspirações 
etnográficas. (MACEDO, 2000) 
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Em outras palavras, nessa oportunidade, ao reescrever minha (auto)biografia, 

minhas memórias de formação, busco observar observando-me, explicitar o contexto, 

o tempo-lugar de onde narro as minhas histórias de vida, as experiências, os saberes, 

ao tempo em que, sinto-me impelido a produzir novas questões, novos sentidos 

consoantes com os avanços ocorridos no campo da pesquisa sobre formação 

continuada de professores. 

Essa (auto)biografia/implicacional deriva do texto Minhas itinerâncias e implicações com a 

questão da formação continuada de educadores, que integra a Pesquisa intitulada: O que 

querem os professores ante a formação continuada: Itinerâncias, produção de sentidos e 

autorias nas narrativas docentes. (NASCIMENTO, 2003).  E dentre as atualizações 

realizadas, destaco: a observação dos vieses/marcos referentes às vivências de formação, o 

que representa uma atenção mais consciente das minhas implicações nas situações 

formativas. 

Ressalto, também, que esse enfoque expressa meu posicionamento político-

epistemológico em relação às concepções de conhecimento em educação. Uma 

posição em conformidade com o que Santos (2002) chamou de paradigma emergente, 

em contraposição ao dominante. O que representa assumir uma nova perspectiva 

acerca da produção do conhecimento e aqui, em especial, na pesquisa sobre formação 

de professores, na medida em que inclui e articula as dimensões socioculturais.  

Em síntese, tratando-se de pesquisa e formação de professores, essa abordagem 

contemplou, numa primeira instância, as circunstâncias, os vieses, as 

interdependências e complementaridades relativas aos aspectos (auto) biográficos e 

implicacionais presentes na minha trajetória de formação, ao tempo em que 

contribuiu significativamente para que os(as) professores(as), sujeitos da Pesquisa, 

pudessem refletir sobre as suas próprias narrativas, com a intenção de compreender 

as relações estabelecidas entre vivências, experiências e implicações na formação 

continuada. Situações em que os(as) professores(as) em formação observam 

observando-se, descrevem descrevendo-se, refletem refletindo-se. 
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Por fim, pretendi também dialogar com a reflexão feita por Delory-Momberger, 

quando na escrita da apresentação do livro Produzir sua obra: o momento da tese, do 

professor Remi Hess, indaga se “O pesquisador tem, ele, uma biografia?” (DELORY-

MOMBERGER, 2005, p.15). Assim como ela, concordo que essa “empreitada de 

biografização” precisa ser refletida e tematizada nas suas relações e implicações 

“históricas, sociais, culturais, familiares [...] um percurso biográfico a partir de um eixo 

exploratório determinado” (DELORY-MOMBERGER, 2005, p.15-16).  

A re-escrita apresentada a seguir compreende alguns marcos referenciais que 

constituem minha história de vida, vivências e implicações relativas à formação e à 

pesquisa na área da educação, em especial, no campo da formação de professores(as).  

 

1.1 HISTÓRIAS DE VIDA E IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Lembrar é lidar com tempos, espaços, vivências, experiências, itinerários de sentidos. 

As histórias reconstituídas aqui representam esse exercício de observação consciente 

das minhas implicações, dos temas e problemas, ou seja, das situações significativas 

que contribuíram para “eu me tornar o que sou“ 2.   

As primeiras lembranças estão relacionadas às vivências de infância. A minha 

iniciação na educação infantil implicou numa série de rituais relacionados à 

transição, ampliação de referências e práticas em relação aos novos espaços, tempos e 

grupos sociais. O ingresso na escola foi cercado de muitas expectativas e apreensões, 

sentimentos que a escola, em geral, compreende como naturais nessa fase de 

adaptação. Considero que os apoios do meu pai e da minha mãe foram muito 

importantes para essa iniciação. Os cuidados, atenções e providências relacionadas 

ao fardamento, ao transporte, à merenda, ao material didático, ao dever de casa 

                                                 
2 Noção de formação apresentada pela Profa. Maria Inês Carvalho, no Congresso de 
Pesquisadores do Recôncavo Sul – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no período 
de 08 a 11 de maio de 2007, em Amargosa-BA.   
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foram me ensinando a valorizar e a gostar da escola como um lugar de brincadeiras, 

de relações e aprendizagens. Penso que essa era a ordem das minhas motivações, 

curiosidades e interesses; em primeiro lugar estavam as brincadeiras, depois as 

relações de amizade com a professora e colegas e, posteriormente, valorizava as 

novas aprendizagens construídas nesse lugar.   

Lembro-me, mais claramente, da ‘minha criança’ a partir dos oito anos de idade, 

quando brincava de escola, numa escola de verdade. Isso por que, mesmo antes de 

freqüentar a escola pública oficial – Escola Baronesa de Sauípe e Escola Estadual 

Alfredo Amorim – já morava durante as férias e nos finais de semana na escola da 

minha tia Chiquinha, como carinhosamente era chamada. Então foi na Escola Santa 

Rita de Cássia, na Rua Barão de Cotegipe, que eu comecei a brincar de me tornar 

professor.  

Na escola de tia Chiquinha, lembro-me perfeitamente das carteiras arrumadas nas 

salas, dos materiais didáticos e até das imitações e representações que eu e meus 

primos fazíamos das aulas. Experimentávamos ao mesmo tempo ser aluno e ser 

professor. Naquela época falávamos sobre passar dever, fazer chamada e dar falta, vou 

dizer a seu pai e vou te botar de castigo. Também sonhávamos muito com as histórias 

que criávamos, com as experiências científicas de germinação, de mudanças de 

temperatura e de pressão atmosférica que inventávamos.  

No parque, sempre fazíamos ginástica e brincadeiras, onde experimentávamos 

cuidar e reclamar. Também vivenciávamos nossas alegrias e nossos medos. Lembro-

me de quando apareceu um gato enorme, cego de um olho; imaginávamos que ele 

trazia histórias e mensagens de terror. Um gato contador de estórias de assombração! 

Isso nos fascinava, e ao mesmo tempo nos ameaçava. 

Também eram muito significativos os rituais religiosos e cívicos que realizávamos na 

escola real e na escola de brinquedo. Sempre cantávamos no início das aulas nos 

pátios das Escolas, os hinos; Nacional, da Bandeira, da Independência, do Dois de 



 

 

18 

Julho, do Senhor do Bonfim, e depois, dentro das salas, rezávamos e pedíamos a 

Deus um bom dia de aula.  

Considero oportuno lembrar, que aprendi muito com as histórias de várias outras 

“tias-tias”, ou seja, outras “tias-professoras”, tias que também exerciam a profissão 

de professora: tia Diva; tia Lourdes; tia Jacinira; tia Jandira, através das histórias festivas 

e culturais realizadas em Cassenda e, posteriormente, numa escola na cidade de 

Candeias, na qual eu passava minhas férias juninas. Tia Jurene, que conta com muito 

orgulho, que no período da sua primeira investidura (primeira experiência como 

professora) ela se tornou professora na cidade de Porto Velho, e que no período das 

férias de final de ano, quando retornava a Salvador, seus alunos e familiares enchiam 

um vagão de trem de presentes da roça. Ainda tia Jacira/Chiquinha, também conta 

muito orgulhosamente, que sua primeira investidura ocorreu em Cabaceiras, na 

cidade de Castro Alves.   

Minha primeira opção de estudo foi Pedagogia. Cursei Licenciatura em Pedagogia 

com opção em Supervisão Escolar, na Universidade Católica de Salvador (UCSAL). 

Período de intensa participação no movimento estudantil em defesa da escola 

pública, da democratização e qualidade da educação na Bahia e no Brasil. Na 

condição de dirigente do Diretório Acadêmico (DA), fui indicado, em um encontro 

estadual de estudantes de pedagogia, para integrar a Executiva Nacional dos 

Estudantes de Pedagogia (ENEPE), responsável pelas discussões da reformulação do 

currículo desse curso, e pela realização dos encontros nacionais de estudantes. Nos 

dois anos em que estive como representante da Bahia, realizamos dois encontros 

baianos e os encontros nacionais de Cuiabá – MT e de Florianópolis – SC, sendo as 

temáticas quase sempre relacionadas à formação docente e à formação do(a) 

pedagogo(a).  

No decorrer dessa trajetória, vivenciei minha primeira implicação como educador na 

formação de professores.  Essa primeira experiência surgiu a partir de uma proposta 

de trabalho em escolas comunitárias de Tanquinho de Lençóis, na Chapada 
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Diamantina. Naquela ocasião, meados da década de 80, fiz a opção de deixar o cargo 

de Operador de Processos Petroquímicos no Pólo de Camaçari (COPENE), para 

participar de um projeto vinculado ao Centro de Estudos e Ação Social (CEAS), que 

realizava formação de professores de escolas comunitárias em Lençóis e em Salvador, 

nos bairros de São Gonçalo do Retiro, Sete de Abril, Pau da Lima e no Subúrbio 

Ferroviário.  

A condição de recém-formado em Pedagogia, num período em que o currículo do 

Curso simplificava a compreensão das ciências da educação, adotando quase que 

exclusivamente as contribuições das psicologias comportamentalista e cognitiva, 

como forma única de conhecimento dos processos de desenvolvimento e de 

aprendizagem humana, dificultou a minha compreensão das experiências e vivências 

culturais, que eram produzidas pelos professores e pelas escolas comunitárias.  

Entretanto, o trabalho de formação realizado pela equipe dos professores formadores 

era bastante crítico e focado nas demandas e potencialidades dos professores e das 

escolas comunitárias. Conseqüentemente, pude perceber outras abordagens sobre 

educação, e re-significar o olhar construído na minha formação inicial. Dentre as 

novas abordagens, destaco as contribuições de Paulo Freire, sobretudo pela forma 

como se implica e (re)inventa a condição existencial humana.  

A perspectiva dialógica freireana me ensinou a conviver e a construir com o outro, 

com o diferente. O que fundava nossas relações era uma ética de vida, de resistência 

e luta. Nessa experiência de formação, a realidade percebida e interpretada se 

constituía no tema, no problema e tornava-se um desafio pedagógico coletivo.  

Em minha experiência na formação de educadores em Plataforma, o foco era 

relacionado às questões ambientais. Lembro-me de uma das atividades, quando 

debatíamos a possibilidade de realizar um trabalho ecológico, de educação ambiental 

através da coleta seletiva do lixo, e de repente uma professora me indagou se eu 

sabia que as crianças brincavam no lixo. Para essas crianças o lixo não era lixo, era 

brinquedo. Então, percebemos que estávamos diante de um grande e complexo 
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desafio, quando, inicialmente, a professora imaginava e argumentava sobre a 

impossibilidade de fazer o trabalho que representava, para as crianças, a perda dos 

seus brinquedos, do seu lazer, das suas fantasias.  

Ainda no Subúrbio Ferroviário iniciamos a construção de um projeto no Parque São 

Bartolomeu--Pirajá, um projeto multicultural, que tinha como propósito de 

desenvolver um processo de formação comunitária, de jovens guardiãs do Parque e 

de professores(as) das escolas municipais de Salvador, abordando aspectos 

históricos, culturais, religiosos e ambientais. Estive outra vez envolvido e 

participando de um cenário de formação continuada que tinha como estratégia a 

mobilização social em defesa do Parque e das comunidades suburbanas situadas em 

seu entorno. Considero que essa experiência marcou minha iniciação em relação às 

questões étnico-raciais, aos estudos históricos e culturais dos Índios e dos Negros, no 

que concernem às contribuições desses povos para independência e constituição da 

nossa Cidade, do nosso Estado, do nosso País.  

Esse cenário multicultural favoreceu, significativamente, para que eu pudesse 

compreender minha implicação e pertencimento étnico-racial e, fundamentalmente, 

contribuiu para uma reflexão acerca das relações de poder estabelecidas nesses 

contextos socioculturais.  

Uma outra vivência, que ora passo a relatar ocorreu no início dos anos de 1990, 

quando junto a Jumara Novaes Sotto Maior e Patrícia Dias, construímos uma 

experiência coletiva denominada Desafio – Núcleo de Estudos e Ação Pedagógica, 

com o propósito de trabalhar a formação continuada de professores, a partir de 

projetos que incluíssem a participação e cooperação de educadores, secretarias 

municipais, escolas e sindicatos. Nessas atividades de estudo, publicação e formação 

continuada construímos relações com outros espaços com propostas muito 

significativas, com outros educadores: Peter McLaren, do Colégio de Educação da 

Universidade da Califórnia; Estanislao Antelo e Sílvia Serra da Universidade de 

Rosário e do Centro de Estudos em Pedagogia Crítica de Rosário; Tomaz Tadeu e 
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Silva e Fernando Becker da UFRS; Pablo Gentili da UERJ; Sônia Kramer da UFRJ; 

Madalena Freire do Espaço Pedagógico; Terezinha Fróes Burnham do NEPEC-UFBA; 

Stella Rodrigues da UNEB; César Leiro da UFBA e UNEB, que teve uma participação 

mais orgânica junto ao Desafio; Elizeu Souza da UNEB, Cleide Terzi do Ronca e Terzi 

de SP, Carmem Campoi da USP, Vera Placco da PUC-SP etc. 

Seria impossível enumerar os temas dos encontros de formação continuada; no 

entanto, considero oportuno salientar que as temáticas se articulavam com as 

perspectivas críticas e progressistas de políticas públicas de educação, de currículo 

de formação inicial e continuada. Nesse período, participamos ativamente dos 

debates sobre a reforma do ensino, sobretudo na defesa das propostas oriundas das 

comunidades escolares, das entidades sindicais e representativas dos professores. 

Portanto, tínhamos uma posição divergente da política que o Ministério da Educação 

(MEC) implantou na reorganização do currículo da escola básica. Para nós, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), associados à proposta de construção de 

novos projetos pedagógicos por escola, se constituía em uma estratégia de 

desautorização do saber e do fazer docente. Uma estratégia de intervenção e 

implementação de uma política através de uma peça técnica e burocrática. Assim 

estava caracterizado o tensionamento entre a perspectiva de formação continuada 

que trabalhávamos e a perspectiva verticalizada e homogeneizadora do Programa 

Parâmetros em Ação.   

O sentimento compartilhado nas conversas com esses educadores, e também nas 

atividades de formação expressavam uma profunda indignação com relação aos 

métodos que o Ministério da Educação (MEC) adotava para legitimar sua proposta 

de implantação da reforma. O texto dos PCN denominado documento introdutório, 

enviado estrategicamente para que alguns educadores fizessem suas contribuições e 

dessem seus pareceres3, representava um desrespeito não só a esses próprios 

educadores, mas, sobretudo, ao pensamento pedagógico brasileiro. Esse documento 

                                                 
3 Vide posições da FACED/UFRGS, ANFOPE e ANPED. 



 

 

22 

introdutório já se constituía em um documento pronto, encomendado pelo MEC junto 

a alguns consultores, inclusive aqueles que conceberam a reforma do ensino em 

outros países da América Latina e da Europa. 

Conseqüentemente, além de realizarmos formação nas escolas e no sindicato dos 

professores, também realizávamos mobilização social. Nessa oportunidade, 

realizamos um grande encontro internacional, denominado Seminário Internacional de 

Pedagogia Crítica. Uma estratégia de problematização do macro discurso hegemônico, 

das políticas educacionais impostas de forma verticalizada, dos modelos já 

programados, enfim, das concepções arcaicas de currículo e de formação continuada 

desenvolvidos em várias escolas. 

Um outro acontecimento muito importante foi o período em que, na condição de 

professor do ensino básico, estive implicado com as políticas práticas de formação de 

professores no âmbito do Sindicato dos Professores (SINPRO). Essa vivência ocorreu 

motivada por duas situações de referência: como base sindical, quando estive como 

professor das disciplinas Psicologia da Educação e Estrutura e Funcionamento do Ensino 

no curso de Magistério do Instituto Social da Bahia (ISBA), e, como coordenador 

pedagógico, quando participei das discussões de concepção e da realização das 

atividades de formação continuada, através de cursos, jornadas e congressos. Vale 

destacar que nesse momento, meados dos anos 90, os professores faziam o debate em 

defesa de uma “outra qualidade de educação, de escola e de formação discente e 

docente”, diferente dos discursos de formação docente comprometidos com o 

empreendedorismo individual e com a qualidade total.  

Esse debate também circulava em dois outros espaços em que eu trabalhava na 

época; como professor substituto da disciplina Psicologia da Educação, na Faculdade 

de Educação da Universidade Federal da Bahia e em uma escola de ensino 

fundamental, onde exercia a função de coordenador pedagógico.  

Durante alguns anos, a minha trajetória esteve relacionada a outras experiências. O 

trabalho junto ao Movimento de Intercâmbio Artístico Cultural pela Cidadania 
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(MIAC) possibilitou-me uma vivência de formação conjunta entre jovens e 

educadores, tendo a arte-educação, a cultura e arte popular como veios articuladores 

de outras abordagens. Um contexto multicultural de formação continuada com o 

propósito de atuar junto aos espaços de formulação de políticas públicas, nas 

instituições públicas de saúde e educação, e também nos movimentos sociais. Nessa 

oportunidade realizei o curso de Gestão em Rede para os coordenadores do 

movimento.  

Minha participação orgânica na Rede MIAC se deu através do Fórum Paulo Freire, 

um coletivo de educadores que realizava trabalho de formação de professoras em 

escolas comunitárias, embasado nas contribuições freirianas. Em geral, essas 

atividades eram realizadas em escolas localizadas nos bairros de Pau da Lima, 7 de 

abril e em Fazenda Grande do Retiro.  

Uma outra experiência, iniciada em 1997, foi a de Assessor Parlamentar na área de 

Educação, inicialmente, na Câmara Municipal de Salvador e, depois, na Assembléia 

Legislativa da Bahia. Considero esses lugares como espaços privilegiados de 

aprendizagem, especialmente no que se refere à formulação de concepções de 

políticas públicas. Nesse espaço, através de reuniões com os segmentos sociais 

interessados, construímos algumas proposições legislativas e projetos de leis que 

pretendiam corresponder à condição de democratização da escola, do ensino como 

um bem público, de formação, promoção e valorização docente.  

Vale destacar “o projeto de lei que regulamenta o número de alunos em sala de 

aula”, “o que propõe eleições diretas para os diretores e vice-diretores das escolas 

estaduais”, “o que adota medidas preventivas com relação à saúde do professor”, “o 

que propõe formação pedagógica e de direitos humanos para os vigilantes que 

trabalham em escolas”, “o que propõe obrigatoriedade de filosofia e sociologia no 

currículo”, e, especialmente, “o projeto de lei que assegura o direito do professor se 

afastar periodicamente para atividades de formação continuada, conforme prevê o 

texto das diretrizes e bases da educação nacional”. 
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Além do MIAC e do espaço parlamentar, em meados do ano 2000, estive também 

realizando atividades de formação continuada de professores junto ao Sindicato de 

Professores Municipais de Vitória da Conquista (SIMMP); uma experiência que 

buscava articular formação, participação e formulação de políticas educacionais e 

sindicais.  

No que concerne às minhas implicações com o ensino formal superior, além da 

experiência da UFBA, citada anteriormente, participei como professor da disciplina 

Educação e Ludicidade, em 2002, na FACED/UFBA, quanto junto com o Professor César 

Leiro e os alunos da turma, fizemos uma reflexão complexa e multirreferencial da 

temática Ludicidade, como forma de dialogar com as perspectivas presentes nos 

discursos dos professores em formação. Como resultado desse trabalho, construímos 

um site para disponibilizarmos as produções do grupo.  

Ainda no ensino superior, na Faculdade Social da Bahia (FSBA) trabalhei como 

docente das disciplinas Políticas Públicas e Educação, Educação e Movimentos Sociais, 

Educação e Cultura, e Currículo, nos cursos de Pedagogia e Normal Superior. Na 

Universidade Estadual da Bahia (UNEB) lecionei Didática no curso de Educação 

Física. E atualmente, na UFRB, estive lecionando Organização da Educação no Brasil, no 

curso de História; agora, leciono Currículo no curso de Pedagogia, no Centro de 

Formação de Professores (CFP/UFRB), em Amargosa. A meu ver, essas experiências 

expressam uma crescente implicação profissional na formação inicial superior de 

professores. Penso que uma compreensão complexa da formação continuada não 

deve prescindir dessas experiências de formação inicial docente.  

Uma outra experiência bastante significativa no campo da formação docente está 

relacionada à minha implicação no espaço acadêmico. Como membro-colaborador 

do Grupo de Pesquisa em Currículo, Complexidade e Formação (FORMACCE), 

vinculado ao Programa de Pesquisa e Pós-Graduação da FACED/UFBA, realizei em 

2001-2003 um estudo intitulado: O que querem os professores ante a formação continuada? 

Itinerâncias, produção de sentidos e autorias nas narrativas docentes, tendo nessa 
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oportunidade analisado as narrativas dos professores, suas percepções e 

compreensões de/na formação continuada, considerando suas itinerâncias, 

especialmente nos espaços não instituídos oficialmente para formação nas escolas e 

na sua entidade de classe, a exemplo das experiências desenvolvidas no contexto 

sindical.  

Conforme os resultados da pesquisa, os professores demonstraram a emergência de 

vários olhares, várias polifonias, sentidos e significados de formação. Refiro-me a 

‘vozes autorizadas’ constitutivas do professor-ator-autor, portanto, contextualizadas, 

interpretativas, instituintes de outro etho de formação docente.  

Ainda nessa esfera acadêmica, no período de 2002-2004, participei de uma pesquisa 

colaborativa, desenvolvida coletivamente pelo FORMACCE em parceria com o 

SINPRO-BA, representado pelos seus professores-diretores e outros professores 

sindicalizados, com o propósito de contribuir na construção dos eixos norteadores do 

Departamento Político-Pedagógico e do Projeto de Formação de Professores dessa 

entidade.  

Ressalto que através dessa vivência fomos coletivamente aprendendo a ser, 

simultaneamente, sujeito e objeto da investigação, produzindo novos olhares, 

sentidos, ações e estratégias de pesquisa, conforme a perspectiva inovadora como 

realizamos o referido estudo e que concebemos a relação colaborativa entre o 

Sindicato e a Universidade. 

Acrescento que no decorrer dos últimos doze meses, ou seja, desde novembro de 

2006, quando assumi a Coordenação de Políticas Afirmativas, da Pró-Reitoria de 

Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis, na Universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia (UFRB) venho trabalhando com ações, programas e políticas de acesso, 

permanência e pós-permanência no ensino superior. Esses projetos buscam 

contemplar jovens com baixa renda familiar, de origem popular e, 

fundamentalmente, que declaram pertencimento étnico-racial, conforme as matrizes 

culturais africanas e indígenas. A política da PROPAAE também inclui estratégias de 
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formação vinculada ao desenvolvimento regional. Em relação à formação, são 

beneficiários os jovens participantes dos programas de permanência, assim como, 

outros sujeitos sociais, a exemplo dos jovens estudantes e professores(as) da 

educação básica, conforme prevê o Programa Conexões de Saberes: diálogos entre a 

universidade e as comunidades populares, no que concerne às políticas e práticas de 

implantação da Lei  10.639/03. 

Tendo em vista essas políticas e práticas de formação, considero que essa experiência 

nos remete a pensar em diversos níveis de implicação. Ou seja, a idéia de formação 

nesse Programa se sustenta no propósito de afirmação do sujeito social, conforme a 

produção e publicação das suas histórias (auto)biográficas, da sua inserção na 

pesquisa, na extensão, enfim, mediante ações protagonistas implicadas com as 

políticas afirmativas, a democracia e a justiça social.  

Por fim, busco ressaltar a seguir dentre as minhas experiências em educação e, em 

especial, na formação continuada de professores, uma passagem muitíssimo 

importante que focaliza, de maneira mais pertinente, o tema da visão na educação, a 

questão do sentido do olhar do(a) professor(a), da observação das políticas e práticas 

educativas, das implicações e possibilidades de outros olhares como inspiração e 

recurso pedagógico.  

       

 1.2 OLHANDO O CORPO HUMANO... ENTREVENDO O TEMA DA PESQUISA    

 

Refiro-me a um trabalho realizado há alguns anos na cidade de Lençóis-Bahia, 

quando estive coordenando um projeto de formação de professoras em serviço. O 

grupo era constituído, fundamentalmente, por professoras da educação infantil e das 

séries iniciais do ensino fundamental, que haviam conquistado um tempo, dentro do 

horário de trabalho, e um espaço, na própria escola em que trabalhavam para 

realização de grupos de estudos e encontros de formação. Os nossos encontros 
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ocorriam na única escola comunitária do município, durante dois dias seguidos, 

numa periodicidade de dez dias.  Nesta oportunidade estivemos refletindo sobre o 

‘olhar docente’, os olhares das professoras presentes no trabalho. O que cada 

professora observava nas salas de aulas? Nos currículos? Nos planejamentos? Nos 

alunos?  E a partir dessa proposta de observação iniciamos uma discussão profunda 

relacionada à auto-observação, à diversidade do olhar, em especial, dos diferentes 

olhares epistemológicos, ou seja, o que cada pessoa considerava como conhecimento 

e, por conseguinte, como eram organizadas as intervenções pedagógicas.   

Revendo os vários relatos produzidos nesse trabalho, considero até hoje muito 

significativo, pela sua natureza processual e problematizadora, a narrativa 

construída por uma das professoras sobre a experiência de observar o seu próprio 

olhar, em relação ao conteúdo e à forma de ensinar as crianças, associando-o às 

questões epistemológicas e aos modelos didático-pedagógicos vigentes na escola.  

A história surgiu de uma atividade realizada numa turma de segunda série do 

ensino fundamental, quando a professora abordava o conteúdo “corpo humano”. 

Dois dias após a aula, tivemos um encontro de formação com o grupo, quando 

refletimos sobre as diversas vivências escolares e as observações feitas pelas 

professoras no decorrer da semana. Nessa oportunidade, conversamos que esse olhar 

que observa, em geral, é intencional e que, portanto, não era um olhar neutro, isento, 

embora também fosse um olhar limitado, constituído a partir das implicações e 

referenciais de cada um. 

Então, a referida professora, ao falar das suas observações registrou que estava 

bastante incomodada com suas últimas aulas, quando havia explicado o assunto 

“corpo humano” usando os recursos didáticos que dispunha na escola, ou seja, os 

mapas que identificam os órgãos e as partes que compõem biologicamente o nosso 

corpo. Para ela esse olhar da escola/da educação sobre o corpo humano não 

correspondia ao seu próprio olhar e nem tampouco se identificava com os olhares 

das crianças. Por conseguinte, ela tinha muitas dúvidas sobre o seu ensino e o 
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aprendizado dos alunos, tendo, inclusive, formulado algumas reflexões: “será que os 

alunos se percebem como corpos humanos? Será que eu me mostro como corpo 

humano?” Ela continuou refletindo, “...já pensou eu perguntar para eles se tem 

algum corpo humano aqui na sala? E aí eles responderem que os corpos humanos 

são aqueles dos mapas apresentados na aula!”. 

Então, o grupo começou a observar/refletir que esse olhar sugerido através dos 

mapas ilustrativos do “corpo humano”, correspondia a uma forma simplista e 

reduzida de abordar o tema e que, por exemplo, não incluía outras dimensões 

humanas, a exemplo dos referenciais culturais. Uma reflexão que já introduz a 

discussão da condição do sujeito cultural na educação, ao tempo em que aborda o 

processo de formação associado à necessidade de compreensão de si, do outro, da 

relação com os seus pares; do sujeito implicado, complexo, constituído a partir de 

diversas referências: existenciais, afetivas, cognitivas, biológicas, culturais, inteiro e, 

não apenas dos seus fragmentos, partes: cabeça, tronco e membros, conforme a 

concepção epistemológica e o modelo pedagógico que recorta e reduz a realidade.  

Eu acredito que essas vivências, essas implicações, essas histórias de vida são 

constitutivas do ser que sou e do saber que sei. Um sujeito singular, particular e ao 

mesmo tempo social e coletivo. Assim, o tema da formação, na perspectiva em que se 

coloca nesse estudo, também está encharcado dessa minha forma de prestar atenção 

nas coisas, do meu ‘olhar educado’, minhas interpretações, meus referenciais... 

necessariamente humanos!  

 

1.3 OBSERVATÓRIOS ETNOFORMADORES EM MUTUÍPE E EM SALVADOR 

 

Esta experiência de pesquisa referente à temática da formação continuada de 

professores(as) nas/entre escolas de Mutuípe e Salvador  constituiu-se a partir da 

intenção de descrever e refletir acerca dos múltiplos olhares entrecruzados, tensivos 

que ora disputam sentidos no campo das políticas e práticas de formação docente.  
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A criação dos Observatórios Etnoformadores (OEF)4, compreendidos como 

dispositivos metodológico-formativos, demonstra, conforme as questões, temas e 

problemas formulados junto aos professores(as), a pertinência de outros olhares 

em/na formação docente. Refiro-me à possibilidade de compreendê-la, consoante as 

histórias de vida, as experiências pessoais/profissionais, os saberes coletivizados, que 

neste estudo relacionam-se com as noções de implicação, multiculturalismo e 

complexidade.  

Este estudo possibilitou diversos entrecruzamentos e bricolagens de olhares: do meu 

olhar como pesquisador, dos/as professores/as participantes da pesquisa, dos 

teóricos estudados, dos colaboradores interessados e solidários, e de tantos outros, 

conforme as dialogias realizadas. Uma perspectiva a qual considera que “[...] na 

pesquisa, o conhecimento dos professores é tão importante quanto o dos 

pesquisadores, entendendo ser este um processo de mão dupla que vai de dentro 

para fora, e de fora para dentro da escola”. (BUENO, 2000, p.9)  

Ao concluir esse momento introdutório, considero importante reiterar o significado 

deste texto, especialmente, no que concerne à intenção de ter buscado, através dele, 

propiciar uma visualização preliminar, intuitiva, artesanal, mas não menos rigorosa, 

do tema e do problema que constituíram este estudo.  

A seguir uma poesia produzida por um professor participante da Pesquisa e uma 

fotografia do OEF em Mutuípe:  

  

 EUS 

Eus...Eus sendo no ser coletivo. No ser individual.  

Eus interagindo. Eus expostos. 

Eus indo e vindo sem sair de mim.  

                                                 
4
 Estarei utilizando OEF para me referir aos Observatórios Etnoformadores. Logo, OEF– 

Mutuípe e OEF – Salvador correspondem às falas, depoimentos, textos e outros registros 
produzidos pelos (as) professores(as) participantes da Pesquisa, nesses municípios. 
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Eus tendo sido... sendo no meu existir. 

Eus meu. Eus de mim. Eus nossos. 

Meu “EU” são os “NÓS” da minha existência.  

Nós dos eus, dos seus, dos nossos eus. 

Que compreende. Que não compreende. Que descompreende. 

Que constrói. Que destrói. 

Que fala. Que cala. Que silencia. 

Que reflete... Porque é a essência da vida.  

Transcendendo na vida. E para a vida. Que vida? 

(OEF - Mutuípe, 2004) 

 

 

 
              Figura 1: Observatórios Etnoformadores em Mutuípe – 2005.                                                                                                            
             Fonte: Arquivo da SEDUC. 
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2  OLHE AQUI, PRESTE ATENÇÃO!  

                                               

Esquadros 

(Adriana Calcanhoto, 1992) 

 

Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome 

Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. 

Passeio pelo escuro, eu presto atenção no que meu irmão ouve 

E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora 

Eu chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisas, filtrar seus graus. 

Eu ando pelo mundo divertindo gente 

Chorando ao telefone 

E vendo doer a fome dos meninos que têm fome 

 

Pela janela do quarto 

Pela janela do carro 

Pela tela, pela janela 

(Quem é ela, quem é ela?) 

Eu vejo tudo enquadrado 

Remoto controle 

 

Eu ando pelo mundo 

E os automóveis correm para quê? 

As crianças correm para onde? 

Transito entre dois lados de um lado 

Eu gosto de opostos 
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Exponho o meu modo, me mostro 

Eu canto pra quem? 

 

Pela janela do quarto 

Pela janela do carro 

Pela tela, pela janela 

(Quem é ela, quem é ela?) 

Eu vejo tudo enquadrado 

Remoto controle 

 

Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? 

Minha alegria, meu cansaço? 

Meu amor cadê você? 

Eu acordei 

Não tem ninguém ao lado 

 

Pela janela do quarto 

Pela janela do carro 

Pela tela, pela janela 

(Quem é ela, quem é ela?) 

Eu vejo tudo enquadrado 

Remoto controle 

 

− Essa é a nossa canção?  

Uma música que conta história, fala de uma pessoa situada num contexto, fala de 

uma realidade social, de uma cultura, de uma geografia, de um espaço/tempo, de um 

tema, de um problema.  

− Preste atenção sobre o que ela fala, sua percepção, seu sentimento, sua implicação. 

− Preste atenção sobre sua história, sua experiência, seu saber, seu conhecimento.  

− Preste atenção como ela fala, sua narrativa, sua produção de sentidos, sua 

intencionalidade. 
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− Preste atenção com quem ela fala. Por que ela fala. Por quem ela fala. 

− Preste atenção na sua sensibilidade, na sua estética, na sua ética. 

Assim iniciávamos os nossos encontros de formação, interessados em refletir sobre o 

olhar de uma ‘artista’, que anda pelo mundo prestando atenção em cores. 

Buscávamos entrecruzar visões e olhares, descrever, refletir sobre o olhar sensível. 

Sobre outros olhares que nos perguntavam, através das diferentes formas e cores das 

mandalas, ‘onde estávamos agora?’5 

                                 

 

               Figura 2: Mandalas utilizadas nos encontros de formação. 
                         Fonte: Mandhala Lilás, Céu DAlmeida. 

 

 − Olhe aqui, preste atenção!  

− Mas que ‘olhar’ nos interessa? De que ‘atenção’ estamos falando? 

                                                 
5 Os(as) professores(as) produziam suas ‘mandalas’. Um exercício metafórico acerca da 
diversidade de cores, formas e sentidos de olhares.  
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− E nós, professores e professoras, onde estamos agora? Andamos pelo mundo 

prestando atenção em quê?  

− Qual a minha/sua/nossa canção? 

− Qual a minha/sua/nossa questão? 

− Qual a minha/sua/nossa lição?   

− Qual a minha/sua/nossa visão? 

 

2.1 VISÕES, OLHARES EM/NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES  

 

Cada um lê com os olhos que tem.  
E interpreta a partir de onde os pés pisam.  
Todo ponto de vista é a vista de um ponto.  

Leonardo Boff  
 

O olhar − ocupa um lugar central nesse trabalho. O olhar tem uma implicação 

necessária com a observação e a produção de sentidos. Os olhares são tomados aqui 

não apenas como metáforas. Neste estudo, busco descrever sobre limites e 

possibilidades de ver e observar as vivências em educação, em especial, com o intuito 

de desvelar, compreender e formular sobre esse dispositivo na formação docente. 

Pretendo argumentar sobre a potencialidade desse enfoque, tendo em vista as 

implicações, abrangências e multiplicidades de olhares concernentes às descobertas, 

interpretações e sentidos produzidos pelos(as) professores(as) em situações de 

formação. 

Pelo olhar nos aproximamos do mundo, ou como pensa Tura “pelo olhar entramos 

no mundo”, e como conseqüência “dessa atividade primitiva decorrem aprendizados 

que são fundamentais para a sobrevivência humana” (TURRA, 2003, p.184). Através 

do olhar estabelecemos uma relação de interação com o mundo em que vivemos. 

Sendo essa uma experiência desenvolvida tanto pelas crianças, quando fazem suas 



 

 

35 

primeiras explorações e descobertas na vida, como pelos pesquisadores, que 

constituem procedimentos específicos de investigação científica.  

Em “Olhares...” Veiga-Neto (2002) nos alerta que seria impossível ler, interpretar, 

falar sem recorrer à visão; um recurso utilizado desde a Antiguidade Clássica, e que 

está relacionado a diversos termos que, em geral, buscam revelar como é mesmo o 

mundo:  

 

Em termos vocabulares (clarificar as idéias, visão de mundo, esclarecer a 
questão, perspectiva de análise, espelhar a realidade, vislumbrar uma 
intenção, transparência de intenções, desvelar, sinopse etc); em termos 
locucionais (deitar os olhos, idéias claras, fazer vista grossa, traçar o perfil, a 

olhos vistos); em termos de metáforas (o morcego de Minerva, a caverna 
de Platão, o Iluminismo) etc. (VEIGA-NETO, 2002, p.24, grifos do 
autor).  

  

Em termos pedagógicos, considero oportuno enfatizar que essa abordagem é 

bastante atual nos estudos relacionados à pesquisa e formação de professores, 

sobretudo, a imagem de campo, as noções de olhar amplo, que lida com o complexo-

diverso, com interdependência e complementaridade, e de olhar implicado-reflexivo, 

que representa “olhar para dentro de si para ver como o eu reflete sobre si mesmo” 

(VEIGA-NETO, 2002, p. 24).  Em geral, a referência histórica que temos do trabalho 

docente consiste na mera reprodução e transmissão do que o olhar captou do real, do 

que apreendeu de uma determinada realidade. Um sentido de realidade baseado na 

tradição positivista moderna.  

Para uma maior compreensão de como a Educação construiu essas imagens e 

representações é preciso, conforme registram os críticos do paradigma hegemônico, 

conhecer as bases da racionalidade moderna. (SANTOS, 2002 ; VEIGA-NETO, 2002; 

NASCIMENTO, 2003).  Para esse feito, inspiro-me, inicialmente, em Veiga-Neto, 

onde encontrei uma análise bastante ilustrativa, no tocante à centralidade da visão, 

do olhar que se convencionou chamar de moderno.  
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De acordo com esse autor, os olhares que compõem o substrato do ideal iluminista 

(século XVIII) têm a ver com a cronologia e o contexto relativos ao surgimento dos 

tempos modernos – depois do antigo, do medieval, etc. – Um tempo que “aponta 

para o papel da visão na relação com o mundo... na idéia de que à razão é atribuída a 

função de iluminar o Homem, para libertá-lo das trevas, das superstições opressoras, 

dos mitos enganosos etc”. (VEIGA-NETO, 2002, p. 28)  

Veiga-Neto enfatiza que aquilo que se costuma chamar Ciências Humanas, ou 

melhor, a referência razão das Ciências Humanas foi desenvolvida “a partir das 

Ciências Naturais e se ramificou em variadas epistemologias que têm em comum a 

crença numa realidade exterior que se poderia acessar racionalmente, ou seja, pelo 

uso correto da razão”. Sendo, por conseguinte, a primeira regra desse uso “não se 

deixar levar pelas primeiras aparências”. (VEIGA-NETO, 2002, p. 26) 

Com base nesse princípio, o enfoque dado ao saber científico corresponde às 

“vantagens oferecidas pelos grandes levantamentos estatísticos, a preocupação com a 

objetividade dos métodos de pesquisa e o interesse em estudar fenômenos sociais de 

dimensões mais amplas” (TURA, 2003, p.184-185), o que implica no desenvolvimento 

de metodologias baseadas nos interesses quantitativos e generalistas.   Um estudo 

“diagnóstico realizado por Ivor Goodson e Stephen Ball (1985) e depois confirmado 

por Nóvoa (1992) é elucidativo a este respeito” (BUENO, 2000, p. 8), principalmente, 

pela capacidade de demonstrar e denunciar as ‘imagens docentes’ veiculadas nas 

últimas décadas no âmbito das políticas e das pesquisas educacionais6.  

                                                 
6 Nos anos sessenta os docentes foram ‘figuras’ pouco reconhecidas no cenário das 
produções pedagógicas, posto que identificados quase que exclusivamente através de 
estatísticas e dos papéis formais que lhes forma atribuídos. È como se não tivessem existência 
própria e não fossem fator determinante dos processos educativos. Nos anos 70, os 
professores passam a ter maior visibilidade, porém, como vilões do fracasso escolar e, assim, 
esmagados sob o peso da acusação de serem responsáveis pela reprodução das 
desigualdades sociais. Nos anos 80, a situação também não é muito mais promissora para os 
docentes, pois é quando instâncias diversas de controle se multiplicam no interior dos 
sistemas de ensino ao lado das práticas institucionais de avaliação. (BUENO, 2000, p. 8)     
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Refiro-me a uma noção de ‘olhar-educado’, construído em conformidade com um 

formato específico de olhar, moldado de acordo com esse modelo positivista, da 

observação neutra, repetitiva e quantitativista em educação. Um olhar implicado com 

essa concepção epistemológica e intencionalidade metodológica que, em geral, não 

enxergam a vida produzida a partir das existências, implicações e dos pontos de vista 

dos sujeitos sociais. 

De acordo com Maturana e Varela (2001), essa forma ‘objetiva’ de conhecer o mundo 

remonta ao Renascimento. Esse olhar ‘representacionista’, que ainda permanece 

como marco epistemológico predominante, recorta, isola e reduz a realidade; por 

conseguinte, caracteriza-se por uma política de fragmentação e separação sujeito-

objeto. Deste ponto de vista, a pesquisa e a formação docente não levam em 

consideração a subjetividade, nem as implicações dos sujeitos, na medida em que se 

constituem a partir de uma idéia de mundo e realidade anteriores às experiências 

existenciais.   

As escolas como espaços socioinstitucionais foram historicamente sendo forjadas 

considerando suas funções de ensino, através dessa lógica única sobre o que ensinar (a 

idéia do conhecimento uno, verdadeiro, do paradigma científico moderno) e como 

ensinar (de forma diretiva, transmitida seqüenciada e linearmente).  

Conforme Morin, desde a escola primária, 

 

...nos ensinaram a isolar os objetos (de seu meio ambiente), a separar as 
disciplinas (em vez de reconhecer suas correlações), a dissociar os 
problemas, em vez de reunir e integrar. Assim, obrigam-nos a reduzir 
o complexo ao simples, isto é, a separar o que está ligado; a decompor, 
e não a recompor; e a eliminar tudo que causa desordens ou 
contradições em nosso entendimento... O pensamento que recorta, 
isola, permite que especialistas e experts tenham ótimo desempenho em 
seus compartimentos, e cooperem eficazmente nos setores não 
complexos de conhecimento, notadamente os que concernem ao 
funcionamento das máquinas artificiais; mas a lógica a que eles 
obedecem estende à sociedade e às relações humanas os 
constrangimentos e os mecanismos inumanos da máquina artificial e 
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sua visão determinista, mecanicista, quantitativa, formalista; e ignora, 
oculta ou dilui tudo que é subjetivo, afetivo, livre, criador. (MORIN, 
2003, p. 15) 

 

Por conseguinte, esse olhar hegemônico da representação dos fenômenos da 

realidade de forma recortada, isolada e reduzida, da educação, da escola, tem 

dificultado que a consideremos como uma instituição aprendente, como um ‘lugar-

tempo’ de aprendizagens, como uma instituição instituinte de sua própria formação 

contínua; além de desempenhar um papel estratégico no atual cenário de lutas por 

políticas de sentidos e práticas de formação docente.  

 

2.1.1 Outros olhares em/na formação 

 

Em contraposição à imagem ‘representacionista’, positivista moderna, outros 

estudos, tidos como críticos, têm buscado ao longo desse período, e de maneira mais 

significativa, desde meados do século XIX, desenvolver outros olhares relativos à 

pesquisa e à formação de professores(as), o que se convencionou chamar de crise de 

paradigma, tendo em vista a insustentabilidade desse amplo paradigma moderno 

(NASCIMENTO, 2003), o fim das metanarrativas iluministas (LYOTARD, 1986) e, 

fundamentalmente, a possibilidade de surgimento de outras perspectivas na 

formação docente, olhares preocupados em compreender aspectos relacionados às 

histórias de vida, às experiências e aos saberes dos sujeitos; em nosso caso, dos 

docentes; dessa forma, buscando considerá-los como protagonistas, atores-autores 

dos conhecimentos produzidos.  

Tratar do tema da formação de professores em serviço assumindo um olhar 

emergente, significa assunção de novas vozes, novos sentidos críticos, que vão sendo 

‘construídos/inventados’ pelos diálogos nos contextos e cenários das instituições 
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tidas em transição ‘modernidade-pós-modernidade’. Morin refere-se a um novo 

pensamento complexo que une,  

 

em substituição a causalidade linear e unidirecional por uma 
causalidade em círculo e multirreferencial... capaz de conceber noções 
ao mesmo tempo complementares e antagônicas... que completará o 
conhecimento da integração das partes em um todo, pelo 
reconhecimento da integração do todo no interior das partes (MORIN, 
2003, p. 92/3). 

 

Um pensamento que considera os sujeitos e suas experiências outrora ocultadas, 

desperdiçadas, a exemplo das vozes dos sujeitos culturais, que buscam favorecer 

novas dialogias, instituindo novas comunidades de sentidos para uma melhor 

compreensão dos fenômenos contemporâneos. 

Aqui, mais uma vez concordo com Veiga-Neto (2002), quando salienta a dificuldade 

de reunir pontos em comum entre as diversas tendências tidas como alternativas e 

emergentes. Para o autor, o que se convencionou chamar de pós-modernidade 

corresponde a uma “multiplicidade de novas tendências nas Artes, na Literatura, na 

Filosofia, na Ciência, e que tem em comum”, prioritariamente, a condição de estarem 

“na contramão das tentativas iluministas de sistematizar o conhecimento”. (VEIGA-

NETO, 2002, p. 29) 

Desse ponto de vista, tenho a intenção de abordar alguns referenciais como forma de 

contribuir com as discussões relativas ao tema em questão. As contribuições que 

apresento sobre outros olhares em/na formação correspondem a tentativa de articular 

algumas perspectivas que expressam posições alternativas à lógica da razão 

racionalizante, ao olhar que isola, separa e reduz (MORIN, 2003, p. 89), notadamente, 

no campo das políticas e práticas de formação continuada de professores(as).  

Então, visando ampliar os sentidos atribuídos à visão, ao olhar e à observação em/na 

formação de professores(as), considero oportuno os estudos de autores cujas obras 

têm implicações importantes para a educação.   
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Em Merleau-Ponty (1964), as noções ‘visão-olhar’ guardam uma relação de 

correspondência com as dimensões relativas às ‘significações-sentidos’; na medida 

em que, a visão mostra, expõe uma superfície plana, um campo horizontal de 

significações; e o olhar, em complementação à visão, move-se interessadamente, 

concentrado, impulsionado pela curiosidade, instituindo interrogações, produzindo 

itinerâncias e trilhas de sentidos. Para ele, o olhar é a visão inquieta, inquiridora, 

interrogante.  

Cardoso (1988), no texto O olhar viajante (do etnólogo) enfoca amplamente essa 

questão, tendo como referência as idéias de Merleu-Ponty sobre visão e olhar. Para 

ele,  

 

[...] entre ver e olhar é a própria configuração do mundo que se 
transforma. [...] O olhar pensa; é a visão feita interrogação. [...] A visão 
– a simples visão – ainda que modestamente ciente de seus limites e 
alcance circunscrito, supõe um mundo pleno, inteiro e maciço, e crê no 
seu acabamento e totalidade. Toma-o como conjunto dos corpos ou 
coisas extensas que preenchem o espaço, e apóia nas qualidades deste a 
certeza da sua continuidade. Tudo se compõe, então, numa coesão 
compacta e lisa, indefectível... como aquela que deparamos na crença 
ou no sonho – pois, como ela, desconhece lacunas e incoerências e, 
como ele, tudo acolhe e integra com naturalidade. Opera por soma, 
acumulação e envolvimento; busca o espraiamento, a abrangência, a 
horizontalidade; e projeta, assim, um mundo contínuo e coerente, e 
acredita fruir e restituir – ainda que por prestações parcelares – a sua 
integralidade.” (CARDOSO, 1988, p. 348-349) 

 

Conforme esse autor, o olhar tem outra consistência: 

 

O olhar não descansa sobre a paisagem contínua de um espaço 
inteiramente articulado, mas se enreda nos interstícios de extensões 
descontínuas, desconcertadas pelo estranhamento. Aqui o olho 
defronta constantemente limites, lacunas, divisões e alteridade; 
conforma-se a um espaço aberto, fragmentado e lacerado. Assim, trinca 
e se rompe a superfície lisa e luminosa antes oferecida à visão, dando 
lugar a um lusco-fusco de zonas claras e escuras, que se apresentam e 
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se esquivam à totalidade. E o impulso inquiridor do olho nasce 
justamente desta descontinuidade, deste inacabamento do mundo: o 
logro das aparências, a magia das perspectivas, a opacidade das 
sombras, os enigmas das falhas, enfim, as vacilações das significações, 
ou as resistências que encontra a articulação plena da sua totalidade. 
Por isso o olhar não acumula e não abarca, mas procura; não deriva 
sobre uma superfície plana, mas escava, fixa e fura, mirando as frestas 
deste mundo instável e deslizante que instiga e provoca a cada instante 
sua empresa de inspeção e interrogação. Ao invés, pois, da dispersão 
horizontal da visão, o direcionamento e a concentração focal do olho 
da investigação, orientado na verticalidade. (CARDOSO, 1988, p.348-
349) 

 

O olhar em Merleu-Ponty e em Cardoso dialoga com as noções de itinerância, 

trajetória, interação, descoberta e produção de sentidos implicados na construção do 

mundo. De acordo com essa perspectiva a interpretação do mundo se constitui 

através dos olhos que vêem e observam, buscando a compreensão dos fatos e 

fenômenos que nos rodeiam, por aproximações sucessivas e contrastes (MERLEAU-

PONTY, 1996; HURSSERL, 2000; VIANNA, 2003). Para Vianna, “a vantagem em usar 

a perspectiva fenomenológica em observações centra-se na possibilidade de obter 

informações que refletem a riqueza das percepções pessoais dos indivíduos” 

(VIANA, 2003, p.86). Enfatizo, aqui, a relação construída por esses autores, no que 

diz respeito aos sentidos de observação, percepção e compreensão, conforme as 

implicações pessoais dos sujeitos.  

Maturana e Varela (2001) propõem um olhar incessante, interativo e mutualista, e 

argumentam sobre a possibilidade de modificarmos o mundo e de sermos 

modificados por ele, conforme nossas vivências, experiências, pelo que vemos, 

observamos e sentimos. A árvore do conhecimento, desenvolvida por esses autores, 

também constitui um marco amplo, múltiplo e revolucionário a ser considerado nos 

estudos relativos à formação de professores, quando afirmam: 

 

Mais uma vez temos que caminhar sobre o fio da navalha, evitando os 
extremos representacional (ou objetivista) e solipsista (ou idealista). 
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Nessa trilha mediana, encontramos a regularidade do mundo que 
experienciamos a cada momento, mas sem nenhum ponto de referência 
independente de nós mesmos, que nos garanta a estabilidade absoluta 
que gostaríamos de atribuir às nossas descrições. (MATURANA; 
VARELA, 2001, p. 263) 

 

Aqui, Maturana e Varela nos alertam sobre a necessidade de compreendermos o 

mundo, considerando as referidas ambigüidades, ao tempo em que, sinalizam que: 

 

todo o mecanismo da geração de nós mesmos – como descritores e 
observadores – nos garante e nos explica que nosso mundo, bem como 
o mundo que produzimos em nosso ser com os outros, será 
precisamente essa mistura de regularidade e mutabilidade, essa 
combinação de solidez e areias movediças que é tão típica da 
experiência humana quando a olhamos de perto.( MATURANA; 
VARELA, 2001, p. 263)  

    

Ainda de acordo com esses autores conhecer o conhecer implica-nos a encontrarmo-nos 

com nosso próprio ser, ao tempo em que 

 

obriga-nos a assumir uma atitude de permanente vigília contra 
tentação da certeza, a reconhecer que nossas certezas não são provas 
da verdade, como se o mundo que cada um vê fosse o mundo e não 
um mundo que construímos juntamente com outros.( MATURANA; 
VARELA, 2001,  p. 267, grifos dos autores)    

 

Com base nessa noção de conhecimento, nessa concepção epistemológica que não 

prescinde dos olhares e das vozes dos sujeitos históricos e socioculturais, e inspirado 

nessas reflexões que nos falam de olhares mutantes e em formação, senti-me incitado a 

realizar um estudo que propiciasse um amplo diálogo entre diversos olhares, e desta forma, 

pudesse contemplar os diferentes sentidos e práticas de formação continuada produzidas 

nas escolas.  
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Nesta direção, a criação dos OEF representou a materialização dessa intenção, na 

medida em que se constituiu num dispositivo dialógico de pesquisa-formação, tendo 

assim possibilitado tessituras mais orgânicas e interativas; observações, escutas, 

diálogos solidários e colaborativos entre as experiências, saberes 

pessoais/profissionais docentes e as realidades escolares.  
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3  OBSERVATÓRIOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA NAS/ENTRE ESCOLAS 

 

[...] novos olhares dizem respeito a essas novas – ou talvez seja melhor 
dizer incomuns – formas de conceber um tema como problema de 
investigação.  (COSTA, 2002, grifo nosso) 

 

Há que se considerar que existe um paradoxo instigante entre os avanços dos estudos 

teóricos que tratam da questão da formação docente e ao trabalho efetivo dos(as) 

professores(as) no ‘chão das escolas’. O desenvolvimento da pesquisa em educação, 

os estudos no campo da formação e do currículo, as teorias pedagógicas relativas ao 

saber, ao conhecimento, à subjetividade e à identidade docente pouco têm se 

constituído em dispositivos efetivos de formação continuada, nem têm se tornado 

referência para o trabalho pedagógico nos cenários das instituições educativas. Por 

outro lado e, ao mesmo tempo, penso ser lugar comum a afirmativa, ou melhor, a 

denúncia de que diferentes concepções e tendências de formação docente disputam 

hegemonia no cenário educacional contemporâneo.  

Considero oportuno e necessário o debate que reivindica a criação e o 

desenvolvimento de estratégias de formação no âmbito da educação formal. 

Dispositivos para pensar criticamente a formação dos profissionais de educação, seus 

níveis de implicações e possíveis intervenções nos contextos escolares. O que para 

Nóvoa (2002), corresponde à necessidade de se “promover a organização de espaços 

de aprendizagem interpares, de troca e de partilha [...] ir além dos discursos de 

superfície e procurar uma compreensão mais profunda dos fenômenos educativos. 
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Estudar. Conhecer. Investigar. Avaliar” (NÓVOA, 2002, p. 26-29). E para Schön 

representa um processo de autonomia e discernimento por parte dos educadores na 

“‘construção de problemas’ em oposição à ‘resolução instrumental do problema’, que 

seria baseada na aplicação de teorias e técnicas prévias”. (SCHÖN, 1983 apud 

TARDIF, 2000, p.7) 

Aqui, estou pondo em questão a luta por sentidos, a natureza do trabalho formativo, 

pedagógico, desenvolvido pelos professores nas/entre escolas. A ‘opção oficial 

hegemônica’ por um determinado modelo formativo deve-se aos efeitos macro 

políticos que influenciaram a reforma da educação brasileira, os conhecimentos, os 

sentidos e valores culturais e educacionais. Nesse sentido, considero que as 

regulamentações legais, as formulações das políticas e práticas de formação 

representam estratégias teórico-epistemológicas, com o intuito de manutenção da 

proposta de um projeto pedagógico padrão, de um currículo único, de uma escola 

única, a despeito da nossa diversidade.  

Por outro lado, conforme tenho argumentado (NASCIMENTO, 2003), recentes 

estudos buscam denunciar essa situação, reconhecendo os(as) profissionais(as) de 

educação, os(as) professores(as)  como legítimos protagonistas, agentes-atores-

autores da pedagogia escolar, do saber fazer conquistado cotidianamente junto aos 

seus alunos, através das suas implicações, experiências, leituras, das suas histórias e 

da capacidade de compreender e interpretar os fenômenos, constituindo assim, seus 

etnométodos de ensino-aprendizagem.  

De acordo com Apple (2001), um cenário tensivo de assunção de políticas tidas como 

pós-modernas e pós-estruturalistas, de focalizações e intervenções nas zonas de 

contenções neoliberais, como forma de possibilitar a “criação de alianças entre os 

vários movimentos [...] as várias instituições tais como [...] a educação, a cultura [...] 

etc, ao mesmo tempo, que as lutas individuais sobre questões específicas de cada 

grupo não são marginalizadas”. (APPLE, 2001, p. 18) 
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Neste sentido, considero oportuno falar de olhares emergentes em/na formação de 

professores, de uma nova perspectiva de formação, crítica, conectada, contextualizada 

a partir dos sentidos produzidos por determinados grupos de docentes nos espaços 

escolares, conforme as vivências de formação mutualistas, interpares, produzidas nos 

OEF.  

Essa abordagem de formação vai ao encontro do que pensa Nóvoa com relação à 

necessidade de construir uma nova profissionalidade educacional, docente, ao 

destacar que: 

 

[...] Em contraponto às imagens dos professores como funcionários 
submetidos ao controle de corpos políticos e administrativos e dos 
professores como técnicos sujeitos à tutela de grupos de cientistas 
pedagógicos surge a necessidade de construir uma visão dos professores 

como profissionais reflexivos, que rompa com determinações estritas ao 
nível da regulamentação da atividade docente e supere uma relação 
linear (e unívoca) entre o conhecimento científico-curricular e as 
práticas escolares. Os professores devem ter capacidade de auto-
desenvolvimento reflexivo, que sirvam de suporte ao conjunto de 
decisões que são chamados a tomar no dia-a-dia, no interior da sala de 
aula e no contexto da organização escolar... Uma nova 
profissionalidade que concede aos professores um novo papel na tripla 
dimensão pedagógica, científica e institucional [...].(NÓVOA, 2002, p. 
37)  

 

Essas situações, em se tratando do nosso estudo, versam sobre as experiências de 

formação colaborativa entre professores em espaços de educação formal, sobre 

grupos/tempos/espaços instituídos/instituintes de formação, “círculos de formação” 

(GIROUX; MCLAREN, 1995, p. 150), de vivências em grupo, considerando, em 

especial, os sujeitos e seus etnométodos como referenciais políticos e práticos da 

formação.  

Assim, esse trabalho possibilitou que aprofundássemos mais essa questão 

apresentada através do paradoxo de que, apesar dos avanços das teorias e das 

pesquisas tidas como progressistas em educação, essas referências pouco têm se 
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constituído em dispositivos efetivos de produção de sentidos de formação e de 

trabalho pedagógico nos cenários das instituições educativas. Trata-se de um 

trabalho colaborativo de pesquisa que se interessou pela participação dos 

professores, pelos olhares implicados, que buscaram indagar para compreender, 

formular novas questões, intervenções, em contraste com as possibilidades e limites 

dos contextos educacionais.  

Nesta direção, os OEF nas/entre escolas se constituíram com o propósito de produzir 

questões que pudessem contribuir para o desenvolvimento do campo, das políticas e 

práticas de formação continuada de professores(as). Ao apresentá-las, a seguir, 

retomo os dizeres de Costa (2002) sobre pertinência de novos olhares na formação 

docente, o que implica em outras novas formas de produzir questões e problemas de 

investigação. 

Este estudo versa sobre as seguintes questões: 

a) Quais os sentidos do olhar em/na formação continuada de professores? Como 

compreendê-los, mediante a perspectiva dos OEF, instituídos como dispositivos 

metodológico-formativos nas situações de formação em serviço? 

b) Como são constituídos o campo, as políticas e práticas de formação continuada, 

conforme os sentidos − observações, bricolagens, implicações, histórias e experiências 

pessoais/profissionais − produzidos conjuntamente com os(as) professores(as) em 

situações de formação continuada nos contextos escolares? Qual a natureza das lutas 

por políticas de sentidos estabelecidas nesses cenários? 

c) Quais as principais questões, temas e problemas formulados pelos(as) professores(as) 

em/na formação nos contextos escolares?   

Por fim, penso ser possível sublinhar que, de acordo com essa configuração, essa 

formulação de questões, os OEF compreendem incomuns formas de produzir 

conhecimentos, o que implica na necessidade de conceber a formação continuada de 

professores(as) como uma itinerância, como um caminho que pensa.  
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3.1 FORMAÇÃO CONTINUADA NUM CAMINHO QUE SE PENSA 

 

Os OEF, tidos como dispositivos emergentes, contingenciais e alternativos nas 

instituições educacionais, surgiram com o propósito de tensionar a investida dos 

modelos hegemônicos de formação docente, ao tempo em que, representaram novas 

inspirações em conformidade com o que se denomina de paradigma emergente, 

voltado para uma compreensão mais ampla dos métodos, do conhecimento e da 

educação do(a) professor(a).  

E dessa forma, os OEF sustentaram-se mediante os níveis de implicações e 

participação dos(as) professores(as), que se tornaram, na sua maioria, protagonistas 

dessas experiências etnográficas, antropossociais de formação continuada 

desenvolvidas nos tempos/espaços escolares.  

Etno − do grego éthnos − deriva das palavras povo, pessoas (MACEDO, 2000).  Um 

termo oriundo da etnografia, uma abordagem interessada nos aspectos 

socioculturais, na observação e descrição das realidades como condição de 

compreensão. 

Considero importante destacar que esse trabalho de investigação interessado nos 

olhares, na observação, na produção de um saber indexalizado às condições sócio-

culturais dos sujeitos da pesquisa foi aprendido, fundamentalmente, a partir da 

minha convivência e participação junto ao FORMACCE, onde, conforme enfatiza 

Macedo, professor e coordenador do grupo, a “etnopesquisa crítica se faz prática e 

debate formativo”. (MACEDO, 2006, p. 14) 

Os estudos desenvolvidos no âmbito dos OEF estiveram referenciados em alguns dos 

procedimentos e noções da etnopesquisa-formação, de feições etnográfica e 
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formativa7 (MACEDO, 2000, p. 152). E de acordo com a compreensão dos(as) 

professores(as) participantes da Pesquisa, essa inspiração teórico-metodológica 

possibilitou significativas vivências, destacando-se os aspectos  colaborativos e 

emancipatórios da formação.  

Para os(as) professores(as) o trabalho favoreceu a organização dos grupos docentes 

nas/entre escolas,  contribui para uma maior compreensão acerca das co-

responsabilizações profissional-escolares para ações de formação contínua nesses 

espaços e, fundamentalmente, instituiu um itinerário, um caminho que respondeu, 

tanto pela formação docente, abordando temas pertinentes as suas histórias e 

experiências pessoais/profissionais, como, pelas questões oriundas do chão da escola, 

                                                 
7 No âmbito dos estudos do FORMACCE, sublinho a relevância conferida à etnopesquisa-
formação, “enquanto cultivo da práxis... uma pesquisa interna da prática singular do prático” 
(MACEDO, 2000, p. 268). Sobre essa abordagem, Macedo faz algumas observações, que 
considero oportuno trazê-las na íntegra, sobretudo por terem sido inspiradoras do trabalho 
de campo [...] Na formulação da problemática de uma etnopesquisa-formação, o processo se dá 
no interior de um problema social envolvendo uma necessidade social que preocupa um 
grupo, em um dado contexto. O pesquisador implica-se junto com a coletividade na 
construção da problemática da pesquisa e o seu estudo. Ao pensar coletivamente a 
problemática, pesquisadores implicados e engajados vão procurar as fontes válidas dos 
dados a serem coletados. Toda e qualquer etapa da etnopesquisa-formação é desenvolvida num 
processo de discussão coletiva. É comum que a coleta de dados aconteça através da 
utilização de métodos muito ativos, como as discussões de grupo, os jogos de papéis e as 
entrevistas em profundidade. Questionários são utilizados, entretanto, as questões são 
abertas e utilizadas de uma perspectiva semiológica. No que concerne à validade dos dados, 
é a discussão coletiva que os legitimará, é o aval comunitário, vindo de participantes 

observadores, que os autorizará enquanto autenticidade científica para aquela realidade a ser 
conhecida e transformada. O exame dos ‘dados’ tem por função redefinir a problemática 
inicial, o objeto da pesquisa, e a ajudar a encontrar novas soluções. Tratando-se da análise e 
interpretação dos ‘dados’, são as discussões enviadas pelo grupo de pesquisadores 
implicados que lhe dará corpo e legitimação. Os passos são os mesmos da pesquisa clássica; 
entretanto, pratica-se o que posso denominar de uma hermenêutica coletivizada, é o coletivo 

social empenhado em conhecer em profundidade que vai fazer emergir os resultados, e os pontos onde a 

intervenção se dará, que tomará para si o processo decisório que a pesquisa indica.  Nesse momento, 
é importante o processo que se denomina feedback, ou seja, a comunicação dos resultados ao 
grupo interessado ou à comunidade, ou à instituição concernente. Tal procedimento se 
repete na apresentação dos resultados da pesquisa. É numa discussão grupal ou comunitária 
que os resultados são apresentados, surgindo daí as chamadas estratégias de ação formativa 
[...] (MACEDO, 2000, p.266, grifos do autor) 
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pelos desafios epistemológicos e inovações pedagógicas no âmbito das instituições 

educacionais.  

Assim, os OEF como dispositivos comprometidos em produzir sentidos em 

colaboração, através da participação dos professores em/na formação, baseados 

numa hermenêutica crítica coletivizada, não descartaram as implicações, as observações, as 

bricolagens produzidas. Esses sentidos, em geral, foram coletivamente sendo 

assumidos como potencializadores de outra forma de reflexividade e expressão 

em/na formação de professores.  

 

3.1.1 Mas de que reflexividade estamos falando? 

 

Comungo com Nóvoa, quando traz a questão da reflexividade como dispositivo 

formativo, como possibilidade dos professores terem maior compreensão e exercerem 

com mais autonomia e controle o seu próprio trabalho, sua experiência, seu saber, 

sobre sua própria formação e “responsabilização profissional”, e sobre as possíveis 

intervenções pedagógicas, no âmbito da organização escolar (NÓVOA, 2002, p. 37).  

Entretanto, sobre essa abordagem do ‘professor reflexivo’, da ‘formação reflexiva‘ ora 

muito difundida nos meios educacionais, Libâneo (2002) nos chama a atenção a 

respeito das interpretações e dos diversos sentidos possíveis ao termo reflexividade, 

evidenciando seus vários significados que, atualmente, inspiram diferentes 

concepções de formação docente no Brasil. Para esse autor, reflexividade está posto 

 

[...] como um conceito integrante do embate modernidade − pós-
modernidade, referindo-se ao caráter reflexivo da razão, implicando a 
capacidade de pensar, a auto-reflexão, a intencionalidade e o 
“empoderamento” dos sujeitos, frente à realidade... No caso brasileiro, a 
concepção de professor reflexivo, de matriz pragmática, tende a se sobrepor 
aos demais significados da reflexividade. Em razão disso... ele visa explicitar 
outros sentidos desse conceito... e discutir distinções entre a reflexividade de 
matriz neoliberal e outras modulações do conceito como a crítica, a dialética, a 
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hermenêutica, a comunicativa, a comunitária, entre outras.[...] (LIBÂNEO, 
2002, p. 9)  

      

Corroborando com essa visão, Diniz-Pereira (2002) sinaliza que uma das principais 

características dos estudos contemporâneos em educação diz respeito à assunção de 

diversas matrizes de racionalidades, que inspiram diferentes metodologias e 

métodos de pesquisa e formação de professores(as), ao destacar que:  

a) de um lado estão aqueles modelos baseados na “racionalidade técnica − modelos 

tidos como tradicionais e comportamentalistas de formação docente”;  

b) de outro lado, estão os modelos inspirados na “racionalidade prática − modelos tidos 

como alternativos, nos quais o professor constantemente pesquisa sua prática 

pedagógica cotidiana”;  

c) e por fim, aqueles modelos baseados na “racionalidade crítica − os quais são 

explicitamente orientados para promover maior igualdade e justiça social” (DINIZ-

PEREIRA, 2002, p. 37-38. grifos meus).  

Contrastando com essa polifonia, neste estudo assumo como referência a idéia de 

reflexividade sociofenomenológica8, um dispositivo epistemológico da prática, que reivindica 

uma hermenêutica crítica, ante os arranjos da racionalidade técnico-normativa e a 

                                                 
8 As ciências, as tecnologias, as leis, as instituições sociais modernas nos são apresentadas 
como realidades tal como nos fazem vê-las, como verdades em si. Como fenômenos 
absolutos e transcendentais, ‘fora dos âmbitos existenciais’ (Macedo, 2000, p.47), tratados 
como representações de realidades que se impõem aos homens e mulheres independentes 
dos seus desejos, vontades, necessidades, das suas experiências, das suas lutas históricas e 
culturais, definindo, assim, modelos autoritários de sociedades [...] Contrapondo-se a essa 
concepção, Dulce Critelli, nos fala de uma outra perspectiva de edificação da realidade, de 
‘uma força que emerge do próprio ser-no-mundo e instaura o homem na sua humanidade, 
na sua fundamental provocação para ser’ (1996, p. 24)...  Uma ‘percepção que não se dá num 
vazio, mas em um estar-com-o-percebido.’ (MACEDO, 2000, p.47-48). Uma referência que 
serve para ilustrar como os sujeitos sociais instituem a realidade numa perspectiva 
fenomenológica, como se dão as tramas entre o instituído e as forças instituintes, entre os 
sentidos ontológicos e socioepistemológicos na construção do real. Um ambiente plural, 
híbrido, como nos sugere João Francisco Duarte Junior (1984), que talvez devêssemos chamar 
de realidades. (NASCIMENTO, 2003). 
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concepção de professor reflexivo, de matriz pragmática nos contextos escolares de 

formação de professores.  

Nóvoa (2002) salienta que impõe-se hoje em dia aos profissionais de educação a 

condição de serem práticos, criadores e inventores pedagógicos, ao afirmar que 

 

[...] não há ensino sem uma renovação permanente dos meios 
pedagógicos, sem uma concepção quotidiana de novos materiais: quer 
se trate dos conteúdos ou das situações didáticas, quer se trate das 
tarefas a propor aos alunos ou da organização curricular, quer se trate 
da planificação, ou do sistema de avaliação, os professores encontram-
se perante uma atividade constante de produção e de invenção [...] 
(NÓVOA, 2002, p.36-37).   

 

Nesse sentido, a instituição dos grupos/tempos/espaços de pesquisa e formação de 

professores no âmbito da educação formal representa novas esferas organizacionais 

de trabalho pedagógico, de produção de conhecimentos no campo da formação em 

serviço e de alteração dos sentidos arcaicos da educação escolar. Dessa forma, com 

efeito, os OEF se constituiram numa experiência de estudo comprometida com uma 

melhor circulação, disponibilização, compreensão teórico-prática...  Numa 

reflexividade hermenêutica crítica entre e interpares nos contextos escolares.  

Essa abordagem sublinha − e esse é meu interesse aqui − a nossa caminhada, nosso 

itinerário e opção epistemológica. Quero enfatizar, dessa forma, a possibilidade de se 

desenvolver ações, programas e projetos de formação de professores(as) nos espaços 

escolares. 

Por fim, inspirando-me em Morin (2003), quando afirma que “[...] o método é 

movimento, por conseguinte, institui estratégias para o conhecimento e a ação num caminho 

que se pensa [...]”. (MORIN, 2003, p. 3-15), considero os OEF, ‘como um caminho que se 

pensa’, faz suas trilhas, seus itinerários, testa sua pertinência como dispositivo de 

pesquisa-formação. E assim, provoca os(as) professores(as) sobre os níveis de 

implicação e compreensão em relação ao campo, políticas e práticas de formação, ao 
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tempo em que busca ‘intervir’, colocando no centro do debate questões relacionadas à 

idéia de um novo ‘ethos’ de educação docente nos espaços formais de ensino. 
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4 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: CAMPO, POLÍTICAS E        

  TENDÊNCIAS (Uma compreensão compartilhada) 

 

A idéia de compreensão compartilhada baseou-se no princípio colaborativo-

emancipatório, que norteou o OEF desde o início da Pesquisa. Neste estudo busquei 

problematizar sobre a emergência dos olhares, da fala dos professores nos lugares e 

tempos considerados formais da educação, corroborando para a reflexão acerca da 

invisibilidade e ilegitimidade em relação às experiências e saberes dos professores, 

no que concerne às questões pertinentes à sua própria formação pessoal e 

profissional.   

Neste capítulo busco apresentar uma fundamentação coletivizada, algumas noções 

de ‘campo, políticas e tendências de formação continuada de professores’, assim 

como a natureza das lutas por políticas de sentidos estabelecidas nesses cenários, 

tendo em vista as compreensões e sentidos produzidos junto aos professores(as) em 

situações de formação continuada nos contextos escolares.. 

Penso que muitas páginas já foram escritas, muitos estudos já foram realizados, 

muitas teorias já foram produzidas em conformidade com o projeto modernista, 

relativo aos ideais modernos que se convencionou chamar de hegemônico. Este 

estudo implicou, necessariamente, numa atenção consciente, numa disposição de 

abertura e compreensão às pautas políticas, éticas, epistemológicas, pedagógicas, que 

ora transversalizam e disputam posições no campo da formação docente.  Por 

conseguinte, a abordagem das políticas e práticas de formação de professores(as) 
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produzida neste trabalho não implica em descartabilidade, nem substituição dessa 

posição. Saliento, entretanto, que pretendemos explicitar as contradições e 

insustentabilidades dessa visão, que se pretendeu única. E de forma dialética e 

dialógica, buscar contemplar outras possibilidades de produção de diversos e 

diferentes referenciais em relação à temática estudada. Uma questão que, nos OEF, 

provocou os(as) professores(as) para refletirem acerca dos olhares individuais e das 

possibilidades de compreensões compartilhadas.  

Uma compreensão compartilhada9... Ao longo das últimas décadas, o campo da 

formação continuada de professores vem ocupando uma posição significativa e crescente 

no cenário educacional. Em parte, conforme apontam os estudos contemporâneos, 

essa condição de destaque está associada fundamentalmente:  

a) às pautas político-educacionais produzidas pelos organismos multilaterais 

(Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e 

Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF)), pelas agências financiadoras 

internacionais (Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD) e Banco Mundial);  

b) aos processos de reformas do ensino empreendidos no Brasil, em vários países da 

América Latina e em outras regiões do mundo;  

c) assim como tem sido um tema importante no âmbito das pesquisas acadêmicas, 

das produções teóricas e das inovações escolares, pedagógicas e curriculares 

estabelecidas a partir desse campo.  

Em outras palavras, formação docente se constitui num conjunto polifônico de 

políticas e práticas interdependentes e complementares, estabelecidas tanto no 

âmbito das macro políticas, das grandes esferas públicas, quanto nos espaços 

institucionais das escolas promotoras de pesquisas e de educação formal.  

                                                 
9 Neste capítulo busco fazer jus ao que foi vivenciado em alguns dos encontros de formação 
nos OEF, quando em grupo, junto com os professores realizei leituras, revisitei 
estudos/produções anteriores (NASCIMENTO, 2003), refleti, discuti e compartilhei muita 
das noções e compreensões aqui escritas. Daí tê-lo chamado de Uma compreensão 

compartilhada.  
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Em geral, os estudos em educação e, em especial, na formação de professores(as) têm 

se descuidado em relação a essa visão ampla, que inclui a conjuntura, a interpretação 

do contexto, as lutas por significados e sentidos políticos, conceituais, 

epistemológicos, metodológicos, e os interesses mercadológicos estabelecidos no 

campo da investigação.  

Em parte, este trabalho busca denunciar as tramas políticas, perniciosamente 

destruidoras das condições de liberdade, democracia, sensibilidade e consciência 

social necessárias à educação docente (MCLAREN; GIROUX, 1995); ao tempo em que 

busca construir novas perspectivas, tendo em vista a necessidade de “criar uma 

teoria e um espaço social novos para redefinição da natureza do trabalho do 

professor e da função social do ensino”. (MCLAREN; GIROUX, 1995, p. 131).  

Valendo-me dessa compreensão, considero que interrogar, investigar a formação 

do(a) professor(a) implica em assumir uma perspectiva que não se satisfaz em 

reconhecer somente o “direito inarredável à educação contínua qualificada na sua 

temporalidade, nos seus espaços e nos seus conteúdos”. A meu ver, “faz-se 

necessário pensar e fazer da educação do professor uma experiência acima de tudo 

intercrítica, construída na radicalidade do diálogo e na criação de consensos que não 

signifiquem jamais resignação” e subalternidade. (MACEDO; NASCIMENTO, 2003) 

Ademais, conforme temos compartilhado no âmbito do FORMACCE, o 

desenvolvimento de um estudo, que busca contribuir para emancipação da educação 

docente, não deve se descuidar da compreensão dos cenários, das pautas políticas, 

das teses e tensões estabelecidas. Sobretudo, no que se refere ao propósito de 

construir novos olhares e questões inovadoras que possibilitem estudos 

continuamente críticos nesse campo da formação docente.  

Em síntese, como conseqüência dessa inspiração/posição, considero imprescindível 

que as pesquisas em educação, em especial, sobre formação continuada de 

professores(as) levem em conta os contextos, as políticas e práticas, os 

instituídos/instituintes, os significados/sentidos, as tensões, e dessa forma, possam 
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descrever e refletir amplamente e em profundidade sobre as relações de força e 

poder, os interesses dos atores e grupos sociais, que transversalizam esse debate, e 

disputam hegemonia sobre essa questão. 

 

4.1 POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

 

O debate da educação contemporânea coloca um desafio crucial em relação à 

possibilidade de compreensão dos micros e macros cenários referentes ao campo, às 

políticas e práticas de formação continuada de professores(as). Em outras palavras, 

refiro-me às abordagens que buscam estabelecer contrastes concernentes às Políticas 

educacionais e às Políticas de sentidos. Interesso-me em vincular a formação de 

professores(as) ao cenário vertical das macro-reformas internacionais, das políticas 

educacionais, sem perder de vista as lutas por políticas de sentidos e práticas 

emancipatórias que são estabelecidas, horizontalmente, nos espaços escolares onde são 

produzidos  projetos de pesquisa e de formação.         

 

4.1.1 Macro reformas internacionais e políticas educacionais 

 

As Políticas educacionais correspondem às políticas públicas em educação, desta 

forma, representam um espaço de diálogo e disputa no que tange às amplas e 

diferentes posições relativas aos princípios, finalidades e abrangências; às leis e 

diretrizes que estruturam o funcionamento da escola formal, oficial. São grandes 

narrativas, norteamentos que buscam orientar a implantação e execução dos projetos 

de formação e escolares: pedagógicos e curriculares.     

Segundo Freitag (1994), para uma maior compreensão da conjuntura e das lutas por 

hegemonia em relação à implantação das macro-políticas educacionais relativas ao 
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projeto de reforma do ensino na América Latina e no Brasil, é preciso considerar, 

inicialmente, três conjuntos de documentos internacionais: 

a) Os relatórios do Banco Mundial e BIRD (1990-1994);  

b) Os relatórios sobre o Desenvolvimento Humano (1990-1994), publicados pelas 

Nações Unidas;  

c) E os documentos sobre Educação de Base e Alfabetização, publicados pela 

Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e 

pelo Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF), desde a realização da 

Conferência Internacional sobre Analfabetismo no Mundo, realizada na Tailândia em 

1990 [...] (FREITAG, 1994)  

Documentos onde, invariavelmente, as concepções sobre o papel da educação e, em 

especial, da formação de professores(as) frente às necessidades e transformações do 

mundo contemporâneo não contemplam os ponto de vista dos(as) professores(as), 

seus saberes, experiências, ou seja, as falas daqueles(as) que vivenciam o chão da 

escola. Estando reduzidas, fundamentalmente, aos representantes governamentais, 

empresariais e aos formuladores experts em políticas educacionais. (DIKER, 1997; 

NASCIMENTO, 2003)10 

                                                 
10 [...] Essa questão da formação de professores, ora veiculada às discussões das 
transformações do mundo contemporâneo, ganhou maior destaque e relevância após 
implantação do projeto de reforma da educação nacional, especialmente, através da LDB nº 
9.394/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educação, da Lei do FUNDEF nº 9.424/96 que dispõe 
sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério, outras leis, diretrizes, pareceres e planos complementares; do programa de 
reestruturação curricular PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) e, em se tratando 
especialmente da formação continuada, o programa de formação de professores, 
denominados Parâmetros em Ação, dentre outros. (NASCIMENTO, 2003, p.17-18) Agora, 
mais recentemente, destaco a implantação do Sistema Nacional de Formação Continuada e 
Certificação de Professores, lançado a partir de 2003, pelo Ministério da Educação, como 
documento introdutório, e instituído conforme Portaria no. 1.179, em 06 de maio de 2004, 
publicado no DOU, em 07 de maio de 2004. Vide no apêndice o quadro: As múltiplas 
narrativas de formação continuada no contexto da reforma educacional. 
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Em geral, essas políticas referendam e instituem um conjunto de medidas 

comprometidas em instaurar dispositivos de regulação e controle, referentes a 

critérios de qualidade educacional, medidas de avaliação e certificação profissional 

(NASCIMENTO, 2003), e o que se constata, dentre outras coisas, uma grave ameaça à 

autonomia, à experiência, ao saber, à competência e à “profissionalidade docente” 

(NÓVOA, 2002), na medida em que não levam em “consideração as diferentes 

circunstâncias históricas, geográficas e culturais que cercam a formação de 

professores nos diferentes países”. (LÜDKE; MOREIRA; CUNHA, 1999)  

As pautas educacionais contemporâneas, em especial, o campo da formação de 

professores(as) não podem ser compreendidos criticamente se ignorarmos os 

interesses, as relações de força estabelecidas nesses cenários que inspiraram a 

implantação do projeto de reforma da educação nacional. Aquilo que Apple (2001) 

denominou de agenda dos avanços da nova direita e dos movimentos conservadores, 

que se articularam politicamente para definir suas metas e estratégias sobre a escola, 

sobre os níveis de educação e as formações profissionais, e “para impor suas visões 

sobre os manuais, o currículo nacional e a certificação docente”. (APPLE, 2001, p. 5) 

Nesta direção, faz-se necessário entrecruzar olhares, conceber um olhar em 

movimento, que se desloca e conecta essa visão relativa às macro políticas 

educacionais com as formas horizontalizadas, que dizem respeito às possibilidade, 

desejos, necessidades de  enraizamento e produção de sentidos políticos, conforme o 

que pensam e fazem os(as) professores(as) nos contextos escolares.   

 

4.1.2 Políticas de sentidos e práticas de formação nos contextos escolares 

 

A idéia de Políticas de sentidos, forjada neste estudo, corresponde às políticas e 

práticas de formação contínua, mediante as observações, leituras, percepções, 

bricolagens, descrições e dialogias produzidas pelos professores nos contextos 
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formativos e escolares, tendo em vista suas histórias, saberes e experiências pessoal-

profissionais, em contraste com as políticas educacionais e os limites/possibilidades 

organizacionais.  

Observamos também neste estudo que os(as) professores(as) vinculados às escolas, 

raramente têm tido oportunidade, espaço e tempo para   falar, debater, teorizar sobre 

seu trabalho, sobre sua própria formação. Entretanto,  

 

[...] a questão da formação continuada, compreendida como um 
aspecto, uma faceta das políticas e diretrizes de valorização 
profissional do magistério, tem se mostrado através de diversas vozes, 
de diversos sentidos e perspectivas teóricas supostamente mais 
autorizadas, sobretudo, através das vozes que pretenderam e ainda 
visam implantar verticalmente o projeto da reforma da educação 
nacional [...] (NASCIMENTO, 2003, p. 20)  

 

De acordo com as descobertas da Pesquisa (NASCIMENTO, 2003, p. 137), em geral, a 

“questão da formação contínua tem sido associada à responsabilidade individual dos 

professores, tanto para obtenção de novos trabalhos, para promoções, quanto para 

permanência e manutenção dos atuais empregos”.  

Observo que o “discurso usual sobre as competências individuais, tão propalado 

contemporaneamente nas escolas, pode estar sendo usado para transferir para os 

educadores a responsabilidade exclusiva de formação continuada” (NASCIMENTO, 

2003, p. 137), que, a meu ver, representa um compromisso mútuo, que implica em 

responsabilidades individuais associadas às dimensões coletivo-sociais, referentes às 

políticas públicas e organizacionais.   

O desafio posto é: como tensionar a verticalização, regulação e controle estatal, assim 

como, o isolamento e o individualismo docente instituídos pela lógica das reformas; 

instituindo políticas de sentidos e práticas mutualistas, colaborativas, interpares de 

formação contínua nos espaços formais de ensino?  
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Aqui, reitero que é fundamental reconhecer as características das relações 

estabelecidas nesses cenários, onde a formação de professores está posta como um 

campo indissociável das relações de poder, de contestação − sobre a função social da 

escola, a concepção do projeto pedagógico e do currículo − onde estão postos em jogo 

diferentes posições político-educacionais, escolares, epistemológicas, metodológicas 

(BERNSTEIN, 1996).                                       

Ainda segundo o autor (1996), o importante é saber o que ocorre no interior e entre 

esses cenários, o ‘campo oficial’, criado e dominado pelo estado, e o ‘campo pedagógico’, 

constituído por professores, profissionais da educação, pedagogos nas escolas.  

Ball (1998) considera que esses campos são constituídos de forma distinta em 

diferentes sociedades, onde ‘as novas ortodoxias’11, do campo oficial da política 

educacional são inscritas e executadas verticalmente em contextos nacionais e 

culturais muito diferentes e, por conseguinte, também são afetadas, modificadas e 

desviadas por eles.  

Entender essa trama no campo da formação docente representa, por exemplo, saber 

como essas novas ortodoxias da política educacional presentes na reforma do ensino 

interagem, interrompem ou entram em conflito com outras políticas em jogo, 

instituídas mediante as situações locais, sociais, históricas, culturais, a exemplo das 

antigas tradições nativas de políticas.  

As políticas educacionais não mudam simplesmente relações de poder, não 

substituem as práticas culturais existentes; elas interagem com essas relações 

constituindo/produzindo assim bricolagens, tensões, novas políticas de sentidos e 

práticas, em negociação com os referenciais ligados as histórias de vida, saberes e 

experiências dos sujeitos.  

Deste ponto de vista, este estudo referente às políticas de formação continuada de 

professores reveste-se numa questão avessa às simplificações, sobretudo, ao 
                                                 
11 Posições genéricas concernentes às políticas no âmbito das atuais reformas da educação − 
Carter e O’Neill, 1995. 



 

 

62 

considerar que o campo, as políticas e práticas de formação docente compreendem 

referenciais amplos, complexos.  

E assim compreendida − a formação − nesse trabalho busquei descrever sobre essa 

prática pedagógico-social, considerando-a como um fenômeno real, contextualizado, 

assumindo assim as observações, bricolagens, implicações, histórias e experiências 

pessoais/profissionais produzidas pelos(as) professores(as) em formação nos 

contextos escolares.  

 

4.2 UM CAMPO EM BUSCA DE NOME 

 

Capacitação, reciclagem, aperfeiçoamento, treinamento, qualificação? Educação, 

formação, permanente, contínua, continuada, auto-formação, inter-pares, mutualista, 

colaborativa?  

A despeito de um grupo de educadores reunidos na Suíça (1996) terem elaborado um 

documento denominado Declaração de Genebra, onde constam os termos educação ou 

formação permanente, contínua ou continuada, como expressões consensuadas, tidas 

como ‘politicamente corretas' para se referir às políticas e práticas de formação 

profissional docente (assumindo-as de forma crítica e emancipatória12 em relação ao 

discurso mercadológico da qualificação profissional); não são raras as situações em 

que professores(as) utilizam expressões como reciclagem, treinamento e capacitação 

para denominarem as suas próprias experiências ou as ações e programas 

organizacionais de formação continuada. 

                                                 
12 Consideramos importante reafirmar que educadores e teóricos críticos têm adotado o 
termo alemão bildung (formação) como representação do sentido de educação, de forma 
complexa, profunda, emancipatória (NASCIMENTO, 2003). Nesse estudo utilizamos 
prioritariamente as expressões educação/formação continuada. 
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Conforme estudo realizado (NASCIMENTO, 2003; COLLARES; MOYSÉS; GERALDI, 

1999), esses termos: qualificação, reciclagem; treinamento (usada no artigo 87, inciso 

IV da LDB 9394/96); aperfeiçoamento (usada no artigo 67, inciso II da LDB 9394/96) e 

capacitação (usada no artigo 61, incisos I e II da LDB 9394/96), também são 

encontrados nos textos oficiais das políticas educacionais como denominações e/ou 

em substituição à expressão ‘formação continuada’. Noções que veiculam diferentes 

sentidos e práticas de formação, geralmente sem levar em consideração os contextos, 

as implicações, a mobilização das tradições e concepções produzidas nesse campo.  

Embora já tenhamos demasiado conhecimento de estudos que abordam essa questão 

da diversidade de ‘nomes que nomeiam’ a formação continuada de professores 

(NASCIMENTO, 2003; COLLARES; MOYSÉS; GERALDI, 1999), considero 

importante retomar esse tema, tendo em vista a possibilidade de abordá-lo de forma 

inovadora, quando baseado na idéia de campo de Bourdieu e na noção de regeneração, 

em Morin (2003), busco argumentar sobre a necessidade de construirmos visões 

transversais, interdependentes e complementares para nomearmos as políticas e 

práticas de educação continuada do(a) professor(a).      

Em conformidade com os estudos de Bourdieu (1989), tomamos como inspiração a 

noção de campo, e assumo-a com a intencionalidade de compreender e interpretar de 

forma ampla o fenômeno da educação docente. Nesse sentido, formação continuada 

de professores constitui um campo polifônico, uma tessitura em movimento, em busca 

de sentidos e significados políticos, científicos e existenciais; desta forma, representa 

diversificados posicionamentos em relação aos contextos históricos e socioculturais, 

aos espaços organizacionais, acadêmicos, escolares, a exemplo dos congressos, 

encontros e seminários, dentre outros, que congregam pesquisadores(as), 

professores(as)... suas produções, pesquisas, artigos e coisas afins. 

Por conseguinte, dentre outras possibilidades de interpretações, consideramos que 

essa visão também sugere que tanto no âmbito das reformas políticas educacionais, 

dos estudos teóricos, das pesquisas acadêmicas, quanto dos projetos escolares: 
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pedagógicos e curriculares, a ‘formação’, melhor dizendo, as ‘políticas e práticas de 

formação docente’ têm assumido diferentes nomes e noções. E, em geral, constitui 

um campo polifônico tensivo, dado a multiplicidade de implicações, significados e 

sentidos que ora disputam hegemonia e buscam responder sobre a educação docente.  

A idéia de regeneração vai ao encontro da compreensão e necessidade de 

contextualizarmos a educação do(a) professor(a), mediante o reconhecimento das 

tradições, implicações e referências anteriores, mas ainda presentes nas experiências 

contemporâneas. Zeichner e Liston (1990) e Nóvoa (2002) salientam acerca da 

relevância de reconhecermos/reconstruirmos a visão limitada da tradição, do modelo 

de educação que se convencionou chamar de tradicional. Para eles, essa 

possibilidade dialógica/dialética favorece a percepção e partilha de outras idéias, 

implicações, concepções, outros programas e currículos de formação de professores.  

Baseado nessa perspectiva, parece pertinente pensarmos sobre os ‘nomes que 

nomeiam’ a educação docente de forma aberta, dialógica, generosa, possibilitando 

assim uma ligação entre os aspectos tradicionais-contemporâneos, tecnicistas-críticos, 

objetivos-intersubjetivos e explicativos-compreensivos. Dando continuidade a esse 

argumento, a questão da busca do nome, evidencia uma diversidade de relações 

indissociáveis, que outrora eram vistas como excludentes, e que ora podem ser 

assumidas conforme a idéia de regeneração permanente, de produção da autonomia 

associada aos sentidos de interdependência e complementaridade.    

Saliento como fundamental, a superação da idéia de substituição e descartabilidade 

da tradição, do sujeito, do conhecimento, o que, de acordo com Morin (2003), diz 

respeito ao sentido de restauração do sujeito, implicado na regeneração da 

solidariedade entre humanos.  

Nóvoa (2002) também argumenta sobre a relevância de abordagens interdependentes 

e complementares na formação docente, sobretudo por considerar que o campo da 

“formação contínua de professores insere-se num debate mais amplo sobre as 

políticas educativas e a profissão docente” (NÓVOA, 2002, p. 37) e que, 
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conseqüentemente, implica numa idéia de regeneração/articulação ampla, que 

envolve os planos da vida pessoal-coletiva, da profissão e organizacionais.  

Aqui, registro alguns dados que assinalam as compreensões, as noções sobre o ‘nome 

que nomeia’ o campo, as políticas e práticas de formação continuada, conforme as 

observações, implicações, bricolagens, sentidos e dialogias produzidos juntamente 

com os(as) professores(as) participantes da Pesquisa. 

Os(as) professores(as) consideram que outrora os nomes/noções como capacitação, 

reciclagem, treinamento, etc. eram utilizadas mais freqüentemente; e que 

expressavam um determinado modelo, uma concepção de educação docente. Agora, 

embora esses nomes ainda sejam bastante usados, já não os são da mesma forma. A 

maioria dos docentes participantes desse estudo enfatiza que atualmente se tem uma 

maior consciência em relação não apenas ao nome, mas também acerca do sentido, 

da concepção que o nome expressa e institui. 

Diversas vezes percebemos expressões dos(as) professores(as) que buscavam 

contemplar esse movimento de transição. Lembro-me de situações em que referiam-

se a capacitação, reciclagem, e logo após, diziam que o termo capacitação, ‘era apenas 

para aqueles que se sentiam incapazes’ e que reciclagem, ‘era para quem trabalha 

com papel, com lixo... e eles não eram lixo’. Destaco, a seguir, algumas falas 

relevantes e significativas em relação a essa questão. 

 

“...antes nós usávamos essas palavras reciclagem, capacitação, 

treinamento... sem nenhum problema... Não sabíamos o que tinha por 
trás delas... Agora a gente ainda usa, mas também usamos outras 
palavras como... grupo de estudo, formação em serviço e formação 

continuada.” (OEF- Mutuípe, 2004) 

 

“... no início das reuniões no observatório pensamos em fazer um grupo 

de estudo entre os professores e coordenadores pedagógicos... depois a 
idéia foi se transformando num grupo de capacitação, de treinamento... 
que atualmente se chama de formação continuada...” (OEF – Mutuípe, 
2004) 
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“... as escolas sempre deixam um turno para capacitação... aqui na 
escola... nossa formação, os encontros de formação continuada, os grupos 

de estudos sempre acontecem às sextas-feiras... até os encontros 
organizados pela Secretaria caem mais nas sextas-feiras...” (OEF – 
Salvador, 2005) 

 

“... sobre a Lei 10.639... geralmente, as formações ocorrem nas reuniões 
da SMEC e nas escolas... também na semana pedagógica, como essa 
aqui... para planejamento e treinamento dos professores. Vejo que no 
Malê13 é vivenciado de forma diferente... lá o negro está presente nas 
danças, nas músicas, no dia-a-dia... acho importante mostrar essas 
coisas para nós... e aí poderemos trabalhar com as crianças nas 
escolas... Mas isso só não é suficiente...” (OEF – Salvador, 2005) 

 

Ainda que de forma tímida, podemos afirmar que novos olhares vêm sendo 

lançados, novos cenários vêm se configurando, novas questões vêm sendo 

formuladas, novas linguagens vêm sendo instituídas, e dentre os principais desafios está 

a necessidade de se compreender/configurar, de forma ampla e em profundidade, o 

campo da formação continuada, as tramas, os contraditórios e tensões que cercam esse 

tema e, conseqüentemente, posicionar-se ante às lutas por políticas de sentidos e 

ações que instituem esses cenários hiper-complexos.   

Com base nessa perspectiva, enfatizo que a formação continuada implica numa 

atenção consciente sobre as linguagens, as políticas e práticas que são estabelecidas 

contemporaneamente, o que, a meu ver, representa uma convocação para os(as) 

professores(as) contextualizarem, re-nomearem e re-construírem nomes/noções a 

partir dos seus pontos de vista, de onde seus pés pisam. O que, conforme Costa 

(1998), significa tomar consciência sobre o quê, como, e por que produzir 

conhecimento no campo da formação de professores. O que representa compreender a 

                                                 
13 Malê de Balê é um grupo sociocultural, que realiza atividades de educação, arte-educação, 
mobilização comunitária no bairro de Itapuã, e durante o carnaval de Salvador. Nessa 
oportunidade, esse grupo havia firmado parceria com a Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura de Salvador (SMEC), para contribuir na implantação da Lei 10.639/03.  
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natureza das lutas por políticas de sentidos e práticas, que associam a vontade de 

saber à vontade de poder. 

 

4.3 TENDÊNCIAS E TESES SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE 

 

O quadro das atuais produções de conhecimento, em geral, tem retratado a formação 

de professores(as) considerando três grandes tendências: a tendência tida como 

‘tradicional’, a crítica e a tendência pós-crítica. Nessa oportunidade, busquei me ater 

mais às abordagens críticas/pós-críticas na formação docente, sem com isso 

desconsiderar as tensões provenientes do debate em torno das diferentes tendências 

e perspectivas que cercam o tema. Ou seja, essa escrita acerca do estado-da-arte das 

tendências de formação continuada de professores(as) expressa e ‘constitui um certo 

pattern compreensivo’ (MACEDO; NASCIMENTO; CONCEIÇÃO, 2006) sobre as teses, 

conceitos, noções que inspiraram esse trabalho, tendo em vista a opção pelos estudos 

tidos como críticos/pós-críticos frente aos variados modelos pedagógicos e 

formativos.  

Esse posicionamento apareceu de forma bastante significativa num dos encontros de 

formação realizado no decorrer da Pesquisa, e na ocasião uma das professoras 

sinalizou que muito já se insistiu num discurso que apenas buscava denunciar os 

modelos arcaicos e ultrapassados em educação, e que essa forma de abordar o tema 

não propiciava novos olhares, novas questões. Uma crítica feita às ‘formulações 

críticas’ no campo da formação continuada de professores(as).  

Considero que em alguns momentos, os posicionamentos no tocante às tendências 

que inspiravam a formação docente, buscavam ‘desconstruir’ algumas imagens, que, 

conforme os pontos de vistas dos(as) professores(as), já estavam bastantes 

desgastadas e, por conseguinte, pouco contribuíam para o trabalho educativo-

formativo. Foram falas que diziam sobre a necessidade de ‘curvar a vara para o outro 

extremo’, que afirmavam não haver tendência, nem metodologia fora das 
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experiências, das histórias dos sujeitos, dos professores(as) envolvidos(as) no 

processo e que “a descoberta será feita no pensar e sentir as problemáticas que 

vivenciamos” (OEF-Mutuípe, 2004). 

Penso que essas reflexões indicam a importância e a necessidade de se produzir, 

permanentemente, debates em torno da temática da formação docente e, 

fundamentalmente, mostram a premência de outros/novos referenciais, que possam 

examinar, sob diferentes perspectivas as questões relativas à formação de professores 

em serviço e suas implicações na construção de outros vieses teórico-práticos, 

comprometidos com o social, o cultural, com a construção contínua do ser humano. 

Refiro-me aos sentidos consoantes e comprometidos com as tendências assumidas 

pelos estudos críticos/pós-críticos que, ao evocarem as experiências e saberes 

presentes nos repertórios dos sujeitos − professores(as) envolvidos nas pesquisas − 

buscam conectá-los com as políticas de construção de conhecimento que norteiam e 

legitimam essas produções nos espaços acadêmicos e escolares. 

A seguir, apresento um panorama constituído por alguns grupos de pesquisas que, a 

meu ver, produziram e produzem valiosos estudos no campo das ciências humanas e 

na educação. A idéia de re-visitar essas tendências14 contribuiu significativamente 

para que os(as) professores(as) em formação compreendessem não apenas sobre o 

estado-da-arte na formação docente, mas, sobretudo, para que pudessem refletir 

sobre os possíveis caminhos e perspectivas a serem empreendidos em/na formação 

continuada.    

 

4.3.1 Teorias críticas e pós-críticas em/na formação docente  

 

...só é transparente aquilo que pode ser totalmente descrito, definido, 
desconstruído e reconstruído de maneira idêntica. Então, o trabalho 

                                                 
14 Alguns grupos de Pesquisa, ora revisitados, foram abordados anteriormente. 
(NASCIMENTO, 2003) 
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possível, entre visão das coisas e os fenômenos inscritos no domínio 
humano e social, perpassa por um processo de resistência para 
reconstrução e até um organizar a idéia que construímos sobre seu 
funcionamento. Talvez seja por isso que muitas vezes nos sentimos à 
toa perante tais posturas, elas parecem desaparecer das características 
mais específicas e globais dos objetos que estão sendo investigados... 
(OEF – Mutuípe, 2004) 

 

Os estudos críticos e pós-críticos têm abordado essa questão relativa às experiências e 

saberes docentes, denunciado quanto esse referencial vem sendo ocultado ao longo 

do tempo, conforme as políticas e ações comprometidas com as pretensões 

hegemônicas do pensamento científico moderno; ao tempo em que têm alimentado a 

utopia de uma sociedade contemporânea mais justa, inclusiva e democrática, na 

medida em que têm propiciado novos estudos, descobertas e intervenções nas áreas 

das ciências humanas, dos estudos culturais e da educação.  

Tendo em conta esse entendimento, Giroux e McLaren (1995) louvam o surgimento 

de estudos inspirados em abordagens tidas como pós-críticas e semióticas, por terem 

propiciado novas interações e reestruturações de idéias interessadas na produção de 

sentidos no âmbito das formações socioculturais, sendo assim essencial, segundo 

esses autores, compreender a dinâmica vivida dos movimentos sociais, sobretudo, no 

que tange aos problemas centrais de poder e política.  

Observam, ainda, que educadores tidos como radicais têm elaborado um novo 

vocabulário, principalmente, de cunho teórico-social, para ajudar a “desinvestir o 

pensamento convencional [...] sua condição de discurso objetivo e cientificamente 

fundamentado [...] sobre a escolarização”. Assim, pouco a pouco, “teóricos como 

Derrida, Saussure, Focault, Barthes, Lacan, Gadamer e Habermas”, dentre outros, 

“vão abrindo caminho em revistas especializadas em educação, já tendo, por efeito 

cumulativo, organizado uma grande ofensiva contra formas dominantes de 

teorização e prática educacional”. (GIROUX; MCLAREN, 1995, p.136-138) 
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Registra-se que alguns desses estudos, relativos ao pensamento crítico ,inicialmente 

foram produzidos pela Escola de Frankfurt, quando “pensadores alemães [...] 

estiveram preocupados em tentar compreender os processos pelos quais as pessoas e 

os grupos sociais aceitam e reforçam as estruturas e as instituições que são 

responsáveis por sua própria dominação [...]”. (SILVA, 2000, p. 51) 

Considero também bastante significativo reafirmar (NASCIMENTO, 2003), as 

contribuições históricas oriundas da Escola de Chicago15, da Nova Sociologia da 

Educação, que surgiram preocupadas, fundamentalmente, em contribuir na 

discussão e superação das formas de exclusão nas periferias estadunidenses. Ou seja, 

estudos realizados a partir da perspectiva interacionista, que visavam produzir 

saberes e conhecimentos para resolução de questões socioculturais, especialmente, na 

cidade de Chicago.  

Também, volto a salientar que foi em Paris VIII, “no âmbito de uma universidade 

experimental”, que autores como René Barbier, G. Berger, Alan Coulon buscaram 

constituir formas “[...] de resposta à hipótese da complexidade na educação [...]” 

(ARDOINO, 1998, p. 16), produzindo, assim, um importante referencial teórico para 

pesquisas no campo educacional.  

Com efeito, por fim, reitero (NASCIMENTO, 2003) que são fundamentais, também, 

os estudos desenvolvidos por pesquisadores brasileiros, a exemplo de Terezinha F. 

Burnham16, Maria Ornélia Marques17, Roberto Sidnei Macedo18, Sergio Borba, 

                                                 
15Termo utilizado, em 1930 por Luther Bernard, que designa um conjunto de pesquisas 
realizadas a partir da perspectiva interacionista, particularmente depois de 1915 nas áreas de 
Sociologia e Antropologia, da Universidade de Chicago. (GOLDENBERG, 2000) 
16 Também autora do artigo: Complexidade, Multirreferencialidade, Subjetividade: três 
referências polêmicas para a compreensão do currículo escolar. In: BARBOSA,J. G.(Org). 
Reflexões em torno da abordagem multirreferêncial. São Carlos: EdUFSCar, 1998  
17 Autora do artigo, Saberes escolares: para além da escola. In: OSOWSKI, C. (Org.) Provocações 
da Sala de Aula. São Paulo: Edições Loyola, 1999. Coordenadora do Centro de Estudos e 
Assessoria Pedagógica – CEAP. 
18 Autor dos livros: A Etnopesquisa crítica e multirreferencial nas ciências humanas e na educação. 
Salvador: Editora da Universidade Federal da Bahia -EDUFBA , 2000; e Chrysallís, currículo e 
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Joaquim Barbosa19, Eduardo Oliveira20 e Elizeu de Souza21, que, atualmente, vêm 

discutindo e publicando sobre multirreferencialidade22, intercrítica, implicação, 

pensamento complexo, multiculturalismo e sobre estudos (auto) biográficos na 

pesquisa e na formação docente23. 

Em se tratando dos pesquisadores baianos, os(as) professores(as) participantes dos 

OEF tiveram a oportunidade de trocar experiências, discutir questões, conforme se 

verificou no seminário realizado pelo OEF – Mutuípe, em conjunto com o 

FORMACCE, no dia 25 de maio de 2004, na FACED-UFBA, com as presenças dos 

professores Roberto Sidnei e Elizeu de Souza, abordando os respectivos temas: 

Etnopesquisa, complexidade e multirreferencialidade: a propósito da formação de educadores e 
                                                                                                                                                         

complexidade: a perspectiva crítico-multirreferencial e o currículo contemporâneo. Salvador: 
EDUFBA, 2002.   
19 Na sua obra destaco o olhar com que busca refletir sobra a trajetória de formação do 
educador. Para ele, “o profissional da educação visto numa dimensão também subjetiva e 
simbólica toma outro significado e outro rumo. Sem dúvida, abre espaço para dar novo 
entendimento ao seu próprio existir e, conseqüentemente, ao seu local de trabalho e de 
cidadania (a escola).” (BARBOSA, 1998, p.9)  
20 Membro do Movimento Negro, da Associação Cultural de Negritude e Ação Popular – 
ACNAP, autor de Cosmovisão Africana no Brasil: elementos para uma filosofia afrodescendente, 2ª. 
edição. Curitiba: Editora Gráfica Popular, 2006 e de Filosofia da Ancestralidade. Curitiba: 
Editora Gráfica Popular, 2007. 
21 Autor de artigos e livros: O conhecimento de si: estágio e narrativa de formação de professores. 
Rio de Janeiro. DP&A; Salvador, BA: UNEB, 2006. Organizador do II Congresso 
Internacional sobre Pesquisa (Auto) biográfica, Salvador-BA, em setembro de 2006 e 
Coordenador do Grupo de Pesquisa Autobiografia Formação História Oral – GRAFHO.  
22Noção concebida por J. Ardoino em 1966. Para ele, a “multirreferencialidade é esta 
plenitude de olhares e de esclarecimentos que supõe, por sua vez, diferentes linguagens 
descritivas e interpretativas que não devem ser confundidas ou reduzidas umas às outras 
porque derivam, de fato, normalmente, de paradigmas bem distintos.” (ARDOINO, 1998, p. 
119). 
23 Considero, também, importante ressaltar que os estudos sobre formação de professores 
têm apresentado posicionamentos muito mais críticos, progressistas e colaborativos nos 
lugares em que os docentes se sentem mais libertos, autônomos e participativos. Em geral, 
são falas onde eles buscam: partilhar experiências; religar saberes socioculturais aos 
conhecimentos das suas disciplinas específicas; pluralizar a escola, concebendo outros 
sentidos mais democráticos em relação ao ideal hegemônico do conhecimento padrão; 
romper com a linearidade do currículo formal e qualificar o ensino-aprendizagem no 
cotidiano da sala de aula. (NASCIMENTO, 2003, p. 139) 
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possíveis intervenções nos contextos escolares; e Formação também é auto-conhecimento: 

histórias de vida, autobiografias, implicações e experiências de formação pessoal-profissional 

em educação  

E aqui enfatizo a fala de Souza (2006), em relação às contribuições dos grupos de 

pesquisas, autores e autoras brasileiras, ao afirmar que 

 

O itinerário, as cartografias e os olhares possibilitados pelas trilhas e 
trajetórias vivenciadas pelos pesquisadores brasileiros têm indicado 
novos caminhos investigativos sobre formação de professores e a 
configuração da emergência dos estudos no campo da 
profissionalização, da identidade e dos saberes como fundamentais 
para reconstrução da imagem docente, tendo em vista uma melhor 
compreensão da complexidade do ofício, da possível superação da 
crise de identidade, da ambigüidade entre a profissionalização e a 
proletarização, da escuta das vozes dos professores e dos repertórios 
de conhecimentos pertinentes aos saberes próprios do professor em 
seu processo de formação pessoal e profissional. (SOUZA, 2006, p. 33)    

 

O estado-da-arte da formação continuada de professores(as) através das novas 

cartografias implica num recorte intencional, um olhar que ante a complexidade do 

tema, conforme demonstra Souza, busca realçar, ao invés de destacar, algumas 

referências pertinentes ao campo.  

Neste sentido, a ênfase dada aos ‘novos caminhos investigativos’ e a ‘configuração 

do campo da pesquisa’ representa um alerta no que concerne à condição crítica e 

emancipatória de produção de conhecimento na formação docente. 

Com efeito, tomo como referência esse posicionamento por considerá-lo muito 

significativo, em relação à intenção de explicitar as principais inspirações, noções e 

conceitos que nesse estudo dizem respeito ao tema da formação docente. 

Sobre essa questão, Nóvoa (2002) chama atenção das diferentes concepções de 

produção de conhecimentos no campo da formação continuada de professores(as). 

Considera que exista um “estranho consenso” em relação ao que se convencionou 
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chamar de ruptura com a concepção técnica, com os paradigmas dominantes. Ao 

destacar que o que ora tem se definido como emergente, as pesquisas baseadas nas 

racionalidades práticas, críticas, por exemplo, em geral têm gerado conceitos 

descontextualizados, “uma espécie de amolecimento conceptual das Ciências da 

Educação, que provoca uma circulação difusa de idéias, sem qualquer coerência 

teórica ou consistência científica”. (NÓVOA, 2002, p. 62) 

Este autor enfatiza a necessidade de superação da dicotomia teoria-prática na 

formação de professores, sendo preciso falar das concepções, elaborar as idéias 

interrogando e realizando as práticas, sem que isso se configure num “duplo 

processo de legitimação no seio da comunidade científica e profissional”. (NÓVOA, 

2002, p. 62) 

Através do texto intitulado Práticas de formação contínua de professores: cinco teses para 

debate, o referido autor buscou cartografar o ‘estado-da-arte’, no que diz respeito às 

atuais tendências teórico-práticas relativas à formação contínua de professores.  Ele, 

assim descreve as cinco teses: 

 

Primeira tese – A formação contínua de professores deve alimentar-se 
de perspectivas inovadoras que não utilizem preferencialmente 
‘formações formais’, mas que procurem investir do ponto de vista 
educativo nas situações escolares. 

Segunda tese – A formação contínua deve valorizar as atividades de 
(auto)formação e de formação mútua, estimulando a emergência de 
uma nova cultura profissional no seio do professorado. 

Terceira tese – A formação contínua deve alicerça-se numa ‘reflexão na 
prática e sobre a prática’, através de dinâmicas de investigação-ação e 
de investigação-formação, valorizando os saberes de que os 
professores são portadores. 

Quarta tese – é necessário incentivar a participação de todos os 
professores na concepção, realização e avaliação dos programas de 
formação contínua e consolidar redes de colaboração e espaços de 
partenariado que viabilizem uma efetiva cooperação institucional. 

Quinta tese – A formação contínua deve capitalizar as experiências 
inovadoras e as redes de trabalho que já existem no sistema escolar, 
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investindo-as do ponto de vista da sua transformação qualitativa, em 
vez de instaurar novos dispositivos de controle e de enquadramento. 
(NÓVOA, 2002, p. 63-65, grifos meus). 

 

Em suma, uma nova cartografia, um quadro das principais noções e conceitos tidos 

como crítico-emancipatórios no campo da formação contínua de professores, que 

inspiram discursos e propostas teóricas, que circulam pelo mundo, em contraste com 

as experiências, com as intervenções locais, singulares, originais, que reivindicam e 

interrogam sobre os sentidos ontológicos, socioculturais, sem perder de vista a 

possibilidade de integrar e instituir “uma nova sociedade de redes e de fluxos” de 

formação. (NÓVOA, 2002, p. 19).   

Cochran-Smith e Lytle (1993) também discutem sobre essa tendência, em que 

professores buscam se organizar em grupos, redes e fóruns de formação, na 

perspectiva de produzirem dialogias, mutualidades, colaboração, apoio e 

comunicação, 

 

[...] comunidades intelectuais de professores... que entrem em contato 
com outros professores, constituindo “uma pesquisa comum” com 
significado para suas vidas de trabalho (WESTERHOFF, 1987) e que 
olhem sua pesquisa como parte de esforços mais amplos para 
transformar o ensino, a aprendizagem e a escola. (COCHRAN-SMITH; 
LYTLE 1993, p.85-86 apud DINIZ-PEREIRA, 2002, p. 38-39). 

 

Essas abordagens, em geral, indicam/sugerem que estamos vivenciando um período 

de reforma e transição em que está posto a condição do sujeito/ator, a emergência das 

experiências e saberes antropossociais, a questão dos conhecimentos/competências 

dos profissionais da educação, dos professores-atores-autores implicados na análise, 

produção e renovação das políticas e práticas de formação. Um cenário de tensões, 

dilemas e questões formuladas pelos próprios professores no contexto do vivido 

ordinariamente, enquanto construção social da vida, da profissão e da escola, desta 
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forma, assumidas numa perspectiva das ações e interações humanas (SCHUTZ, 1985 

apud MACEDO, 2000, p. 53).  

Diante desse quadro, considero pertinente a observação de Diniz-Pereira (2002), 

quando afirma não existirem maneiras simples e óbvias de produção de condições 

que fomentem a participação dos educadores no âmbito da formação inicial e 

continuada, em especial, no que diz respeito aos estudos e intervenções 

desenvolvidas pelos próprios professores.  

Por fim, busco reafirmar a intenção de continuar ampliando essas reflexões em torno 

da formação contínua em cenários, em que os professores gradativamente têm 

conseguido exercer a condição de protagonistas das suas próprias histórias de 

formação. Isso coincide com o propósito de abordar esse fenômeno contemplando 

mais ainda a sua complexidade, considerando-o como uma construção sociocultural 

em movimento, por conseguinte, potencializando o debate sobre a educação 

interpares, as práticas colaborativas e emancipatórias... Sobre os novos olhares em/na 

formação docente. 
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5 OUTROS OLHARES EM/NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

 

5.1 ITINERÁRIOS DOS OBSERVATÓRIOS ETNOFORMADORES EM MUTUÍPE E     

      SALVADOR 

 

OEF  EM MUTUÍPE 

 

Ao descrever sobre a realização da Pesquisa em Mutuípe, considero imprescindível e 

importante registrar o trabalho que realizei, no período de 2001 até 2005, como 

educador-formador, contribuindo profissionalmente nas formulações e implantações 

das políticas públicas em educação e cultura. O início dessa parceria ocorreu no ano 

de 2001, quando fui convidado pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

do município (SEDUC), para construir, juntamente com os coordenadores 

pedagógicos, um projeto de formação continuada em serviço com o propósito de 

formar a equipe gestora para implantação de políticas educacionais, a exemplo da 

elaboração: do Plano Municipal de Educação; do Projeto Político-Pedagógico 

Municipal; das Políticas de Desenvolvimento do Ensino, de Valorização, Formação 

Inicial e Continuada de Professores e demais Profissionais da Educação; das Políticas 

de Integração Escola/Comunidade e das políticas de (Re)estruração Curricular. 

Para a realização dessa proposta, construímos um ‘fórum local permanente’, formado 

pelos gestores, coordenadores pedagógicos e professores interessados a pensar em 

estratégias de formação continuada em serviço que levasse em conta a realidade 
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instituída (dos modelos pedagógicos arcaicos que intencionávamos transformar) e as 

perspectivas instituintes (CASTORIADIS, 1995) de produção de sentidos e práticas 

emancipatórias, especialmente no campo da formação de educadores e da educação 

escolar.  

Impulsionados por esse propósito, realizarmos um trabalho de levantamento do 

saber local, quando os(as) professores(as) juntamente com os estudantes se tornaram 

flaneurs, observadores da vida artístico-cultural na cidade. Um trabalho de 

investigação-etnográfica que trouxe como resultado um movimento de resgate e re-

significação das histórias, das culturas e das experiências vivas no imaginário local; 

experiências que passaram a ser consideradas e disponibilizadas como referenciais 

pedagógicos na formação de professores e nas propostas de reestruturação curricular 

das escolas.  

Como referência desse itinerário, destaco a mostra do Projeto Historiar: Mutuípe, 

minha história... Minha vida; o Projeto Mutum e Ipê... A ave e a árvore na construção do 

nome; e o caderno de formação continuada, intitulado, Agenda Pedagógica: uma 

estratégia de formação continuada de educadores na rede municipal de Mutuípe-Ba, que foi 

publicado e distribuído nas escolas da rede municipal.   Como mostra a imagem, 

pensamos numa formação que envolvesse o coletivo, uma rede de sujeitos/grupos 

com trajetórias de vida e formação diferentes e, dessa forma, pudessem constituir 

rodas e caminhos coletivos em prol da cidadania e da justiça social.    

 

 
      Figura 3: Agenda Pedagógica: uma estratégia de formação continuada de educadores na  
                      rede municipal de Mutuípe-Ba.                   
     Fonte: Arquivo SEDUC.   
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Certamente, dentre as experiências acima referidas, o Projeto Historiar, como 

costumamos chamar, representou o primeiro e o mais significativo passo da 

caminhada, do itinerário percorrido pelos OEF em Mutuípe. O Projeto Historiar 

produzido pelos(as) professores(as) e profissionais da educação contribui 

significativamente para definição do campo, dos princípios, objetivos, eixos e metas 

referentes às políticas educacionais no município, integrando, inclusive o texto oficial 

do Plano Municipal de Educação, ainda em construção24.  

Essa experiência do ‘Projeto Historiar’ foi iniciada no ano letivo de 2001, quando as 

escolas do município através dos seus alunos e professores estiveram juntos às 

comunidades, realizando um levantamento da memória, da cultura e da história da cidade, 

o que representou um exercício de aprendizagem associado ao resgate de saberes e 

identidades locais, e conseqüentemente, de elevação da auto-estima do cidadão 

mutuipense.  

Os resultados dessa pesquisa ficaram expostos para visitação pública na Escola 

Julival Rebouças, e foram vários os depoimentos que atestaram e conferiram valor 

histórico e importância artística e cultural a essa iniciativa. 

Através desse Projeto, em que a escola se mostrou implicada com a historia local, 

tivemos a intenção de socializar, sistematizar e ampliar tanto as experiências 

históricas, quanto os saberes culturais e artísticos em Mutuípe, buscando assim 

configurar eixos de sustentação que pudessem nortear a elaboração das políticas públicas 

nas áreas artístico-cultural e educacional, especialmente, nos campos do currículo e da 

formação docente. 

Ao apresentar na íntegra essa Política Educacional, busco registrar os aspectos que 

foram resultantes das construções coletivas nos espaços escolares e sociais. Neste 

sentido, a meta de “valorização dos professores, gestores e coordenadores através de políticas 

de formação continuada e do Plano de Carreira”, posta nesse Plano de Educação, representa 

                                                 
24 Vide anexo B. 
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um determinado nível de implicação e comprometimento docente em relação aos 

rumos das políticas e práticas de valorização e formação docente no município.  

 

Projeto Historiar25 no contexto do PME - em construção 

A educação é um ato político. Supõe, portanto, a definição de princípios que deverão 
permear os atos educativos definidos como desejáveis para um determinado contexto. Nesse 
sentido, o Plano Municipal de Educação de Mutuípe, construído a partir de um amplo 
processo participativo, incorpora o Projeto Historiar como marco definidor dos princípios 
político-pedagógicos norteadores das ações educativas definidas para os próximos dez anos. 
São princípios universais e que, como tal, não podem deixar de integrar propostas 
educacionais que visem à transformação da realidade. A seguir, apresentamos os 
pressupostos, princípios e considerações sobre o Projeto Historiar.  

Pressupostos e considerações preliminares 

a) O Projeto Historiar é a proposta de educação da Rede Municipal de Mutuípe.  

b) É uma estratégia. É uma tática, que implica uma política de sentido, com uma ética 
definida e clara. 

c) A escola, arquitetada no cientificismo, esqueceu-se das singularidades, dos aspectos locais, 
do enraizamento local, que constitui a vida inarredavelmente cultural. 

d) A Secretaria de Educação de Mutuípe, ao assumir o Projeto Historiar como a proposta 
político-pedagógica da Rede Municipal de Ensino, revela a intenção de provocar, no homem 
e na mulher mutuipenses, a percepção de que é no seio dos movimentos humanos, culturais, 
políticos, éticos, históricos, portanto, nas dinâmicas sociais que ele e ela  se movem na 
história, fazendo história. 

e) Com o Projeto Historiar, assumimos estrategicamente que “estamos no meio de uma luta 
decisiva pela definição do que significa uma ‘boa’ sociedade, do que significa uma ‘boa’ 
educação, do significado da própria identidade social que queremos ver construída”. 

f) Com essa estratégia, queremos ampliar o espaço público e o debate coletivo sobre o que 
significa essa ‘boa’ sociedade e quais as melhores maneiras de alcançá-la. 

g) O Projeto Historiar abre a possibilidade de, de dentro da escola, se questionar o próprio 
conhecimento: Por que tais saberes se tornaram oficiais, dominantes? Que política de sentido 
está por trás desses saberes hegemônicos? A favor de quê, de quem, sob que princípio eles 
estão organizados? Por que outros saberes são desprezados, subordinados, relegados? 
Inclusive e, sobretudo, aqueles que expressam nossas singularidades? 

h) Com o princípio da criação de espaço público de decisão e de exercício e aprendizado da 
cidadania, a favor do qual o Projeto Historiar se coloca, a escola deve oportunizar ao homem 
e a mulher de Mutuípe uma formação que lhes permita participar a partir de uma tomada de 
decisão ética, moral, política, da construção da “boa” sociedade, uma sociedade em que a 
riqueza, os recursos materiais e simbólicos, a “boa” vida, sejam bem distribuídos. 

                                                 
25 Lei nº.713/05 que institucionaliza o Projeto Historiar. 
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São seus princípios: 

a) Educação/Escola como “Projeto Pedagógico” estratégico de construção de identidade. 

b) Formação do sujeito histórico-cultural comprometido com a transformação social. 

c) Construção de valores humanistas, baseados na solidariedade, na cooperação e na 
democracia. 

d) Construção de uma escola crítica, participativa, mediadora na relação com conhecimentos 
e saberes. 

e) Criação de espaço público de decisão e de exercício e aprendizado da cidadania. 

f) Resgate e ressignificação dos valores e cultura popular da região.       

Seus objetivos: 

a) Resgatar a historicidade do processo de construção da história e da cultura de Mutuípe. 

b) Valorizar e reinventar a tradição, favorecendo a formação de valores humanistas. 

c) Provocar o reconhecimento de cada pessoa como sujeito que constrói a história, que 
transforma a sociedade. 

d) Favorecer a afirmação da identidade sociohistórica e cultural do povo de Mutuípe. 

e) Possibilitar a reestruturação do currículo, levando em consideração a realidade local, a 
cultura, os valores do Município. 

f) Favorecer a construção de uma escola que compreenda que o desenvolvimento do 
educando pressupõe o desenvolvimento das diversas facetas do seu ser: a cognição, a 
afetividade e o modo de viver. 

g) Oportunizar às escolas e à comunidade um trabalho de integração e envolvimento na 
construção de uma nova perspectiva para a vida em Mutuípe. 

Seus eixos: 

a) Político: A educação construída como espaço público que promova a possibilidade de uma 
“boa” sociedade. 

b) Ético: A construção de identidades sociais coerentes com a possibilidade de criação da 
“boa” sociedade, que possibilite ao homem e à mulher tomar decisão, tomar partido, resistir 
à opressão, à intolerância, à imoralidade política. 

c) Histórico: A escola assumindo como compromisso o estudo da origem e história da 
construção da vida social em Mutuípe, em suas múltiplas dimensões. 

d) Cultural: A educação tomando o currículo como um campo aberto, onde possam ser 
incluídas as singularidades locais, as representações dos diferentes grupos e das diferentes 
tradições culturais que criam as necessidades concretas e que também devem fazer parte da 
escola. 

Suas metas: 

a) Democratizar o acesso e a permanência na educação infantil, fundamental, na educação de 
jovens e adultos e no atendimento aos portadores de necessidades educacionais especiais. 

b) Qualificar socioculturalmente a educação básica, buscando aumentar significativamente 
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os índices de aprovação por série e níveis de escolaridade. 

c) Valorizar os professores, gestores e coordenadores através de políticas de formação 
continuada e do Plano de Carreira. 

d) Buscar uma maior integração da Escola com a Comunidade. 

e) Construir o Plano Municipal de Educação de Mutuípe.    

f) Elaborar uma política educacional e Projetos Culturais, Ambientais, Esportivos e 
Artísticos.    

g) Promover a gestão participativa e integrada com as escolas e as demais secretarias. 

 

Tendo em vista esses referenciais, que associam formação docente à valorização e ao 

plano de carreira, em 2004, dando continuidade à implantação do Projeto Historiar, 

durante o planejamento da semana pedagógica iniciamos um diagnóstico, seguido 

de um debate sobre políticas, programas e ações de formação continuada no 

Município. Nessa oportunidade, fomos registrando as observações, percepções do 

grupo sobre o campo, as políticas e práticas de formação, conforme as questões do mundo 

contemporâneo, a conjuntura, a globalização, as políticas educacionais e as 

experiências locais. O texto apresentado, a seguir, que discute a conjuntura e os OEF 

como dispositivo de formação docente, expressa parcialmente esse momento relativo 

aos primeiros debates e inspirações dos OEF. Uma passagem que demarca 

coletivamente o posicionamento político-pedagógico do grupo, no que concerne à formação 

continuada docente, sendo esse um acontecimento, um marco inicial no trabalho da 

Pesquisa.  

 

Os espaços escolares de formação continuada... devem ser lugares/tempos que nos façam 
encontrar e descobrir os sentidos das nossas caminhadas individuais e coletivas de 
formação pessoal/profissional; a exemplo do Projeto Historiar, que nos faz perceber nossas 
histórias, propicia reflexões, nos provoca como contadores das nossas experiências sócio-
culturais. 

Gostaríamos de iniciar essa reflexão a partir das seguintes questões: 

− Qual o papel da educação? E da formação docente? 

− Quais os sentidos de projeto pedagógico em tempos de globalização? 
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Muitos autores definem a “globalização”, em tempos contemporâneos, como sendo um 
fenômeno de integração e articulação mundial com vistas a assegurar os interesses dos 
países ditos hegemônicos, mais desenvolvidos econômico/científico/tecnologicamente. 
Nesse sentido, a globalização, contemporaneamente associada às políticas neoliberais 
representa uma forma de organização e socialização do comercio mundial, da comunicação, 
da informação, da ciência, da tecnologia, da cultura, do conhecimento, do saber... Um 
modelo baseado no princípio da concentração de riqueza, da “força” dos paises 
considerados mais desenvolvidos e na exploração e exclusão dos paises tidos como em 
desenvolvimento e/ou subdesenvolvidos. 

Nessa perspectiva de formatação do mundo busca-se intencionalmente constituir modelos e 
padronizações globais, não apenas no âmbito mercadológico, mas também nos cenários 
sócio-culturais... Uma estratégia dos paises de “primeiro mundo” apoiada nas tecnologias 
avançadas da comunicação, que buscam substituir e descartar as experiências, as diferenças 
e as diversidades sócio-culturais mundiais. 

Desta forma, responder sobre os sentidos da educação nos implica e nos compromete diante 
desse cenário... A opção pela escola e pela formação cidadã... de crianças, jovens e adultos 
representa uma necessária tomada de decisão com relação a essas questões postas pela 
globalização “distorcida”. 

Milton Santos, nosso saudoso educador baiano já nos alertou sobre a urgência de 
construirmos uma outra globalização possível, inclusiva, horizontal, democrática. 

Consideramos que nos últimos três anos de gestão em educação em Mutuípe temos feito um 
movimento muito interessante no campo educacional, na implementação das políticas 
públicas, no campo do currículo, da formação e valorização docente. Um movimento que se 
assemelha a essa perspectiva que Milton traz. De alterar as marcas autoritárias dos modelos 
positivistas, excludentes e simplistas de educação e projeto pedagógico, inspirados nos 
ideais generalistas do pensamento científico moderno. 

Essa transição não é fácil, nem é algo que se dá no âmbito das individualidades... É uma 
transição participativa (feita conjuntamente com os alunos, professores, coordenadores, 
diretores...) de (des)construção dos modelos arcaicos e de construção simultânea de outras 
possibilidades de formação/educação, de projeto político pedagógico. 

Historiar Mutuípe... A escola com identidade ! Expressa a nossa implicação... Nossas 
trajetórias e inspirações sócio-culturais ante a lógica da “Globalização Distorcida”. Nós 
temos uma caminhada já realizada com relação aos princípios que nos orientam no campo 
da educação escolar e da formação de professores. 

Fizemos uma opção pelos sentidos humanistas críticos, pelos sentidos existenciais, das 
experiências e saberes locais/globais, pelas identidades sócio-culturais locais/globais... Onde 
o cenário local se torna vivo através da participação dos sujeitos-cidadãos que através da 
história, da memória, da tradição, dos hábitos, da vida vivida... Possibilitam outros sentidos 
ético-político-estético-pedagogico. 

Precisamos operar essa opção com mais intencionalidade, sobretudo nos espaços de 
formação continuada dos professores... Com efeito, os observatórios etnoformadores 
poderão instituir profícuos debates acerca dos eixos que queremos como norteadores da 
nossa Política Educacional em consonância com os nossos Projetos Pedagógicos e 
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Formativos... buscando compreendê-los como um processo dialético e dialógico, um 
movimento permanente de se fazer-fazendo-sempre. (OEF – Mutuipe, 2003) 

 

Esta situação é bastante ilustrativa no que tange à possibilidade de demonstrar como 

uma ‘política educacional’, em geral, tida como uma metanarrativa, resultante das 

macro esferas políticas e legais do âmbito: federal, estadual e municipal, ‘se faz 

horizontal’, conforme as políticas de sentidos, produzidas coletivamente pelos 

professores(as) em espaços escolares.      

A meu ver, aqui existe uma inversão em relação à lógica hegemônica de produção 

política; conforme o excerto anterior, os norteamentos do Projeto Historiar foram 

inspiradores dos projetos pedagógicos e formativos, assim como, as políticas 

pedagógicas e formativas, a exemplo dos OEF, também inspiram as políticas públicas 

educacionais. Nesta direção, no relato a seguir, um professor-coordenador das 

escolas da zona rural de Mutuípe faz uma reflexão bastante crítica sobre a função 

social da escola, como alguém que conhece esse cenário localmente. O referido professor 

descreve parcialmente sobre sua história e experiência de formação 

pessoal/profissional, mostra sua visão, seu olhar sobre a conjuntura e, por fim, 

expressa suas implicações referentes à escola e às políticas de formação docente. Esse 

texto, mantido na integra, sinaliza sobre a pertinência de se abordar questões 

referentes ao campo e às políticas educacionais, a exemplo da temática da função social 

da educação, nos contextos escolares onde são produzidos horizontalmente os 

programas de formação. 

 

A função social da formação continuada: De que sociedade fala esta escola? De que escola 
fala esta sociedade? Quando estudante do curso de magistério em 87, algo em mim fazia 
refletir sobre o processo educativo. Ao concluir, comecei a trabalhar e fui percebendo que 
poderia se pensar diferente, fazer diferente, porém a camada ideológica de alienação do 
processo era muito grande e nos fazia até acreditar naquelas verdades postas pelo sistema. 

Os poucos encontros pedagógicos “planejamentos” eram realizados sob a ótica de uma 
concepção pedagógica tradicional que fazia valer o ideário dos pacotes da SEC que eram 
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ingeridos sem nenhum tipo de reflexão que nos possibilitasse compreender a realidade 
sobre outros olhares. 

Inquietado com esta realidade, pois já compreendia o fazer educativo com mais amplitude, 
começo a levar para a sala de aula uma dinâmica, uma fala que sustentava alguns 
questionamentos que validavam alguns valores sociais como liberdade, democracia, 
transparência, respeito, coletividade... 

Paralelo a esta realidade e ao curso citado acima, estava fazendo o Curso Técnico em 
Contabilidade, na ETVJ (Escola Técnica Vale do Jiquiriçá) que proporcionava a todos uma 
visão questionadora da realidade do município e região. Os profissionais desta Instituição 
tinham uma proposta clara de mostrar uma alternativa educacional, procurando sempre 
“conscientizar” os(as) jovens acerca das questões políticas e sociais do nosso municípios e 
Estado principalmente. 

Foi a partir daí que comecei reconhecer o jornal, a revista e os livros como fonte de 
conhecimento e veículo de libertação do ser das amarras e nós da política de alienação do 
ser humano. Foi neste momento que percebi as armadilhas dos meios de comunicação de 
massa como, a Rede Globo que no seu fazer descarregava sobre a população todo o elitismo 
ideológico do sistema vigente. E com isso, procurava desenvolver, na medida do possível, 
uma prática pedagógica reflexiva e esperançosa. 

Com a administração do PT na cidade, tivemos a possibilidade concreta de realizar uma 
educação diferenciada e humanista. Diante disso, tivemos que dar início a uma nova 
caminhada para a des-construção e construção de uma realidade recheada de vícios, valores 
e virtudes questionáveis. Nos dois primeiros anos, encontramos muitas dificuldades, 
passamos por situações difíceis, de encantos e desencantos, encontros e desencontros, 
tristezas e alegrias, verdades e inverdades que serviram de diagnóstico para próximas 
investidas. 

Neste momento tivemos o prazer de conhecer o amigo... que, junto conosco, nos permitiu 
pensar, crer, prosar, articular, acreditar, sonhar e construir este tão sonhado projeto 
educativo, cultural, social e político em nossa cidade. Este momento foi extremamente 
positivo para o futuro de nossa educação. 

Nos dois últimos anos, estando diretamente ligado à escola do Campo como Diretor 
procurei organizar o espaço com cinco Professoras coordenadoras para compor a equipe de 
trabalho. A partir daí, com muitas leituras, desejos, paixão, carinho, respeito, democracia, 
liberdade, demos início a um trabalho de redimensionamento da concepção destas escolas. 
Através de visitas as famílias e as escolas, encontro com as famílias nas escolas, oficinas 
pedagógicas, encontros nas festas comemorativas e outros.  

Hoje já estamos nos ousando a pensar, refletir, construir, questionar, sonhar, amar, dar vida 
ao que fazemos com orgulho e o prazer de que estamos caminhando para uma melhor. 
Sentimos o grupo bem situado, bem articulado, bem intencionado, bem de vida e querendo 
viver. Hoje trabalhamos felizes e com muito prazer. 

Nesta perspectiva, ao compreender a educação com algo capaz de permitir a reflexão, a 
busca, a criação, o conhecimento, o diálogo, a intencionalidade, o desejo e a vida, pus a olhar 
a escola, espaço legitimado para a educação formal, com possibilidade de se tornar atraente, 
viva e democrática onde se possa permitir uma parceria constante com a comunidade na 
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intenção de desenvolver seu ser para construir perspectivas democráticas. 

O fazer desta escola nos fez pensar, rever e questionar sua função na sociedade. Qual seria 
sua função social?  Por que não desenvolver sua função social? De que sociedade fala esta 
escola? De que escola fala esta sociedade? Por que os muros físicos e psicológicos? Todas 
estas questões se misturam no pensar e provocam um grande diálogo sem respostas. 

O desejo de crer e perceber numa escola desenvolvendo suas funções sociais, que responda 
por novas exigências impostas pela modernidade, nos motivou a direcionar ações com um 
olhar crítico sobre modelo atual que responde a todas as solicitações, que se ampara por 
métodos e projetos inflexíveis e uma hierarquia antiquada que serve a uma elite filosófica 
que deseja o anacronismo da sociedade educativa. 

Em todo esse caminhar de dúvidas, questionamentos, desejos, certezas, incertezas, acertos, 
desacertos, vitórias, derrotas, as verdades que foram ditas e postas já não nos sensibilizam, 
porque desejamos redimensionar o fazer educativo na intenção de rever nossas ações, 
modificando-as nossas atitudes no dias a dia para que possamos conduzir esta escola de que 
falamos para um mundo onde o homem seja considerado agente-ator-autor do processo em 
sua vida e no seu espaço social. 

Hoje já pensamos uma escola com sentimento, com vida, com sensibilidade, com cultura, 
com emoção, com desejos, com democracia, com função social, com esperanças, com 
democracia, com liberdade... e com vida. Pensamos numa escola que busque refletir, bulir 
com as estruturas burocráticas e elitistas que tanto mal nos fizeram para poder cumprir com 
seus objetivos que não se limitam a promover simplesmente a formação intelectual do 
aluno. 

 A escola que desejamos passa por um processo de reestruturação de seu ser como espaços 
de “formação” social, cultural e intelectual na sociedade. O fazer da escola requer um 
comprometimento de todos os elementos que compõe a sociedade, com objetivos claros e 
com perspectivas de valorização e criação de novos valores sociais, éticos, políticos e morais. 

É preciso legitimar a participação da escola na sociedade com desejo de desenvolver um 
diálogo vivo, transparente, buscando viabilizar a todos o acesso ao conhecimento 
sistematizado, pois a escola é um espaço social de trocas coletivas, onde todos aprendem. 
Quanto mais for capaz de ouvir a comunidade e envolver suas necessidades, mais 
democrática torna-se sua relação com os alunos e seu modo de viver. 

Entretanto, tudo que está posto, é produto de vários anos de trabalho incessante, onde 
permeou as incansáveis interpelações, dúvidas, questionamentos, certezas, incertezas, 
decisões, saberes, compreensões, incompreensões, sentimentos, desejos, criação, recriação 
desistências, persistências pelos caminhos diversos para uma concepção de escola onde ela 
possa ser sendo no processo de construção de uma realidade em que todos sejam 
considerados agentes ativos e reflexivos da construção de seus espaços. (OEF Mutuípe) 

 

A reflexão acerca ‘de que sociedade fala esta escola? de que escola fala esta sociedade?’ 

remete-me a pensar sobre os sentidos de mutualidade, de interdependência e 

complementaridade em relação a esses dois lócus sociais.  Considero esse tema muito 
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relevante, sobretudo, pelo que possibilita como política e prática de formação 

docente.  Ressalto a passagem em que o professor sinaliza sobre outra escola 

possível, uma observação implicada com sentimento, desejo, esperança, cultura, 

liberdade e democracia, enfim, com a vida.  

Essa conjunção de situações, relacionada à implicação e à participação protagonista 

docente nas formulações e implantações das políticas educacionais, favoreceu para 

que os OEF se tornassem um dos programas oficiais do governo local.  

A semana pedagógica de 2004 constituiu-se no fórum de decisão referente à 

formalização do Projeto de Pesquisa e Formação Continuada de Professores, 

intitulado inicialmente de Observatórios Etnopedagógicos. Lembro-me que foi formado 

um grupo para aprofundar e escrever a proposta. Inicialmente, a intenção era 

constituir um grupo de estudo nas/entre escolas. Um espaço/tempo oficial de 

formação continuada de professores(as) em exercício.  

A seguir, apresento a minuta da proposta, ao tempo em que, enfatizo que esse 

documento foi resultante de um processo político democrático e participativo, em 

que os(as) professores(as) puderam contribuir, assumindo nas suas próprias mãos 

suas implicações e histórias de formação.  

 

Observatório Etnopedagógico... Vivemos um grande paradoxo no campo educacional, e 
aqui me refiro fundamentalmente à área pedagógica, ao saber, ao conhecimento, aos 
espaços de profissionalização, as funções, ao trabalho, emprego e renda dos profissionais 
que optaram por trabalharem na chamada pedagogia escolar e/ou institucional. Se por um 
lado percebemos o “enxugamento” e a diminuição de vagas e oportunidades de cargos 
profissionais baseados nas formações e especializações pedagógicas, por outro lado, tem 
aumentado significativamente o interesse pelos estudos e teorias pedagógicas para 
compreensão de questões contemporâneas relativas ao saber, ao conhecimento, a 
subjetividade, as questões das diferenças, das identidades e do poder.  

Através desse Observatório Etnopedagógico buscaremos constituir um fórum com esses 
profissionais: Professores(as), Coordenadores(as), Supervisores(as), Orientadores(as) e 
Gestores(as) Pedagógicos com a intenção de refletirmos sobre as perspectivas ditas pós-
modernas, de produção de saberes e conhecimentos críticos no campo educacional, em 
especial, no campo das políticas de currículo e da formação continuada em serviço desses 
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profissionais.  

O OEP é uma proposta instituinte de reconfiguração do trabalho pedagógico nos espaços 
institucionais/organizacionais a partir de inspirações etnográficas, da pesquisa-ação-
formação e da intercrítica como dispositivos para pensar a formação continuada em serviço 
e a reestruturação curricular das/nas escolas. 

O OEP se constituirá num novo espaço comunitário/escolar/institucional, num “entre-
lugar”, entre o instituído e o instituinte, um espaço de produção de outros sentidos, de um 
novo ethos pedagógico escolar/institucional inspirado na condição de implicação, de 
experiência, de compreensão, de interpretação, descoberta e constituição de saberes e 
conhecimentos pertinentes e intencionais na busca de resoluções das questões levantadas e 
dos objetivos propostos.  

Desta forma, o OEP se configura como um espaço de intercrítica, como nos sugere Professor 
Roberto Sidnei, “um dispositivo que, acima de tudo, coloca a teoria crítica no campo do 
currículo em realce, apontando para uma crítica descentrada, disponibilizada ao diálogo e à 
auto-crítica (2003, p.95), e também, se configura como um espaço de produção de 
conhecimento nos espaços das escolas/instituições educacionais, portanto, também de 
constituição da condição do professor agente-ator-autor da/na sua própria formação 
continuada. 

Sobre a formação do Grupo: 

Pretendemos trabalhar com o máximo de 20 pessoas. O grupo deverá ser formado 
preferencialmente com a participação de Professores(as), Coordenadores(as), 
Supervisores(as), Orientadores(as) e Gestores(as) Pedagógicos, podendo também participar 
alguns estudantes de Pedagogia. Participarão do grupo prioritariamente os profissionais da 
rede municipal, podendo estender também para a rede estadual e escolas privadas. 

Foco/objetivos 

a) Formação continuada em serviço de Professores(as), Coordenadores(as), 
Supervisores(as), Orientadores(as), Gestores(as) Pedagógicos e Estudantes de Pedagogia; 

b) Conhecer o campo, as políticas e práticas de pesquisa e formação continuada tendo em 
vista a possibilidade de melhor compreender e intervir nessa realidade;  

c) Produzir projetos, ações, programas individuais/integrados, participativos, colaborativos 
de formação nas/entre escolas; 

d) Contribuir nas formulações de políticas públicas e regulamentações 
escolares/institucionais de formação continuada em serviço. 

Periodicidade  

Os encontros ocorrerão três vezes ao mês, nos meses de Março à Novembro. 

Realização 

Esse Projeto é uma realização da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer - SEDUC em 
parceria com o Projeto de Pesquisa coordenado pelo Professor Cláudio do Nascimento – 
Formacce-Faced-UFBA. 
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Após algumas reuniões, optamos por denominar Observatórios Etnoformadores (OEF), 

como forma de definir, a partir do termo formação, que se tratava de formação 

continuada de professores. Aqui, saliento que foi muito significativo o debate sobre o 

‘nome que nomeia’ a educação do(a) professor(a).  Nesse sentido, algumas questões da 

pesquisa, a exemplo, do campo, das políticas e práticas, do nome que nomeia a educação 

do(a) professor(a) já iam sendo abordadas e discutidas pelos(as) professores(as) 

envolvidos na implantação da proposta formal dos OEF. A imagem capturada da 

internet por uma professora serviu para divulgar e convidar as escolas e os demais 

docentes para participarem dos encontros. 

Então a SEDUC fez um convite através de carta-circular às escolas do município, no 

sentido de identificar aquelas escolas em que o(as) professores(as) demonstravam 

interesse em participar de ações e/ou programas de formação continuada em serviço. 

Neste sentido, a decisão de participar dos OEF implicava as dimensões pessoais, 

profissionais docentes com as necessidades dos projetos pedagógicos escolares.   

 

OBSERVATÓRIOS ETNOFORMADORES 

Um dispositivo de formação continuada de professores em serviço - 2004 

 

Convite 

A proposta dos Observatórios Etnoformadores como 
espaço de reflexão e formação continuada de educadores 
busca dar continuidade ao trabalho que vêm sendo 
desenvolvido desde 2001 por essa Secretaria.                 

Conforme prevê a atual legislação educacional, 
nós no âmbito das políticas públicas, temos 
efetivado ações que expressam nosso 
reconhecimento e compromisso com a questão do 
valor social da educação e, por conseguinte, com a questão da Valorização do Magistério. 
Assim realizamos: 

• Formação dos Gestores e Coordenadores da SEDUC; 

• Projeto Historiar... Mutuípe: minha história... minha vida; 

• Agenda Pedagógica... Uma estratégia de formação continuada de educadores na rede 
municipal de Mutuípe-Ba; 
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• Projeto Pró-formação... formação de professores leigos; 

• Curso de formação de professores pela Rede UNEB ; 

• Formação de Coordenadores Pedagógicos; 

• Encontros e Semanas Pedagógicas; 

Os Observatórios buscam instituir círculos de educadores: Professores, Pedagogos, Diretores, 
Supervisores, Orientadores, Coordenadores que, preferencialmente, estejam exercendo 
também funções pedagógicas docentes, para desenvolverem coletivamente, em dialogia, 
projetos de estudos sobre temas e questões pertinentes às realidades vivenciadas nas suas 
instituições escolares [...] convidamos vocês a participarem desse Projeto, ao tempo em que, 
solicitamos que esse trabalho seja divulgado junto aos professores interessados, desde que 
estejam identificados com os pré-requisitos supracitados. Informamos que a turma será 
completa a partir da inscrição dos vinte primeiros educadores.  

Mutuípe, 09 de fevereiro de 2004 

Rosiete Costa de Sousa - Secretária de Educação, Cultura e Lazer 

 

Formaram-se dois grupos com, aproximadamente, 20 professores(as) cada,  com a 

periodicidade de encontros quinzenais. No decorrer do trabalho, esses grupos que 

iniciaram os OEF foram configurando a concepção política da formação, com base nos 

enfoques relativos aos níveis de implicações, ao  campo, às políticas e tendências de 

formação, aos problemas e questões do chão da sala de aula e, fundamentalmente, 

refletindo sobre a natureza do grupo, sobre os saberes e responsabilidades 

individuais e coletivas. Essas reflexões e produções foram em parte registradas nos 

diários de formação e estão disponibilizadas a seguir.  

Em 2005, os OEF ampliaram a participação, tendo incluído outros(as) professores(as). 

Nessa transição, destaco um excerto que revela as implicações de uma professora, 

que relatou num dos encontros dos OEF em 2004, ter sido aluna de sua própria mãe 

numa escola multisseriada na zona rural. Esse depoimento foi socializado e escolhido 

como divulgação junto aos demais professores(as) interessados em participar dos 

OEF em 2005, quando o grupo criou a imagem de uma mandala-girassol para integrar 

os(as) participantes e sinalizar sobre as questões e temas de interesse dos(as) 

professores(as) (vide imagem e programação a seguir).       
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OBSERVATÓRIOS ETNOFORMADORES 

Um Dispositivo de Formação Continuada de Educadores em Serviço - 2005 

..E o que quero enquanto profissional de educação, é contribuir para que haja mudanças 
positivas e significativas no processo de ensino aprendizagem, principalmente nas escolas 
multisseriadas, para que o ato de ensinar e de aprender seja encarado como ato prazeroso, 
apresentando como traços principais: a alegria, a 
seriedade na apropriação e recriação dos 
conhecimentos, a solidariedade e a curiosidade, 
e que esteja voltada para transformação social. 
Contudo, vale ressaltar que, esta não é uma tarefa 
fácil. Temos que nos alimentar com o desejo 
insaciável da busca, da persistência, e, é pesquisando 
com esta sede que conseguimos. E para finalizar 
este momento de atriz-autora, quero ratificar a minha alegria de expressar-me. E como já nos 
afirmava Freire... “é decidindo que se aprende a decidir...” Estou conhecendo e aprendendo, 
pesquisando e inovando. E este é meu ideal. (OEF - Mutuípe, 2004)26.   

PROGRAMAÇÃO 

Em 2005 realizaremos os seguintes 
encontros: 

27 de Abril (Quarta-feira) – 8:30 às 11:30h - 
MUTUÍPE– Barracão Cultural 

a) Breve Retrospectiva 2004 (Coordenadores) 

b) A Escola de Mutuípe Cuidando e 
Valorizando a Vida: Tecendo uma 
“transversalidade” nas Políticas de Formação, 
nas Re-estruturações Curriculares e nos Projetos 
Pedagógicos (Profa. Rosiete Sousa – Pedagoga, 
Especialista em Educação, Secretária da Seduc; 
Profa. Ivana Amaral – Pedagoga, Pós-
graduanda em Educação, Coordenadora da 
Formação de Educadores  

11 de Maio (Quarta-feira) – 08:30 às 11:30h 
- MUTUÍPE– Barracão Cultural 

OEF como estratégia de formação continuada 
de educadores em serviço... O educador 
pesquisador e a cartografia da pesquisa (Prof. 
Cláudio Orlando C. do Nascimento – Pedagogo, 
MS e Doutorando em Educação, Colaborador 
da SEDUC) 

25 de Maio (Quarta-feira) – Auditório da 
FACED- Salvador – 13:30 às 16:40 h 

a) Formação também é auto-conhecimento: 
histórias de vida, autobiografias, implicações e 
experiências de formação pessoal-profissional em 
educação (Prof. Elizeu de Sousa – Pedagogo, 
Doutor em Educação, UNEB) 

b)Etnopesquisa, complexidade e 
multirreferencialidade: a propósito da formação 
de educadores e possíveis intervenções nos 
contextos escolares (Prof. Roberto Sidnei Macedo, 
Doutor em Educação, Faced-  UFBA) 

08 de Junho (Quarta-feira)  – 08:30 às 11:30h 
– Barracão Cultural de Mutuípe 

 a) Panorama das trajetórias de formação 
dos(as) educadores(as) em Mutuípe - 
Professores(as) dos OEF     

22 de Junho (Quarta-feira)  – 08:30 às 11:30h 
– Barracão Cultural de Mutuípe 

Edição do Caderno 1 - dos registros, diários e 
textos, produzidos nos encontros dos OEF. 

- Nosso EtnoForró! 

                                                 
26 Figura 4: A mandala-girassol simbolizando os OEF. Constando os nomes dos(as) 
professores(as) e temas de interesse.  Fonte: Arquivo SEDUC 
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Os OEF em 2005 tiveram um formato um pouco diferente do primeiro ano. Com base 

nos registros do ano anterior, buscamos contemplar através de seminários algumas 

temáticas que foram indicadas e sugeridas pelo grupo. Neste sentido, observei que o 

foco da formação nos OEF em 2005 contemplou os seguintes norteamentos: 

Articulação entre as políticas educacionais, políticas de formação e curriculares 

através do enfoque do Projeto Historiar neste ano: ‘A Escola de Mutuípe Cuidando e 

Valorizando a Vida: Tecendo uma “transversalidade” nas Políticas de Formação, nas 

Re-estruturações Curriculares e nos Projetos Pedagógicos’; Os OEF como dispositivo 

de formação continuada, como estratégia de formação em serviço; As contribuições 

da etnopesquisa, da complexidade, da multirreferencialidade e das histórias de vida 

para o campo da formação docente; socialização das itinerâncias de formação dos(as) 

professores(as) participantes da pesquisa.  

Tanto no ano de 2004 quanto em 2005, considero que foram muito importantes as 

observações, as análises documentais, as produções pedagógicas, os registros de 

campo e, sobretudo, a produção dos diários de formação. Nesses diários constam 

registros em formato de texto e registros em elaboração, semi-estruturados.  

 Os diários se tornaram uma importante estratégia de formação coletivizada, na 

medida em que as suas escritas/leituras eram feitas em conformidade com as 

vivências, observações, interpretações produzidas a partir dos encontros de formação 

nos OEF.  

Através dessas escritas/leituras, os(as) professores(as) falaram e refletiram sobre 

diversos enfoques possíveis da formação continuada, assumindo-a, assim, na sua 

hiper-complexidade. Percebem-se variados níveis de implicação, problematizações, 

compreensões e produções de sentidos. Vale ressaltar a atenção consciente e a 

qualidade reflexiva dos textos, além de se constituírem num documento que registra 

as sombras e luzes da caminhada, as nuanças do percurso realizado pelos OEF.       
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A) Diários coletivizados de formação continuada: registros em formato de texto  

 

Olhares implicados na formação... Novas possibilidades de brincar e ensinar a      
brincadeira 

 

É possível falar e transcrever a partir de um olhar vivido e experimentado quando volto a 
minha infância passada e presente suscita fortes lembranças, brincar é gostoso, espontâneo 
criativo, repetitivo, mas não se cansa, parece ser um recomeçar. Cantar roda, pega-pega, 
macaquinho, pular de corda, gangorra,... Recordar é fazer memória das coisas “a 
brincadeira” quanto é legal permitir e ser permitido ao mundo da imaginação, do faz de 
conta se revela de um jeito próprio de ser e pensar. 

O mundo da criança não é o mesmo do adulto, elas fazem suas descobertas e ampliam suas 
habilidades, dando sentido às coisas do seu próprio mundo aí se misturam realidade e 
fantasias. 

Relatar esse vai e vem do ser e viver do mundo infantil é conhecer o olhar de um 
observador que é tão difícil traduzir o que se observa nesse pequeno espaço que é a sala de 
aula, lugar minado de ricas experiências principalmente, quando as brincadeiras acontecem 
esse mundo natural e espontâneo se revelam. 

Em certo momento comecei a observar as crianças brincando em pequenos grupos, 
escolhidos pelos seus próprios interesses, brincavam de casinha, imitando a mamãe fazendo 
comida, a boneca era o neném, outros juntavam as cadeiras formando o trenzinho, madeira 
velhas de compensados, eram suas espadas.  

É certo que as brincadeiras vêm das experiências vividas no dia a dia dessas crianças. Nesse 
momento elas parecem ter seu mundo cercado com suas próprias linguagens e interesses, 
gestos e atitudes sendo revelados em suas in-completudes aí tudo é permitido. O adulto não 
é mais um problema. 

É preciso ir à busca de um novo fazer pedagógico, valorizando a brincadeira no cotidiano da 
sala de aula como uma arte de atração dominada pelo ser infantil, pesquisar a partir de 
teorias e revelar o rosto de uma proposta de currículo priorizando o prazer pelo brincar. 

As brincadeiras das crianças estão presentes no dia a dia da vida das crianças, motivo maior 
é trazer essa linguagem para o meu fazer pedagógico, voltar meu olhar para o cotidiano da 
sala de aula, enriquecida de saberes, ora revelados com tanta naturalidade e 
espontaneidade, que parece ser tão esquecida ou até mesmo descartada por imposições dos 
adultos que às vezes vai manifestando nas crianças outras posturas do tipo não faço, não 
quero é chato e assim elas vão demonstrando suas insatisfações em dizer não. É preciso 
respeitar esse lugar como essência, e fazer do brincar uma rica oportunidade para as 
crianças vivenciarem inúmeros papéis e acima de tudo refletir na prática pedagógica esse 
campo de potencialidades, habilidades e competências em que as crianças expressam em 
gestos e a atitudes seus sentimentos e emoções. 
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Registros em formato de texto: 

 

As “educações” e o aprendizado na escola 

 

Diante das muitas “educações” que vivenciamos e as quais auxiliamos no desenvolvimento 
e aperfeiçoamento constatamos que é recíproco e contínuo o fato de estarmos a todo o 
momento escrevendo e registrando. 

Na sociedade brasileira com uma clientela mista, é notória a riqueza dessas educações onde 
a leitura de mundo é encarada por muitos professores como algo pobre já que falta a parte 
prática do decifrar de código registrado e seguindo uma seqüência lógica de fácil tradução, 
ou seja, sujeitos capazes de por no papel seus atos, sentimentos e idéias e que saibam 
explicar os mesmos. 

Para atendermos a uma clientela pública ou privada precisamos documentar nossos 
“passos” que ficarão perpetuados no tempo para outros, isto é, história de um povo que 
sente a necessidade do conhecimento do meio, a fim de se adequar a ele conhecendo na 
íntegra sua origem e sua existência atual. Para nós adultos e supostamente alfabetizados, o 
mundo da leitura e da escrita é tão normal que não nos damos conta de como vive alguém 
que não ler nem escreve, qual a visão que eles têm deste mundo letrado e complexo que 
para nós é de fácil acesso e fácil compreensão? O objetivo principal da alfabetização é 
ensinar a escrever e a traduzir os códigos, valorizando pouco, a parte da descoberta, da 
transformação, renovação. De encontro a essa visão Jean Piaget defende que o conhecimento 
vai se construindo com a história de cada povo e junto com vários outros teóricos como 
Paulo Freire, Emília Ferreiro e outros, conseguem inspirar e lançar no cenário educacional 
uma proposta construtivista onde o ser é o “conteúdo” principal a ser compreendido para 
análise individual e coletiva a fim de se construir conceitos voltados com a realidade vigente  
onde nada está pronto, acabado, e nada é imposto. É a relação do ser com o meio físico e 
social que lhe permite a construção própria do conhecimento. A escola deve ser o elo de 
ligação entre o conhecimento já existente e o que será construído.   

A facilidade do aprendizado hoje é devido à proposta de se trabalhar de forma 
interdisciplinar, ou seja, de um único ponto puxa-se várias outras ramificações com as quais 
conseguimos despertar o interesse no alunado. A diversidade na prática pedagógica, a 
valorização do lúdico, as aulas de campo, aulas viva..., permitem melhor entrosamento 
entre todos envolvidos na comunidade escolar (família, corpo docente e discente, 
representante religiosos...), levando o alunado a auto-descobertas surpreendentes e eficazes 
na construção do próprio conhecimento e conseqüentemente, auto-estima elevada. 
Proporcionar ao educando meio de construção do conhecimento, só é possível quando o 
professor é adepto a construção do novo. “Só se aprende aquilo que se gosta” assim sendo, 
devemos ser seres sensíveis e perspicazes no diagnóstico coletivo da turma em questão. 
Percebemos hoje que a classe de professores já possui em sua maioria, a consciência da real 
necessidade de sermos professores leitores e pesquisadores, pois, só teremos no futuro 
profissionais com tais características se investimos agora na construção / desconstrução do 
tradicional para a implantação do novo aonde o conhecimento real vem do trabalho 
realizado com docente/discente, os quais, somam, ampliam e transmitem conhecimentos de 
maneiras mais sólidas voltadas a realidade rica em ‘’conteúdo ‘ ‘ já pertencentes a vida dos 
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seres no seu meio social trazidos para a sala de aula Acredito que a criação do cidadão 
verdadeiramente consciente de sua postura como ser social  só é possível quando ele passa a 
se perceber como ser integrante, construtor e transformador  do seu espaço como um todo. 
Descobrir que para ser parte de uma história diferente é preciso mudar o futuro. E mudar o 
futuro depende de mudar a maneira de como se pensa o presente. Otimizar os resultados é 
preciso, porque não podemos esquecer que por traz das histórias existem pessoas. Pessoas 
que formam uma nação. E nós professores temos o dever como mediador do conhecimento 
de propor contarmos juntos uma história diferente dizendo não aos pacotes prontos, que 
acabam por fornecer a sociedade profissionais repetitivos, omissos e incapazes de criar ou 
até de conseguir “enxergar” o que está posto  na sociedade na qual ele esta inserido e 
deveria ter papel ativo. Na certeza de que sei pouco diante do muito a ser descoberto, é que 
reflito sobre as discussões dos encontros do observatório etnoformadores e percebo que é 
preciso rever minha prática pedagógica e das pessoas com as quais trabalho e concluo, com 
sede de ir muito mais além nesse mundo de saberes ilimitados e inigualáveis, diante do 
querer suprir a necessidade individual de cada grupo onde há variáveis fontes de 
sabedorias a serem “trabalhadas”. Assim sendo, percebo que o conhecimento que nossa 
sociedade constrói aos poucos sobre as diferenças entre seres humanos, nossas atitudes e 
conceitos frente a outros grupos sociais estão na maioria das vezes repletos de “atitudes” 
etnocêntricas onde analisamos os outros grupos a partir do nosso que é o centro. Os valores 
construídos pela sociedade e reforçados pela escola são fundamentais para que o conjunto 
dessa sociedade valorize as ações que proporcionam a “integração” cultural dos vários 
grupos. As diversas “verdades”  que permeiam nossa historia são formadas pela cultura 
dominante brasileira e têm construídos valores e preconceitos, que contribuem para a 
manutenção das relações sociais presentes e que excluem  a maioria da população faz-se 
necessário compreender como foram sendo construídos as relações desta sociedade 
pluriétnica onde nossa cultura é enriquecida das várias vivências dos homens e mulheres 
que no Brasil vivem e constroem suas existências, identificando-se com o lugar a partir de 
suas relações e significações oriundas dos interesses dominantes. O mesmo ocorre no espaço 
escolar o qual, requer de todos o desejo constante da inovação que com certeza só é fixa e 
rica em conhecimento quando adquirida com pesquisas e estudos com o intuito de estar 
sempre descobrindo mais. 

 

Nestes textos, dentre outras possibilidades de interpretação, chamo a atenção para as 

sensibilidades das observações e reflexões, especialmente, pelo que revelam acerca 

das implicações das professoras. São discursos complexos, relacionais, que denotam 

uma atenção consciente e abrangente em relação às suas itinerâncias, histórias e 

experiências de formação, sobretudo quando falam e transcrevem a partir de ‘um 

olhar vivido, que suscita lembranças e ao mesmo tempo não se cansa... e parece um 

recomeçar’, e também quando falam da ‘relação do ser com o meio físico e social como 

condição de produção do conhecimento’ e, fundamentalmente, quando defendem que a 
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escola como elo de ligação entre o conhecimento existente outrora-agora  e o que 

virá.  

Os registros − ‘em elaboração’, ‘semi-estruturados’ − produzidos nos OEF expressam as 

observações, as implicações, os sentidos de formação constituídos a partir das 

circunstâncias e itinerâncias do grupo; neste sentido, apresentam uma polifonia no 

que diz respeito às diversas noções de campo, de políticas e práticas de formação 

docente. Essas escritas densas e longas, a meu ver, dentre outros significados, 

sinalizam a necessidade de compreensão de que os(as) professores(as)  têm histórias, 

experiências, saberes, competências, enraizamentos, intencionalidades; têm vozes, ou 

ainda, são atores-atrizes que protagonizam suas histórias de formação vinculadas aos 

seus cenários e contextos sócio-culturais.   

 

B) Diários coletivizados de formação continuada: registros em elaboração, semi-
estruturados (Observações, Implicações... Outros olhares em/na formação 
continuada docente)27 

 

Registro 1: Que as ações confirmem as palavras. Isso é possível... 

Para iniciar a conversa é interessante dizer que fazer parte do grupo de estudos do 
Observatórios Etnoformadores está sendo imensamente gratificante. Primeiro, pela 
oportunidade do crescimento profissional e humano (pois, assim, entendo a 
finalidade da formação continuada em serviço) e, segundo, pelo desafio de com o 
crescimento contribuir para alterar a realidade educacional constatada em nosso 
cotidiano. 

Iniciar os registros desses encontros não foi tão fácil como me pareceu no momento 
da decisão de assumir o compromisso com o grupo. A dificuldade apareceu 
exatamente no momento em que me coloquei diante da folha em branco e os 
pensamentos começaram a pular, tal qual milho de pipoca em óleo quente. Foram 
                                                 
27 Os(as) professores(as) produziam seus registros, e a cada encontro escolhíamos um dos 
diários (em elaboração, semi-estruturado) para ser lido, discutido, debatido, refletido; 
considerando os diversos pontos de vistas, as múltiplas referências, a hiper-complexidade 
apresentada pelo professor(a)-grupo. Desta forma, os temas apresentados eram ampliados, 
aprofundados, expressavam uma diversidade de olhares, de níveis de implicação e 
percepção, de experiências e expressões de sabedoria. Ressalto, que essa forma de trabalhar 
com os diários favoreceu a construção de atitudes coletivizadas, mutualistas, dialógicas entre 
os(as) professores(as) em/na formação.  
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muitas as dúvidas sobre: o que escrever? O quadro teórico? As representações dos 
professores, deste grupo, deste grupo, a partir de outras representações? O motivo e 
a idéia dos “Observatórios”? a formação continuada dos educadores? Daí decidi, 
vou levantar algumas indagações que há muito tempo vem me inquietando [...] 
gostaria de trazer a questão das relações inter-pessoais.Para ilustrar uma atitude 
possível de ser adotada na relação coordenador/professor trago Rogers (1997) 

“ confio nas pessoas - em sua capacidade de explorar e compreender a si mesmas e 
seus problemas - em qualquer relação próxima, duradoura, em que eu possa prover 
um clima de calor e compreensão autênticos. È preciso que aprendamos [...] a ouvir e 
a falar, a confiar e a acreditar nas pessoas independente do seu saber ou não saber. 
Só depois dessa aprendizagem, desse exercício poderemos ser” um analista 
simbólico um artesão, um profissional da relação e um construtor de sentidos”.( 
Canário, 1998). Que as ações confirmem as palavras. Isso é possível...                                                                                                       

 

Registro 2: Quando buscaremos pensar, planejar e executar no espaço escolar práticas que 
valorizem a diversidade sócio-cultural: as diferenças étnicas e gênero e as diversidades 
formais de aprender? 

No momento que você decide que vai escrever a mente bloqueia todas as conexões que 
foram estruturadas anteriormente. Estes bloqueios estão associados à insegurança do fazer , 
pois a nossa formação foi enriquecida por certezas e verdades que hoje são contestadas e 
repensadas a todo momento. 

Neste sentido, como no ato de escrever o professor/coordenador que vem buscando a 
formação continuada, no ato da prática pedagógica, mesmo tendo estruturado pensamentos 
pós-modernos, depara-se com paradigmas de raízes positivistas e da teoria tradicional da 
Educação. O como fazer na prática pedagógica ainda não está estruturado a partir de uma 
pedagogia crítica. 

Mas até quando a educação, ou nós sustentaremos a insegurança que retarda o processo de 
mudança para trabalharmos com reais situações, necessidades que o espaço escolar 
apresenta. Quando buscaremos pensar, planejar e executar no espaço escolar práticas que 
valorizem a diversidade sócio-cultural: as diferenças étnicas e gênero e as diversidades 
formais de aprender? 

Logo, inquieta-nos como educadores, como construir um currículo numa perspectiva 
multirreferencial da educação num espaço em que ação positivista ainda está tão forte e 
vista como verdades absolutas? 

Como este momento surge dos constantes questionamentos, evidenciamos novas idéias que 
complementará estas primeiras linhas, pois compreender uma realidade, tomando-a como 
complexa, significa entender a interdependência entre todos os fenômenos nela implicados 
(Martins 1998:24), e isso ocorre dentro de um processo continuo de ações e reflexões que 
neutralizam a insegurança e possivelmente será substituída pelo ato de decidir e agir na 
dúvida e na incerteza. 
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Registro 3: O campo educacional está repleto de metanarrativas 

Vimos que a complexidade tem sido explorada nos diversos campos do saber com a 
perspectiva de conhecer nossa realidade, e como nosso saber é limitado, ele não nos 
oferece garantia de compreensão definitiva da realidade, como vimos no exemplo 
comovente e preocupante da experiência vivida pela professora Nete, quando 
relatou o fato do aluno já permanecer por 05 anos numa mesma série sem se 
perceber qualquer sinal de avanço cognitivo ou intelectual. 

A noção se complexidade nos leva a pensar a noção de totalidade e as relações das 
partes com o todo, assim o conhecimento científico nos permite dizer que a escola é 
um lugar que permite a nós professores sabermos receber todos os tipos de 
conhecimentos e experiências trazidos pelos alunos e acolher de forma que este 
aluno se sinta parte integrante e formador do todo. 

A razão desconsidera os conhecimentos instituídos pela ciência, quer dizer, só é 
transparente aquilo que pode ser totalmente descrito, definido, desconstruído e 
reconstruído de maneira idêntica. Então, o trabalho possível, entre visão das coisas e 
os fenômenos inscritos no domínio humano e social, perpassa por um processo de 
resistência para reconstrução e até um organizar a idéia que construímos sobre seu 
funcionamento. Talvez seja por isso que muitas vezes nos sentimos à toa perante tais 
posturas, elas parecem desaparecer das características mais específicas e globais dos 
objetos que estão sendo investigados. 

Quando Ardoino diz que para tratar da complexidade é preciso lançar mão de um 
estatuto de análise bem diferenciado daquela da análise cartesiana, ele se refere à 
compreensão dos fenômenos no campo das ciências antropossociais com base nos 
sistemas de referências e de leituras diferentes (psicológicas e sociológicas, por 
exemplo), embora que em nossa prática diária, em nosso sistema educacional ainda 
insistimos em reunificar experiências a fim de cumprir objetivos e produzir ações 
formadas por concordância de idéias, ou seja, ainda em dar primordial relevância 
àquilo que nos leva a crer que a homogeneidade cultural e a simplicidade das 
experiências nos remetem à complexidade de nossa vida social. 

E foi aqui, neste espaço de estudo quinzenal, nas discussões, que mostramos 
preocupação e indignação em relação a nossa prática pedagógica. Não podemos 
ignora, simplesmente, as transformações na consciência e nos afetos, não podemos 
admitir que é a unidade que forma integralmente os educandos.  

E para reforçar, Edgar Morin, numa entrevista à revista Nova Escola, de dezembro 
de 2003, diz: “A educação deveria romper com isso mostrando as correlações entre 
os saberes, a complexidade da vida e dos problemas que hoje existem. Caso 
contrário, será sempre ineficiente a insuficiente para os cidadãos do futuro”. E ainda 
acrescenta: “É preciso aprender sobre a condição humana, a compreensão e a ética, 
entender a era planetária em que vivemos, e saber que o conhecimento, qualquer que 
seja ele, está sujeito ao erro e a ilusão”. Assim, como fica o nosso... Representação, 
realidade? O que poderá nos acontecer? 

O campo educacional está impregnado de metanarrativas e as utilizamos em 
diversas construções, pois são elas que nos levam a possibilidade de interpretar e 
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dominar os fatos reais através das verdades universais, apesar destas parecerem 
falhar quando se trata dos complexos processos sociais e políticos da sociedade 
excludente, servindo para garantir a imposição de visões particulares. 

Finalmente, vimos que compete a nos educadores analisarmos os caminhos que nos 
levam ao conhecimento e concordar com Burnham quando ela diz que “é importante 
a aceitação da heterogeneidade que constitui o complexo e que a observação e a 
investigação, a escuta, o entendimento, a descrição dessa complexidade dá-se por 
óticas e sistemas de referências diferentes”. 

 

Registro 4: Que lugar é esse? O espaço Etno permite a escuta (...) o movimento está 
acontecendo (...) é como o grupo se percebe 

 “Que lugar é esse?”. 

Essa questão foi colocada por Cláudio já no final do encontro e eu a escolhi para 
iniciar essa conversa. Hoje aconteceu a minha primeira participação nos 
Observatórios Etnoformadores “e é com uma mistura de sentimentos que relato as 
minhas impressões”. 

             Felicidade...                 Vontade...               Angústia... 

Felicidade por fazer parte desse grupo formado por educadores que buscam “ser 
mais”. Já dizia Freire (1979), o homem é um ser na busca constante de ser mais e, 
como pode fazer essa auto-reflexão, pode descobrir-se como ser inacabado que está 
em constante busca. Eis aí a raiz da educação. 

Considerando a citação de Freire eu posso confessar que já estava quase perdendo o 
apetite para dar continuidade nessa busca. Não que eu me considerasse em algum 
momento pronta, acabada, ”feita”, mas pela inquietação em querer ver de imediato 
os resultados de minha prática ou da própria educação. 

Mas volto as minhas lembranças e recordo que Freire (1979) também coloca que “não 
há educação sem esperança”, então o que fazer? 

Nesse sentido é que ressurge a vontade... a vontade de continuar a persistir nas 
trilhas de uma educação de todos: homens, mulheres, negros, brancos, índios, 
caboclos, ricos e pobres, portadores de necessidades especiais ou não, enfim, uma 
educação mais humana, emancipadora e includente. 

E a angústia... Ah! Acho que ela não acompanha só a minha pessoa, mas todos os 
que sentem, sonham, lutam e acreditam em mudanças. 

Agora que já falei sobre meus sentimentos gostaria de narrar ainda algumas 
aprendizagens e angústias compartilhadas no grupo. E para retratar essas 
experiências é válido ressaltar algumas colocações feitas pelos colegas educadores: 

 “ Muitos professores sabem o que fazer teoricamente e tem um discurso perfeito 
mas na prática é diferente... Isso tudo contamina o outros professores, os alunos e até 
a escola”(Rose Mary) 

Essa colocação foi perfeita e em resumo, conseguiu traduzir o que sentíamos naquele 
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momento e que não falamos. 

CONTAMINAR...Essa é a palavra certa. Precisamos contaminar diferente! É 
necessário juntar forças, fortalecer o grupo e criar estratégias que contaminem os 
educadores, pais, alunos, funcionários e sociedade. Mas... Contaminar com o vírus 
do conhecimento. Ou melhor, da “sede de conhecimento”, da vontade de mudar, de 
crescer, de aprender, de ser. 

“O espaço Etno permite a escuta (...) o movimento está acontecendo (...) é como o 
grupo se percebe” (Ivana). Que bom, que felicidade mais uma vez eu senti ao ouvir 
as palavras da colega e ao observar em sua face uma certa segurança. Só então 
percebi o quanto eu perdi em não ter participado antes dos encontros. O movimento 
está acontecendo e eu até então, inerte, parada? Não, de certo, não. 

Todo esse movimento parecia tomar conta do grupo, pelo menos hoje, não apenas 
pela inquietação com as reflexões desse espaço, mas por acontecimentos que fizeram 
as pessoas do grupo levantar, sair, voltar, constantemente. De um lado a greve dos 
professores da rede estadual e do outro o “pó de mico” na escola Julival Rebouças, 
mas tudo isso é necessário, conflitos são necessários e sempre existirão.  

Portanto, é preciso “saber ler como educadores e saber interpretar do lugar que 
estamos” (Orlando). 

Nesse sentido,“QUE LUGAR É ESSE?” 

 

Registro 5: Sempre é difícil e belo nascer! 

Para registrar a importância do grupo nesses encontros trago a fala de Paulo Freire 
que nos retrata exatamente nossas colocações: “a educação refere-se a três aspectos 
que andam juntos: Aprimorar conhecimentos, desenvolver aptidões, promover 
valores” [...] Fixei-me na citação de Herman Hesse, não usada explicitamente nesse 
encontro, mas que traz implicitamente na sua mensagem, a trajetória que estamos 
traçando:  

“ Sempre é difícil nascer. A ave tem que sofrer para sair do ovo, isso você sabe. 

Mas volte o olhar para traz e pergunte a se mesmo se foi de fato tão penoso o 
caminho. Difícil apenas? Não terá sido belo também?”. 

 

Registro 6: Nosso principal papel é mediar o conhecimento e tocar o coração 
humano 

 O dia começou com uma profunda e interessante discussão sobre “ aprender a ler 
para ensinar” música de Maria Betânia. Nas reflexões feitas pelo grupo se concluiu 
que o aprender a ler vai além de decodificações do código escrito, envolve uma 
leitura mais ampla e expressiva. 

Portanto, ensinamos não apenas o conhecimento científico que dá embasamento para 
obtenção ou não de um emprego. Ensinamos, normas, valores e atitudes que 
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ajudarão nossos alunos a se desenvolverem como cidadãos conscientes, ativos e 
transformadores dessa realidade deprimente e opressiva. Para isso é importante 
ressaltar que o nosso principal papel é mediar o conhecimento e tocar o coração 
humano. Nesta questão nos diferenciamos dos animais, pois suas vidas são 
orientadas pelo instinto. Como diz Gandin “ o longo vôo das aves... ultrapassa todas 
as dificuldades, porque as aves “sabem o seu destino”. Nós humanos precisamos 
traçar o nosso. 

Em seguida, Ivana, enquanto orientadora conduziu o trabalho levantando 
questionamentos sobre se já havíamos ou não definido o tema bem como os eixos 
para o projeto. 

Embora o grupo estivesse reduzido em número todos colocavam seus sentimentos, 
angústias e desejos, mais também expressaram não ter ainda total definição sobre o 
que vão escrever. 

No entanto foi muito aproveitador o intercâmbio das discussões pois, um ajudava o 
outro a entender o que realmente desejam pesquisar profundamente. 

 

Registro 7: Quero ratificar a minha alegria de expressar-me... Estou conhecendo e 
aprendendo, pesquisando e inovando. E este é meu ideal 

Relatar as minhas impressões deste encontro é muito interessante, pois me permite 
fazer uma auto-análise do meu desempenho enquanto professora/coordenadora e 
aprendiz. 

O nosso encontro iniciou com a leitura da programação da X jornada pedagógica em 
Salvador, abordando o tema profissão professor (a), pela colega Ana Cleide. Em 
seguida, Cláudio fez um relato sobre a mesma. Posteriormente, Ivana deu os 
informes sobre o encontro no PRADEM e conduziu a dinâmica com a música Flor de 
Maravilha. 

Fizemos a leitura coletiva do texto do módulo “ Pedagogia crítica nas escolas... 
Novas possibilidades de formação de educadores”. No qual, refletimos sobre a 
necessidade de analisar criticamente as teorias de educação e as abordagens 
epistemológicas, visto que, nos novos cenários de educação, em que as demandas 
das escolas são variadas e complexas, é preciso um pensamento reflexivo e 
autônomo por parte dos profissionais de educação, a respeito da sua prática. 

Nesse momento recordo-me do grande educador Paulo Freire (1995) quando ele diz   

que: Precisamos contribuir para criar a escola que é aventura, que marcha, que não 
tem medo do risco, por isso que recusa o imobilismo. A escola em que se pensa, em 
que se fala, em que se ama, se adivinha,  a escola que diz apaixonadamente  sim a 
vida”... 

Partindo desta citação, é obvio que a tarefa de ser profissional da educação 
transcende as abordagens do currículo tradicional e reflete no pós-modernismo. 

Muitas vezes ouço dos meus colegas as seguintes indagações: 

” Qual é a escola que queremos?“. “ Se não temos um projeto político pedagógico, 
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como vamos alcançar os nossos propósitos? 

Compreendo que a formação continuada permite estar se repensando sobre a 
perspectiva educativa dos projetos de trabalho e da escola, enquanto ser pessoal e 
profissional.  

Seria modéstia se existisse uma receita pronta para todos os problemas da educação! 
Impossível! O que temos que fazer é não ficar nos lamentando, mas sim, REFLETIR... 
AGIR... REFLETIR sobre a escola que queremos. E em parceria, repensar o nosso 
projeto político pedagógico que expresse os nossos anseios a nossa realidade. 

Pensando nisso, relatei nesse encontro as minhas intenções de estudo, enfatizando o 
tema das CLASSES MULTISSERIADAS, como a nossa realidade de zona rural. Até 
então, não temos uma proposta que viabilize o trabalho com estas classes, por isso 
tenho interesse pedagógico de aprofundar-me nesse tema. 

Segundo o professor Moacir Gadotti (2000:231 apud Padilha 2003) “estamos sempre 
operando mudanças e inovando. Fala-se muito, hoje, em experiências inovadoras 
que propõem mudanças”. E o que quero enquanto profissional de educação, é 
contribuir para que haja mudanças positivas e significativas no processo de ensino 
aprendizagem principalmente nas escolas multisseriadas, para que o ato de ensinar e 
de aprender seja encarado como ato prazeroso, apresentando como traços principais: 
a alegria, a seriedade na apropriação e recriação dos conhecimentos, a solidariedade 
e a curiosidade, e que esteja voltada para transformação social. Contudo, vale 
ressaltar que, esta não é uma tarefa fácil. 

Temos que nos alimentarmos com o desejo insaciável da busca, da persistência, e, é 
pesquisando com esta sede que conseguimos. 

E para finalizar este momento de atriz-autora, quero ratificar a minha alegria de 
expressar-me. E como já nos afirmava Freire (1997:119) “... é decidindo que se 
aprende a decidir...” Estou conhecendo e aprendendo, pesquisando e inovando. E 
este é meu ideal.  

 

Registro 8: Nós educadores... mudamos os temas, mas o objeto de estudo será 
sempre o ser humano, que sente, chora, sorrir, vive, convive, ama, odeia, acredita, 
duvida... Estes discursos me fizeram acreditar que valia a pena estar junto 

O encontro do dia 20/10/2004 caracterizou-se para mim como um desafio de romper 
paradigmas pessoais e coletivos. Pois até então as dores musculares apresentadas 
quando em contato com grupos específicos, dava o indicativo que a dinâmica do 
processo CONVIVER não estava funcionando. Desta forma eu tinha duas opções 
para escolher: aprender a conviver com as diferenças, ou aprender a praticar a 
indiferença. 

Como a segunda opção vinha de encontro a todo meu ideal de SER (pessoal e 
profissional), optei pela primeira que é o mais digno. 

Feita a escolha resolvo tirar minhas próprias conclusões a partir de uma observação 
participante, onde mais uma vez encontro-me com PESSOAS... nos encontros dos 
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Etnoformadores desenvolvendo discursos... baseando-se em formação continuada, 
escuta sensível, relações interpessoais, intrapessoal, respeito. Liberdade de 
expressão. E estes discursos me fizeram acreditar que valia a pena estar junto. E 
assim se fez o encontro entre quatro paredes, onde conseguimos no período de 2 
horas: CONVIVER COM PESSOAS; OUVIR PESSOAS; RELACIONAR PESSOAS; 
RESPEITAR PESSOAS; FORMAR PESSOAS... 

Enfim, viajar para diversos campos da educação onde cada exposição do ‘rodando a 
mandala’, as interferências feitas por cada um dos participantes vinha reafirmar a 
proposta do Etno. Pude perceber isso durante as interferências, onde a todo o 
momento trazíamos em pauta a valorização do SER. Mesmo que o tema em 
discussão fosse Projeto Político Pedagógico - PPP, Educação de Jovens e Adultos - 
EJA, Projeto do Sítio com menores ou com dificuldades de aprendizagem. 

Nós educadores não podemos perder de vista que mudamos os temas, mas o objeto 
de estudo será sempre o ser humano, que sente, chora, sorrir, vive, convive, ama, 
odeia, acredita, duvida. 

De repente as pessoas que estão fora das quatro paredes sinalizam que o tempo 
passou e nós embriagados com a troca desejamos mais. E assim me desarmei, pois 
acreditei em que estava ao meu lado. Falei, pois confiei que ainda há delícias em 
conviver com diferenças e divergências. 

Assim no dia 20/10/04, senti, ouvi, me envolvi, e me autorizei a contribuir na 
produção de textos-ensaios, pois precisamos ser protagonistas da nossa própria 
HISTÓRIA. 

 

Registro 9: Quais as questões... as verdadeiras questões humanas?  Os 
Observatórios Etnoformadores oportunizam reflexões profundas de nossas 
vivências enquanto seres integrais, ao mesmo tempo em que afirma a necessidade 
de uma formação mais comprometida e humana 

É com carinho que trago as minhas contribuições ao escrever as primeiras páginas 
deste diário. Participar desta construção é interessante à medida que nos sentimos 
convidados a registrar e compartilhar as impressões, interações... Que ora 
permearam os encontros. 

Intitulados Observatórios Etnoformadores, esses encontros oportunizam reflexões 
profundas de nossas vivências cotidianas enquanto seres integrais, ao mesmo tempo 
em que afirmam a necessidade de uma formação mais comprometida e humana. 
Assim, é feliz a indagação sugerida por Cláudio Orlando: “Quais são as minhas 
questões?”. 

Tal indagação oportuniza o surgimento de incertezas, desejos, idéias, visões, 
reflexões, anúncio, denúncias, experiências... Instala e possibilita o conflito, um 
desafio na busca de soluções para situações para situações as quais é preciso dar 
respostas. Estas, com certeza, nascem de perguntas corajosas, amplas, 
humanizadoras, éticas, esperançosas... Perguntas que atinjam as verdadeiras 
questões humanas 
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Esse movimento ganha significado quando vivenciado na dinâmica de nossa 
existência. Que dinâmica é essa? Paulo Freire nos afirma que: 

“O ser humano é”: 
Um ser de relação, 
Um ser em busca de sua completude, 
Um ser capaz de transcender, 
O sujeito de sua história “ 
Acreditamos, pois, nas nossas próprias e infinitas possibilidades. 

 

Registro 10: A seta e o alvo: positivismo, multirreferencialidade e pós-
modernidade na formação docente 

Iniciamos falando da campanha nacional pelo direito à educação e da Semana de 
Ação Global... Deixando cartazes para a SEDUC. 

Num segundo momento do encontro identificamos que a maioria dos participantes 
não havia lido o texto sugerido: “Educação e Multirreferencialidade”. Daí 
começamos a ler coletivamente, ao tempo que discutíamos sobre o tema e falávamos 
das nossas dificuldades no entendimento do texto. Nesse momento surgiram várias 
observações sobre as realidades das escolas e da educação contemporânea. 

Julival fez uma analise crítica interessante sobre a necessidade de identificarmos os 
aspectos do modelo positivista e as tendências postas pelo movimento pós-moderno. 

Ivana buscou refletir sobre onde ela e o grupo está... Com relação à crítica 
epistemológica e as concepções pedagógicas... para ela precisamos compreender 
também outros sentidos a exemplo do construtivismo, e daí saber a relação com a 
multirreferencialidade. 

Posteriormente trabalhamos em duplas com a música: “A seta e o Alvo”( Paulinho 
Mosca). Primeiro, circulamos individualmente as frases que expressavam nossas 
subjetividades... reflexividades... narrativas... Daí refletimos as relações e contrastes, 
diferenças identidades, contradições, paradoxos, incertezas, implicações, 
pensamentos maniqueístas, positivistas, multirreferenciais, multiculturais.  

Angélica falou das suas escolhas na letra da música e da tendência e identidade...  

Ivana buscou relacionar as frases... superando as contradições postas pelos outros...  

Irany falou das suas escolhas e do seu tempo singular e pessoal de interpretação das 
questões educacionais e que supõe os estudos da multirreferencialidade...  

Os demais participantes falaram das frases escolhidas... se dando conta da 
possibilidade de multirreferencializar a sua prática ( subjetividade, narrativa), ou 
seja, o discurso pessoal-profissional-pedagógico. 

Fátima chamou a atenção de estarmos inteiros naquilo que fazemos, que nos 
envolvemos...  

Adiles trouxe a questão que muito a mobiliza na educação... As crianças com fome! E 
a fome de aprender... Como abordar essa questão no cotidiano da escola? 
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Por fim fizemos uma avaliação... Quando o grupo trouxe a necessidade de 
refletirmos sobre os tempos de cada um e os diferentes níveis de envolvimento com 
o tema da multerreferencialidade... pós modernidade. 

Regina gostou por ter tido oportunidade de falar mais. Avaliamos que foi boa a 
leitura do texto no encontro... Facilitou o entendimento. Por fim, foi sugerida a 
continuidade da leitura do texto. 

 

Registro 11: ...Não há (uma única) metodologia, a descoberta será feita no pensar e 
sentir as problemáticas que vivenciamos...Nos OEF todos são atores-autores dos 
seus itinerários de formação 

Vivência... 

Ivana, Rosiete, Lourdes Cleides, Fátima, Maria, Irany, Conça e Leda lendo os 
registros dos encontros anteriores e discutindo a proposta de trabalho para o mês de 
Maio e Junho, quando cada membro do grupo começaria a trazer suas questões e 
traçar seu itinerário... de estudo. 

Relatos... 

Fátima expressa sua necessidade de fazer outras leituras e reflexões, pois ainda não 
se sente desafiada, motivada, segura para o trabalho que está sendo proposto. 

Outros membros do grupo comungaram desse sentimento de ansiedade diante do 
desafio de buscar respostas para nossas questões e incertezas surgidas nas nossas 
vivências. Foi dito e discutido que essas questões, que servirão de trampolim para 
um trabalho de pesquisa no âmbito da multirreferencialidade , para muitos ainda 
não surgiram. 

A multirreferencialidade foi citada como um tema ainda não incorporado nas 
vivências, reafirmando a necessidade de novas reflexões. 

O grupo discutiu sobre outros estudos feitos e o construtivismo foi exemplo de uma 
concepção pedagógica que, segundo Ivana, foi concebido, por muitos, de uma forma 
superficial e sem significado. Conça ressaltou a resistência de muitos professores em 
estudar para melhor entender, concebendo a proposta como “oba, oba”.  

Todos comentaram sobre os caminhos percorridos nessa itinerância de compreensão 
do construtivismo...  

Rosiete falou sobre o tempo de cada um, o surgir do clic para que o trabalho flua de 
forma espontânea e prazerosa...  

Irany relata sua busca em se encontrar no estudo (pessoal e individual)...  

E Ivana traz ainda que não há metodologia, a descoberta será feita no pensar e sentir 
as problemáticas que vivenciamos. 

Após ficar claro que os Observatórios Etnoformadores é uma proposta significativa 
de estudo que todos são os autores-atores do seu itinerário e que por isso não 
justifica o sentimento de cobranças e ou ansiedade, começamos a (re)leitura do texto 
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de João Batista Martins “ Complexidade, Multirreferencialidade e Educação”. 

Interações... 

A leitura flui de forma tranqüila até que surgiu uma questão polêmica: “Qual o 
papel da escola na complexidade?” 

Refletir...Descobrir... Solucionar... Como? 

A discussão envolveu todo o grupo. O sistema educacional desconsidera a 
complexidade da vida social, existindo uma lacuna entre heterogeneidade cultural, a 
pluralidade da experiência e o programa proposto pela escola. 

As reflexões feitas enunciaram a necessidade que já existe diante da complexidade, 
mesmo que não seja possível responder a questões tão gritantes, principalmente no 
campo social. 

Conclusão...  

Diante do momento de angústia, de caos que o sistema educacional se encontra, é 
preciso olhar para a história e perceber as conquistas, para que possamos trilhar 
novas conquistas... 

 

Registro 12: ...Me sensibilizei... do prazer de ver a felicidade estampada no rosto das 
crianças quando estas descobrem o mundo da leitura e da escrita, e, mais gratificante 
ainda, foi ver que Irany, Regina e outras também têm um olhar especial neste ponto. 

Hoje, como sempre, cheguei um pouco atrasada, mas nada que me impedisse de 
desfrutar dos relatos das, das vivências, das interações e das construções. 

É com enorme prazer que trago minha contribuição nos registros dos Observatórios 
Etnoformadores. 

A tarde de hoje foi bastante descontraída, pois o curso teve um desenrolar agradável que 
nos proporcionou momentos de reflexão sobre o verdadeiro sentido da educação para 
cada um de nós, educador, como também para o educando. 

Primeiro, nós mostramos as “mandalas” e falamos um pouco sobre o olhar que se 
encontra no centro da mesma. Em seguida, Cláudio Orlando fez algumas indagações para 
que refletíssemos e anotássemos as conclusões, as dúvidas, as vivências. Entre as 
questões, respondemos a duas: 

 Quais as coisas que me interessam na educação? Por quê? 

 Quais as coisas que considero importante na minha formação? 

Ao responder estas questões, me sensibilizei muito no tocante do prazer de ver a 
felicidade estampada no rosto das crianças quando estas descobrem o mundo da leitura e 
da escrita, e, mais gratificante ainda, foi ver que Irany, Regina e outras também têm um 
olhar especial neste ponto. 

Após as reflexões, ficamos de pé para um abraço coletivo e Regina tinha refletido um 
pouco mais e leu para todos algumas palavras que ela captou durante a tarde. 
Abraçamos-nos e demos um beijo coletivo para encerrar o encontro. 
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Registro 13: Os educadores precisam desenvolver outros olhares para resolver os 
problemas do cotidiano 

Iniciamos as atividades do dia 09/06 às 2:45min com Ivana nos convidando para uma 
dinâmica com uma reflexão sobre o nosso ser em nossa existência, tendo no abraço 
um forte elemento de ligação e de encontro com o outro. No segundo momento, 
todos emitiram suas impressões sobre a dinâmica, fazendo alusão ao abraço como 
algo importante e necessário para a melhoria da qualidade das relações humanas. 
Falou-se também que no momento do abraço há uma entrega ás emoções e 
sentimentos o que produz um instante singular no contato com o outro. Além disso, 
foi comentado que as relações humanas estão desgastadas, sem sentimentos e 
significados, porque as pessoas não têm no abraço a naturalidade do ser pessoal e 
social. Precisamos reconhecer o contato entre as pessoas como algo normal e 
indispensável para todos nós. 

Logo após, Cláudio leu o texto A Educação pelo olhar de Edmilson de Castro, onde 
foi posto o papel do professor observador e de sua clareza na sua função. Foi 
discutido também que os filósofos, epistemólogos obedecem aos princípios 
axiológicos, filosofias, valores e as atitudes... e que os educadores precisam 
desenvolver outros olhares para resolver os problemas do cotidiano, pois a nossa  
forma de ser nos espaços legitimadores e a forma de conduzir as situações, não estão 
satisfazendo ou correspondendo as necessidades ou a demanda atual. Foi lido outros 
textos como: A Receita do olhar, A Receita de espantar a Tristeza., A Receita de Tocar 
o outro seguido de reflexões pelo grupo. 

Finalmente, e após o intervalo Cláudio nos entregou um texto: A Formação dos 
professores e o trabalho pedagógico, juntamente com uma ficha (de intenções, de 
descobertas, de aprendizagens) para ser trabalhada.  

Para concluir as atividades do dia, nos conduzimos ao centro do espaço, onde nos 
abraçamos, cantamos e nos despedimos. 

 

Registro 14: Esse observatório é contemplado com nossos olhares... Nossas 
intenções somadas de alegrias, responsabilidades e saberes... multiplicadas de 
profissionalismo... para assim obtermos resultados preciosos que queremos trilhar 
para uma educação cidadã 

Esse observatório é contemplado com nossos olhares... [...] É bom ser acolhido em 
qualquer momento, quando juntos temos coisas em comum, para partilharmos, 
assim como nossas ansiedades, inquietações e/ou saberes vividos e experimentados...  

Ivana foi quem iniciou dando boas vindas com muita tranqüilidade e segurança. Sua 
fala sinaliza uma postura de quem tem algo a buscar no coletivo, um jeito novo de 
cada profissional se posicionar com consciência na prática pedagógica...  

Ivonete demonstra uma certa insatisfação com os problemas presentes na escola 
dela, traz ainda, a leitura de uma carta que a mãe de um aluno escreveu com um jeito 
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simples de usar o código escrito. Nesta carta deixava transparecer que a escola 
deveria resolver o problema de seu filho. 

Para mim ficam algumas perguntas: O que precisamos fazer para melhorar a 
integração entre escola e família? Será a escola está respondendo ás demandas e 
necessidades dos alunos e das famílias? Nesse momento trago uma citação de Paulo 
Freire: “Escola Cidadã espaço de interações” ... Escola é criar laços de amizade. Nada 
de ilha cercada de gente por todos os lados”. 

Logo após passamos para a leitura do texto de Antonio Nóvoa: Formação 
Continuada e Trabalho Pedagógico que fluiu com  naturalidade, maturidade e com 
postura de reflexões críticas. A cada tese abordada pelo autor, uma frase ou uma 
palavra nos inspirava, nos motivava, como: perspectiva inovadora, autoformação, 
participada e de formação mútua, nova cultura profissional, produção de saberes e 
de valores e experiências inovadoras, estas foram as palavras chaves que ampliavam 
nossa compreensão de educador, na medida que desfrutávamos desse belíssimo 
texto, inovavam nossas expectativas de buscarmos o melhor para nossa formação. 

Ao finalizarmos nossas reflexões passamos para o momento de mapeamento das 
nossas intenções e definimos assim alguns temas: os instrumentos avaliativos para a 
EJA ou fundamental e formação docente; Repensar e ressignificar a avaliação; 
Relação intra e interpessoal no espaço escolar; Flexibilidade do currículo: Até que 
ponto? E qual o ponto de partida?; Planejamento e prática pedagógica: O que os 
separa e o que os une? Qual o papel dos pais ante a educação infantil? A importância 
das brincadeiras na construção dos saberes na educação infantil; A avaliação da 
aprendizagem escolar: como ela é vista pelos professores e alunos; função social da 
escola: espaços de construção e exercício da cidadania; PPPs em construção. 

Que nossas intenções sejam somadas de alegrias, responsabilidades e saberes, 
multiplicados de profissionalismo, compromisso e otimismo, divididas nas 
limitações, dúvidas e inseguranças, para assim obtermos resultados preciosos que 
queremos trilhar para uma educação cidadã. 

 

Registro 15: O educador enfrenta situações difíceis e constantemente se pergunta: 
O que devo fazer? O fato de não saber como agir numa determinada situação nos 
mostra que orientamos seres inacabados 

Iniciamos as atividades do dia com um olhar sobre as ‘mandalas’. Cláudio sugeriu 
que escolhêssemos uma mandala intuitiva e outra pelo enunciado. Em seguida cada 
componente do grupo realizou a leitura  das mandalas, falando um pouco de suas 
escolhas e fazendo relação com seus desejos, suas vivências e implicações. 

Num segundo momento Irany fez a leitura do diário do encontro anterior. 

Foi dito por uma pessoa do grupo: O educador enfrenta situações difíceis e 
constantemente se pergunta: O que devo fazer? Vou por esse caminho e não 
encontro saída... busco outros caminhos e vou fazendo tentativas. O fato de não 
saber como agir numa determinada situação nos mostra que orientamos seres 
inacabados. Por isso é que cada um, ou cada grupo social cria e busca respostas 
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diferentes para perguntas e problemas semelhantes. 

Devemos persistir na criação e implementação de um novo processo educativo, 
tendo como foco principal a revelação de um homem critico, construtivo e cidadão, 
no grupo  foi  feito muitos  questionamentos,   como  que a nossa educação será do 
sensível? Como a escola pode estar sensível as implicações como a violência? A falta 
de interesse do aluno vem trazendo preocupações aos educandos? Onde está o erro? 
No sistema, no educador? O que está acontecendo de fato? A escola não tem 
significado para ele? A discussão envolveu todo o grupo, momento de muita 
reflexão, debate, trocas de idéias... Alguém falou: é preciso constituir o nosso lugar 
pensando em instrumentalizar a pessoa para atuar de uma forma melhor, mas sem a 
pretensão de resolver todas as situações. 

Fau trouxe alguns depoimentos lidos da revista e disse que o importante é a história 
de vida da pessoa, ser um ser observador. Precisamos nos compreender melhor para 
compreender o outro. 

A cada encontro dos Etnoformadores... vivenciado um pouco das angústias, desejos 
de melhora, ou seja, de um fazer pedagógico mais significativo. 

Tudo é encontro. Somos para o encontro. Nada é feito para estar só. Tudo é feito para 
se completar, para estar junto, para conviver e pensar na construção de seres 
humanos capazes de viver a plenitude de suas possibilidades de ser, de emocionar-
se e fazer, transformando situações menos humanas em situações mais humanas. 

O nosso encontro às quartas-feiras nos levam a refletir... descobrir... ousar... buscar 
novos caminhos, tentando compreender o ser humano nas suas múltiplas 
dimensões. 

“ Hoje e sempre... simplesmente porque: cada pessoa que passa em nossa vida é  
Única. Sempre deixe um pouco de nós. Há os que levaram muitos, mas não há que 
não deixaram nada. Esta é a maior responsabilidade de nossa vida e a prova 
evidente de que o nosso encontro Etnoformadores não acontece por acaso.’’ 

 

Registro 16: Estar em constante formação é ter sempre um olhar sensível e uma 
base moral e política, criando, recriando, reconstruindo nosso fazer pedagógico. 

O encontro de hoje foi inquietante. Muitos questionamentos instigaram as discussões 
e oportunizaram reflexões pertinentes no que se refere à atuação do professor. 

A primeira questão levantada foi a respeito da desconstrução do que esta posto e da 
necessidade de buscar uma educação voltada para a formação da cidadania 
contrapondo assim a educação tradicional conteudista. 

O grupo refletiu sobre o significado da palavra desconstrução sugerido o termo  
reconstrução. 

O segundo ponto que norteou o encontro foi a pergunta:  

- O que é projeto político pedagógico? 

Algumas pessoas opinaram sobre o assunto reconhecendo a complexidade da 
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atuação do professor e o desafio de abranger num projeto, essa complexidade, 
limitando-se muitas das vezes à seleção de conteúdos. 

Uma outra questão surgiu:  

- Qual a natureza do trabalho do professor? 

A partir da discussão sobre este questionamento, percebemos a necessidade do 
profissional da educação firmar-se como responsável pela formação do ser humano 
integral, assumindo o desafio de ser agente, autor, ator da sua ação. Para isso, foi 
destacada a importância de estar em constante formação, ter sempre um olhar 
sensível e uma base moral e política, criando, recriando, reconstruindo nosso fazer 
pedagógico. 

 

Registro 17: Fiquei sabendo que ele e a mãe discutiram e se agrediram, motivos 
pelos quais foi requisitado da escola um relatório de comportamento escolar, e 
fazer este relatório tem me incomodado bastante, pois sei que tanto a mãe como o 
filho são vítimas de uma sociedade conflitante, desigual... 

Iniciamos as atividades com Keu fazendo a leitura das anotações sobre o penúltimo 
encontro. Após esta leitura, Cláudio nos apresentou o folheto da X Jornada 
Pedagógica que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de Setembro de 2004 em Salvador, no 
ISBA, tendo como tema:Profissão Professor(a) dizendo e fazendo destinos. Um 
compromisso com a qualidade social da educação. 

Em seguida, cantamos a música Flor de Maravilha fazendo uma coreografia nada 
convencional e isso nos fez rir um pouco, proporcionando um momento de 
descontração. Daí, passamos para a leitura da página 06 do texto: Pedagogias 
Críticas e Educação Contemporânea... Novas possibilidades de formação continuada 
partilhada, intencionada, implicada, interpretativa, que seja instituinte de novas 
perspectivas pedagógicas voltadas, comprometidas com a produção de 
conhecimentos a partir das experiências, saberes, necessidades e quereres da 
comunidade escolar. 

Foi em se tratando de um olhar sensível no fazer pedagógico, pensando numa 
educação voltada para a formação da cidadania que discutimos sobre nossa 
contribuição pela formação integral do ser humano. Neste momento Keu ressaltou a 
necessidade de uma preparação mais sólida para tomarmos decisões no dia a dia da 
sala de aula, relatando o acontecimento em sua escola, onde ela tentou fazer com que 
seus alunos agissem de forma reflexiva, exercendo a cidadania. 

Eu também falei um pouco sobre um aluno da escola Lídio Santos que vem 
enfrentando sérios problemas sociais e familiares e que, talvez por isso, venha 
apresentando comportamento inadequado ao esperado num ambiente escolar, 
deixando todos nós funcionários da escola preocupados e desarmados para lidar 
com sua agressividade, ameaças e seus palavrões. Mesmo assim, temos conversado 
com ele tentando ajuda-lo com conselhos e palavras de conforto, porém não tem 
surtido efeito. 

Pra piorar a situação fiquei sabendo que ele e a mãe discutiram e se agrediram, 
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motivos pelo quais foi requisitado da escola um relatório de comportamento escolar, 
e fazer este relatório tem me incomodado bastante, pois sei que tanto a mãe como o 
filho são vítimas de uma sociedade conflitante, desigual... 

Tenho que parar de escrever por hoje. 

 

Registro 18: Estes fatos traziam para o Etno a discussão sobre a natureza do 
trabalho implicado de cada um enquanto profissional que atua-altera a educação e 
que se dispõe criticamente a refletir-pesquisar a prática, num contexto vivo, 
dinâmico e em constante transformação... Humano 

Setembro... Primavera... Quarta feira... Etnoformadores...Uma tarde quente... 
Aquecida pelo sol... Pelos vermelhos... Pelas estrelas... Pelos  corações. 

Colorida pelos tons naturais que surgiam das águas do nosso rio Jiquiriçá... Das 
nossas árvores... Flores... Céu... Do vai e vem das pessoas nas ruas... Avenidas... 
Esquinas... Paradas... Rindo... Conversando... Cantando... Dançando... Brigando... 
Trabalhando... Vivendo... 

Uma tarde de muitos encontros... Na rua... Nos carros... Escolas... Bares... Barracão  

Cultural. 

Naquela tarde se encontravam no Barracão Cultural: Adiles, Mariá, Irany, Cláudia, 
Rosiete, Ivana, para mais um momento dos Observatórios Etnoformadores. 
Iniciamos nos dando boas vindas e em seguida ouvimos a leitura do diário, feita por 
Cláudia, que trazia do encontro passado e tão pertinente para aquele momento do 
etno e da cidade: A humanização da educação, das escolas, das pessoas. Num 
processo de formação continuada: partilhada/ intencionada/ implicada/ interpretada/ 
instituinte de novas perspectivas pedagógicas, políticas/comprometidas com a 
produção de conhecimentos a partir das experiências, histórias, saberes, 
necessidades e quereres dos atores envolvidos no processo. 

Constituímos com a leitura uma conversa interessante a partir dos relatos de 
Cláudia, Adiles, Irany sobre alguns fatos ocorridos em suas escolas. Estes fatos 
traziam para o Etno a discussão sobre a natureza do trabalho/ implicações de cada 
um enquanto profissional que atua/altera a educação e que se dispõe criticamente a 
refletir/ pesquisar a prática, num contexto vivo, dinâmico e em constante 
transformação... Humano. 

Continuando os relatos falamos (eu e Irany), da alegria, satisfação de ter participado 
da X Jornada pedagógica: Profissão Professor (a) Dizendo e Fazendo Destinos. E 
como o encontro... Experiências, emoções... Aprendizagens foram significativas na 
relação pessoal e profissional de cada uma. 

Por fim fizemos uma dinâmica sugerida por Cláudio: O jogo do Eu... Nos dando... 
Trocando... Com o outro... Alguns desejos... Algumas atitudes... Escolhas... 
Descartes... Entregas  faziam parte da dinâmica... Do Eu na relação com o Eu... Com 
o outro. 
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Registro 19: Eu me renovo... me fortaleço... me encanto de novo com a vida e com a 
educação! 

Começamos o encontro com a atualização da agenda dos Observatórios Etnoformadores, 
discutindo as datas e as ações para futuros encontros até dezembro, quando deverá 
acontecer o Seminário de divulgação/ apresentação dos textos/ projetos resultantes das 
nossas inquietações, estudos e pesquisas. 

Após essas discussões fomos ‘rodar a mandala’ onde cada um foi expressando suas idéias, 
inquietações e buscas, e o grupo ouvindo, acolhendo, discutindo, contribuindo com cada 
uma das propostas lançadas. 

Julival falou do seu tema de pesquisa: A função social da escola e sua relação dialógica com 
a comunidade. Ele abordou a necessidade da escola estar mais aberta às instituições 
organizadas da comunidade local, buscando aprender com elas, conscientizando/ 
envolvendo os alunos num sentimento de pertença e responsabilidade para com a 
comunidade da qual faz parte. Ao mesmo tempo ele convida o grupo a re-pensar e re-
estruturar o currículo das escolas, em especial as escolas rurais e as que trabalham com 
educação de jovens e adultos, considerando para tanto a participação dos alunos e da 
comunidade neste processo de re-construção. 

O grupo discute a ampla proposta e acrescenta que a escola deve estar aberta sem perder de 
vista sua função vital: Educar-ensinar, mediando o processo de construção do 
conhecimento. 

Logo após discutimos um pouco a EJA... as dificuldades encontradas, os desafios lançados, 
as tentativas em alterar o currículo, a necessidade de preparar/ sensibilizar o profissional 
que precisa de orientação e mais motivação e envolvimento com o processo educativo. 
Conça coloca um pouco da sua experiência na área e diz que é uma busca constante, 
experimentando, responsavelmente, novas propostas sugeridas/ construías pelo grupo, na 
tentativa de melhores resultados: Freqüência/ permanência/ participação/ aprovação/ 
aprendizagem. 

Ainda rodando a mandala Angélica aborda sua necessidade em pesquisar conhecer/discutir 
sobre avaliação e para tanto ela tem buscado estudar os avanços e entraves encontrados na 
realidade local. 

Em seguida Cláudia diz que também está pesquisando sobre avaliação com uma turma de 
4ª série da escola Lídio Santos, onde trabalha como diretora. Porém seu foco de estudo 
centra-se na avaliação na perspectiva do aluno: como vê? O que acha?... Enfim, o que é a 
avaliação para o aluno? 

Eu e Conça declaramos não ter definido o tema do projeto. Então, finalizamos o encontro 
com um jogo de cartas que contribuiu para reflexão, descontração e integração do grupo que 
encerrou o momento com abraços... Abraços...Abraços... 

E embebida pela energia dos abraços... pelas reflexões do encontro... e pelas palavras 
encantadoras de Cecília Meireles: 

O que tu vistes amargo, 
Doloroso, 
Difícil, 
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O que tu viste breve, 
O que tu viste inútil, 
Foi o que viram os teus olhos humanos, 
Esquecidos... 
Enganados... 
No momento da tua renúncia 
Estende sobre a vida 
Os teus olhos 
E tu verás o que vias: 
Mas tu verás melhor... 
... Eu me renovo... me fortaleço... me encanto de novo com a vida e com a educação!28 

 

Ao contrário do que dizem as ‘políticas verticalizadas’ de formação continuada, no que 

se refere a uma visão única, centralizadora, programática e pragmática focada na 

‘resolução dos problemas escolares’; esse panorama denso, de temas, problemas e 

questões produzidos pelos(as) professores(as) em/na formação continuada em 

serviço, não dissocia as pautas relativas às macro políticas educacionais, a gestão 

escolar, dos aspectos que dizem respeito à vida pessoal, às ontologias, ao 

conhecimento, à profissionalidade, à identidade e às relações de poder que são 

estabelecidas nos contextos escolares.  

Neste sentido, corroboro com a reflexão da professora, quando no ‘ registro 11’ diz 

‘não haver um único método de formação, e que os diversos etnométodos produzidos pelos(as) 

professores(as) são constituídos a partir de diferentes implicações, formas de olhar, pensar e 

sentir os problemas vivenciados’, o que representa afirmar a sua condição de sujeito, 

protagonista dos seus itinerários e circunstâncias de formação. 

                                                 
28 Professores(as) que vivenciaram os OEF: Alaécio Ribeiro, Alderi Souza, Zuma Castro, 
Cleide, Carmem Santos, Luciene Rocha, Luciane Nery, Sônia Ferreira, Míriam Batista, Rita 
Cleide dos Anjos, Regina Moreira, Maria Santos, Luciana Paula, Lucimeire Cardoso, Adilies 
Almeida, Fátima Almeida, Mariá da Silva, Maria Conceição Pinheiro, Rita Cardoso, Mere 
Suely, Maria de Fátima Santana, Lourdes Cleide Santana, Irany Oliveira, Ana Cleide, 
Angélica Reale, Maria José Costa, Eliete Brito, Julival Alves, Luciene Santos, Luciene Pereira, 
Ana Cláudia Tetê, Ivonete Bonfim, Ilma, Rita, Marusa Batista, Fabricia Karana, Rosiete Costa, 
Rita Peixoto, Edelzuíta Araújo, Silvia Araújo, Rutnéa Elesbão, Iêda, Ivana Lúcia. Considero 
importante sinalizar que alguns professores foram mais efetivos e participaram de maneira 
mais sistemática e colaborativa na produção dos diários de formação dos OEF em Mutuípe. 
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Refiro-me a olhares que abarcam múltiplas dimensões das políticas e práticas de 

formação, e dentre as questões e problemas vivenciados pelos(as) professores(as), 

atores/atrizes instituíntes dessa realidade, destaco, a seguir, para proceder a uma 

reflexão mais aprofundada, um acontecimento, uma briga ocorrida na/fora da escola. 

Uma situação que mobilizou todos os(as) professores(as) dos OEF e que exigiu uma 

compreensão e intervenção pedagógica coletiva, como nos mostra essa fala: 

 

Acho tão difícil e complicado saber as mudanças, sobre o que vem se 
dando com os alunos agora... Acho importante ficar observando, 
prestando atenção... e às vezes não fazer nada na ora... sem pensar 
direito...      (OEF Mutuípe, 2004) 

 

A questão a que me refiro está associada à necessidade dos(as) professores(as) 

construírem outras ‘imagens dos(as) educandos(as)’, mesmo considerando, como revela 

a citação, ‘ser muito difícil compreender o que ocorre com as crianças e jovens agora’. Nesta 

direção, essa temática ganhou muita relevância, sobretudo pelo que ela provocou 

acerca da formação de novos olhares e perspectivas pedagógicas escolares.   

A seguir, passo a relatar o ocorrido, segundo os registros feitos no meu diário de 

campo: “Um tema em destaque... Construindo outros olhares sobre os(as) 

educandos(as)”. 

Nessa passagem do texto, busco descrever, refletir e analisar criticamente, o processo 

de significação relativo à imagem dos(as) educandos(as), conforme as narrativas 

docentes em formação contínua em serviço. Esse tema se revelou como uma questão 

central, continuamente dialogada e formulada pelos(as) professores(as) em formação.  

As vivências, observações e registros provenientes desse estudo evidenciam a 

necessidade de rever os olhares docentes (escolares/pedagógicos) em relação à 

infância, adolescência e juventude. De acordo com a citação do início desse relato, 

os(as) professores(as) precisam observar com mais atenção o que vem acontecendo 
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com os alunos e alunas, analisar as mudanças como ponto de partida do trabalho 

escolar, ao invés de serem tão pragmáticos, pedagogicamente falando. 

Outros olhares docentes em relação aos educandos, assumidos como referenciais e 

dispositivos de formação, baseiam-se, fundamentalmente, nas observações e 

registros realizados na Pesquisa, que ora busco descrevê-los como uma escrita 

formulada, baseada nas experiências, nas práticas e sabedorias dos(as) 

professores(as), o que não representa desconhecimento da relevância dos estudos e 

avanços teóricos sobre o tema em questão. 29  

Dentre os registros mais significativos, destaco o acontecimento de uma briga física 

entre duas jovens estudantes, em frente à Escola Julival Rebouças, em Mutuípe. 

Estávamos reunidos na casa onde funciona a SEDUC, naquela oportunidade 

realizávamos nossos encontros de formação contínua em serviço. Era um final de 

tarde, fazíamos os encaminhamentos sobre os diários de formação e realizávamos a 

avaliação daquele encontro, quando de repente escutamos vários gritos provenientes 

da rua. 

Uma professora indagou se não seria a ‘política’, já que nessa época a cidade estava 

bastante envolvida na disputa eleitoral. Uma outra ponderou, considerando que os 

gritos eram diferentes e que parecia confusão de estudantes na rua. Então resolvemos 

ir todos para ver o que estava acontecendo nessa rua entre a SEDUC e a referida 

escola. 

A cena era forte, aproximadamente 200 estudantes fardados envolvidos numa briga 

física, tendo no centro duas adolescentes como pivô.   

Ficamos por um tempo ‘hipnotizados’, buscando romper a barreira entre o dizer e o 

fazer, já que vínhamos refletindo e dialogando, dentre outros assuntos, sobre as 

mudanças de olhares na educação, nas escolas e a necessidade de compreender 

                                                 
29 Destaco o livro Imagens quebradas: Trajetórias e tempos de alunos e mestres – Miguel G. Arroyo, 
2004. 
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integralmente os processos (des)construtivos, quando admitíamos que ainda não 

estávamos pronto e que talvez fosse necessário pensar que nunca vamos estar 

prontos, já que a condição da formação humana está mais próxima da idéia de 

‘inacabamento e incerteza’. 

Percebi uma incompreensão, um ‘vacilo coletivo’, onde cada um(a) esperava pelo(a) 

outro(a), pela ação do(a) outro(a) professor(a). Penso que também pairava uma 

questão entre nós, sobre a natureza e a forma da nossa intervenção nessa situação, já 

que os estudantes estavam envolvidos numa ‘luta física’ na rua, após o horário da 

aula, numa condição, num tempo e num lugar ‘incomuns’ ao exercício docente.  

Então, considero que num primeiro momento foram experimentadas as formas mais 

convencionais de se estabelecer a ordem em sala de aula, quando os(as) 

professores(as) se referiram aos nomes dos estudantes, reclamando e pedindo para 

que eles/elas parassem com a briga, que nesse momento ficava ainda mais agressiva, 

com a participação de vários outros(as) estudantes, que se dividiam entre os(as) que 

brigavam e os(as) que torciam por determinado grupo.  

Um momento decisivo em relação ao nosso envolvimento na briga ocorreu quando 

uma das alunas começou a sangrar pelo nariz, e quando percebemos que isso havia 

estimulado ainda mais a agressividade de outros estudantes, o que, a nosso ver, 

levaria a uma situação incontrolável.  Logo, iniciei uma ação física, uma atitude 

seguida por outras três professoras, com o intuito de apartar corporalmente os(as) 

estudantes e de buscar ajuda entre eles/elas para esse feito de buscar parar a briga. 

Conseguimos formar três grandes grupos: dois grupos de amigos(as), torcedores(as) 

e defensores(as) de cada uma das jovens envolvidas mais diretamente na briga e um 

grupo que queria conversar e resolver sem que houvesse necessidade de luta. 

Sugerimos e organizamos a escolha de até cinco estudantes representantes de cada 

grupo e convidamos para que eles(as) entrassem na SEDUC, no momento em que 

muitos deles(as) ainda continuavam gritando no meio da rua. Referindo-se às jovens 

participantes diretas da briga, diziam que elas haviam saído para a rua para resolver 
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um assunto que dizia respeito à vida pessoal delas e que, portanto, isso não tinha 

nada a ver com a Escola, nem com os(as) professores(as) naquele momento.   

Penso que fomos confrontados; a imagem da escola, a nossa imagem, as funções da 

educação estavam sendo postas em questão. Então, sentamo-nos numa grande mesa 

para dizermos, coletivamente, que o que estava acontecendo tinha a ver com todos 

nós. O que não assegurava uma unidade de percepção, compreensão e intervenção 

entre os(as) estudantes, entre os(as) professores(as) e muito menos entre esses(as) e 

aqueles(as). Sendo necessário, portanto, constituirmos um diálogo. 

Após termos conseguido diminuir o sangramento do nariz da aluna, iniciamos a 

escuta do motivo da briga, que foi contado pelas jovens e pelo grupo de estudantes 

representantes. Eles se referiram às rivalidades pessoais entre as estudantes, ligadas 

às situações anteriores de provocações e colocação de apelidos, às questões de 

disputas e vaidades, que terminavam por constituir grupos diferenciados que na 

maior parte do tempo travavam embates reais e simbólicos dentro e fora da Escola, 

tendo sido afirmado por uma delas que naquele dia saiu de casa para resolver a 

referida situação. 

Após esse momento de escuta, os(as) professores(as) buscaram resolver a situação, 

conforme o que cada um(a) dispunha como referência e repertório pessoal-

profissional. Então, tivemos variadas compreensões e encaminhamentos, que iam 

desde a proposta de pedidos mútuos de desculpas, apertos de mãos, às propostas de 

punição severa, advertência e até suspensão das aulas, como forma de sensibilizar 

todos(as) os(as) demais estudantes.     

 A ênfase dada a essa situação, onde busco descrever e analisar as interpretações, 

experiências e intervenções docentes, que por ora defino como ambíguas, 

reguladoras, repressoras e ao mesmo tempo se pretendem emancipatórias, nos 

indagam sobre a simplificação do olhar, das imagens, das nossas implicações 

pessoais-profissionais ante as questões dos direitos e deveres da criança e do 

adolescente, da responsabilidade pública no que se refere à violência na escola.  
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Por fim, acho prudente a observação feita pela professora no encontro do OEF, 

quando considerou que não é fácil saber o que vem ocorrendo com os alunos agora. 

E que, por conseguinte, achava importante ficar observando, prestando atenção, ao 

invés de ‘fazer coisas sem pensar direito’. Uma posição que nos convoca a uma atitude 

reflexiva, que nos diz sobre a necessidade de prestar mais atenção nos jovens, 

investigar o cotidiano escolar. Uma provocação à reflexão, ao invés de uma resposta 

ou solução pragmática, vulgar e aligeirada. 

 

OEF  EM SALVADOR 

 

Tanto em Mutuípe quanto em Salvador, o trabalho de investigação esteve 

relacionado ao meu trabalho profissional, a vivências e experiências pedagógicas em 

situações em que eu era membro dos grupos escolares, em que estava inserido no 

contexto. O meu ingresso como coordenador pedagógico de educação infantil na 

Escola Municipal Centro Social Urbano - CSU de Mussurunga ocorreu mediante um 

processo seletivo, através de um concurso público municipal para formação do 

primeiro quadro funcional de coordenadores da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura (SMEC), Prefeitura Municipal de Salvador (PMS), em 2005.    

Durante a implantação das coordenações pedagógicas, foram construídas várias 

situações/atividades ‘inter/intra-escolares’, com o propósito de integrar os(as) 

coordenadores(as) pedagógicos(as) e professores(as), e de  desenvolver 

planejamentos estratégicos, relativos às políticas e práticas pedagógicas, tendo como 

questão central a formação continuada de professores em serviço. 

Vale ressaltar que de acordo com o calendário letivo da Escola, apresentado, a seguir, 

em 2005 já constava no âmbito das políticas educacionais da SMEC uma definição 

dos dias para as atividades de grupo de estudo, ou seja, formação continuada de 

professores e coordenadores pedagógicos nas/entre escolas da rede.  
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      SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 
                   ESCOLA MUNICIPAL C.S.U. DE MUSSURUNGA 

 

                              Cronograma detalhado de atividades – 2005 

       Início do ano letivo 21.02.2005 Termino  22.12.2005                 Dias letivos  200 

Atividade / Unidade 1ª unidade 2ª unidade 3 ª unidade 4 ª unidade 

Início/ término 21. 02 a 06.05.05 09.05 a 22.07.05 25.07 a 30.09.05 03.10 a 22.12.05 

Semana de adaptação 21.02 a 04.03.05    

Semana diagnóstica 07.03 a 11.03.05    

Registro de resultados no 

diário 

23.03.05 

29.04.05 

15.07.05 23.09.05 16.12.05 

Entrega dos relatórios da 

unidade 

    04.05.05     20.07.05     28.09.05      20.12.05 

Reunião de 

Pais e mestres 

21.02.05 

16.03.05 

11.05.05 

27.05.05 

27.05.05 

28.09.05 

19.10.05 

30.11.05 

 

Bazar 

14.03 a 18.03.05 

11.05 a 15.05.05 

 

16.05 a 20.05.05 

06.06 a 10.06.05 

11.07 a 15.07.05 

15.08 a 19.08.05 

12.09 a 16.09.05 

 

03.10 a 07.10.05 

21.11 a 30.11.05 

01.12 a 07.12.05 

 

Atividade 

complementar 

18.02/ 25.02/ 

04.03/ 11.03/ 

18.03/01.04/ 

15.04/ 29.04/ 

13.05/ 27.05/ 

10.06/ 17.06/  

08.07/ 22.07/  

29.07/ 12.08/ 

26.08/ 09.09/ 

23.09/ 30.09/ 

07.10/ 21.10/ 

04.11/18.11/ 

02.12/ 16.12/ 

Grupo de estudo 08.04/ 22.04/ 

    06.05/ 

20.05/ 03.06/ 

15.07/ 

  

05.08/ 19.08/ 

02.09/ 16.09/ 

14.10/ 28.10/ 

11.11/ 25.11/ 

09.12/ 
Avaliação da           

unidade 

     06.05.05       22.07.05     30.09.05     21.12.05 

Recesso 24.03 a 27.03.05 20.06 a 03.07.05   

 

Feriados  

 

21.04/ 01.05 

 

26.05/ 

 

11.08/ 07.09 

12.10/ 28.10/ 

02.11 

15.11/ 08.12 

Salvador, Fevereiro – 2005                                                                                               Equipe Gestora 
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Nesse cenário, a proposta dos OEF, como dispositivo de formação colaborativa 

de/entre professoras nos contextos escolares, foi sendo instituída levando em 

consideração uma convergência de implicações e experiências narradas pelas 

professoras num espaço/tempo novo na Escola, onde estávamos oficializando 

institucionalmente o direito à formação contínua em serviço. 

Na Escola, constituímos dois grupos com aproximadamente oito participantes cada, 

que se encontravam, semanalmente, às sextas-feiras, nos turnos da manhã e da tarde. 

E a cada 15 dias ocorriam os encontros de formação inter-escolares, conforme o 

calendário letivo, quando nos reuníamos nos CRs --  órgãos das direções regionais  

da SMEC --   e refletíamos sobre a diversidade dos olhares, as identificações 

possíveis, ações e estratégicas em relação aos temas e questões da formação.  

  

    
       Figura 5: Professoras da Escola Municipal CSU de Mussurunga em atividade com       
                       estudantes da área de saúde.                                                                                                                                                                         
       Fonte: do Autor 

 

Dentre as questões abordadas pelo grupo, destaco como a mais significativa: a 

implantação, análise e avaliação do documento Diretrizes Curriculares para a inclusão 
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da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Rede Municipal de Ensino de Salvador. 

Ressalto que a implantação da Lei 10.639/0330 no âmbito do currículo escolar e da 

formação docente era tida como uma política estratégica da educação municipal. 

Considero oportuno contrastar essa perspectiva de implantação de política pública, 

com as políticas de sentidos produzidas pelas professoras no cotidiano escolar e nos 

encontros semanais dos OEF. A situação que ora relato ocorreu a partir de uma 

atividade de recreação realizada com os(as) alunos(as) da educação infantil, quando 

na ocasião foram confeccionados bonecos que representavam as crianças.  

Então, os(as) alunos(as) começaram, de repente, a brincar com essas imagens: 

− Esse sou eu!   E o outro é você! 

Percebemos que tanto os meninos, quanto as meninas, na sua maioria, negros e 

negras, quando diziam esse sou eu, se referiam às imagens das crianças brancas, e 

quando diziam esse é você às das crianças negras. 

Ao observarmos cuidadosamente essa brincadeira inventada pelos(as) alunos(as), 

buscamos saber por que eles/elas não se identificavam com as imagens das crianças 

negras. E então, ouvimos a seguinte resposta: 

− A gente não é preto não! Preto apanha e sofre... Eu vi na novela... 

As crianças se referiam à novela Escrava Isaura, que abordava a questão da 

escravidão.  

Penso que foi a partir dessa observação que o tema da educação das relações étnico-

raciais se constitui numa problematização importante, que, conforme a posição das 

professoras; ‘precisaria ser urgentemente trabalhado nos encontros de formação’. 

                                                 
30 Lei 10.639, que altera a Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, e estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 
obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, e dá outras 
providências (Anexo C). 
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             Figura 6: Alunas Escola Municipal CSU de Mussurunga brincando com bonecos.  
             Fonte: do Autor.                                                                                   

                                                                                                                

Os OEF e a emergência da temática étnico-racial... No nosso encontro semanal dos 

OEF refletimos obre a vivência acima citada e buscamos relacioná-la com o que à 

época vinha sendo proposto como política educacional pela SMEC. 

O grupo então optou por construir seu próprio caminho, se autorizar como 

protagonista, assegurando, assim, a autonomia da gestão escolar, do projeto 

pedagógico e das políticas e práticas de formação continuada, em respeito às 

histórias e implicações dos sujeitos, aos espaços e tempos escolares. Nesta direção, os 

encaminhamentos metodológicos propostos foram os seguintes: 

a) ouvir sobre as histórias de vida, as implicações, as experiências e saberes 

pessoais/profissionais das professoras; 

b) fazer uma reunião com os pais, mães e responsáveis pelos estudantes; 

c) leitura e avaliação do documento Diretrizes Curriculares para a Inclusão da História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana na Rede Municipal de Ensino de Salvador – SMEC; 
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d) leitura de textos, revisão do projeto pedagógico e discussão permanente sobre o 

tema; 

e) observar, regularmente, o cotidiano da Escola e as situações de sala de aula; 

f) oficina de atividades pedagógicas produzidas nos OEF, para serem realizadas 

junto aos alunos. 

Ao revisarmos o projeto pedagógico da Escola, identificamos que o tema das relações 

étnico-raciais estava associado às discussões socioculturais, em especial, quando 

aborda as diferentes crianças referindo-se às classes sociais e ao grupo étnico da qual 

fazem parte. A seguir, apresento o texto de fundamentação teórica do projeto, em 

que as professoras expressam suas inspirações teóricas, pedagógicas, suas 

concepções de criança, escola e do contexto histórico-político.  

 

A concepção de criança é uma noção historicamente construída e vem mudando, ao 
longo dos tempos, não se apresentando de forma homogênea nem mesmo no interior 
de uma mesma sociedade e época. Assim, é possível que existam diferentes maneiras 
de se considerar as crianças pequenas dependendo da classe social a qual pertencem, 
do grupo étnico do qual fazem parte. 

Boa parte das crianças pequenas brasileiras enfrentam um cotidiano bastante adverso 
que as conduz, desde muito cedo, a precárias condições de vida e ao trabalho infantil, 
ao abuso e exploração dos adultos. Outras são protegidas de todas as maneiras, 
recebendo de suas famílias e da sociedade em geral todos os cuidados necessários ao 
seu desenvolvimento. Essa dualidade revela a contradição e conflito de uma 
sociedade que não resolveu ainda as grandes desigualdades sociais presentes no 
cotidiano.  

A criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte de uma 
organização familiar que está inserida numa sociedade, com determinada cultura, 
num determinado momento histórico. É profundamente marcada pelo meio social em 
que se desenvolve. A criança tem na família biológica ou não um ponto de referência 
fundamental, apesar da multiplicidade de interações sociais que estabeleça com 
outras instituições sociais. 

As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza  como seres que 
sentem e pensam o mundo de um jeito próprio. Nas interações que estabelecem 
desde cedo com as pessoas que lhe são próximas e com o meio que as circunda, as 
crianças revelam seu esforço para compreender o mundo em que vivem, as relações 
contraditórias que precisam e, por meio das brincadeiras, explicitam as condições de 
vida a que estão submetidas, seus anseios e desejos. 
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No processo de construção do conhecimento, as crianças utilizam as mais diferentes 
linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem idéias e hipóteses originais 
sobre aquilo que buscam desenvolver. Nessa perspectiva, as crianças constroem o 
conhecimento a partir das interações que estabelecem com outras pessoas e com o 
meio em que vivem. 

O conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas sim, fruto de um intenso 
trabalho de criação, significação e resignificação. 

As novas funções para a educação infantil devem estar associadas a padrões de 
qualidade, que advêm de concepções de desenvolvimento que considerem as crianças 
nos seus contextos sociais, ambientais, culturais e nas interações e práticas sociais que 
lhe fornecem elementos relacionados às mais diversas linguagens e ao contato com os 
mais variados conhecimentos para a construção de uma identidade autônoma. 

Para vivenciar esta proposta, a escola C.S.U. de Mussurunga deve oportunizar 
situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e 
que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação 
interpessoal, de ser e estar com os outros, em uma atitude básica de aceitação, 
respeito e confiança, ao acesso pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da 
realidade social e cultural. Assim, a educação poderá auxiliar conhecimento das 
potencialidades corporais, afetivas, emocionais, na perspectiva de contribuir para a 
formação de crianças felizes e saudáveis. (Proposta Projeto Pedagógico – Escola 
Municipal CSU de Mussurunga) 

   

O documento traz uma perspectiva ampla, representativa de uma transversalidade 

em relação aos modelos positivista, construtivista, multirreferencial em educação.  

Por ora, busco enfatizar a visão de criança como um ser humano, biológico e, ao 

mesmo tempo, como um ser social e cultural, por conseguinte, implicada num 

determinado contexto histórico. 

Em relação à proposta de socializar as histórias de vida, implicações e experiências 

pessoais-profissionais, sublinho uma passagem em que uma professora levou para o 

encontro de formação, um relato sobre história de vida e suas implicações 

multiculturais, uma fala que representou, a meu ver, uma ‘tomada de consciência’ 

em relação ao seu pertencimento étnico-racial. 

Então, dentre as histórias registradas no meu diário de campo, destaco a vivência 

dessa professora, que relatou sobre sua dificuldade de falar acerca dessa questão 

racial e que, geralmente, ficava calada quando o assunto era abordado pelo Centro de 
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Estudos Afro-Orientais (CEAO/CEAFRO) – Educação e Profissionalização para a 

Igualdade Racial e de Gênero31 ou pelo grupo artístico-cultural ‘Malê de Balê’, nas 

reuniões de formação organizadas pela SMEC – CR Itapuã.  

A princípio ela nos disse que sentia uma resistência, mas não falava nada para não 

ser mal compreendida pelos(as) demais professores(as), coordenadores(as), 

diretores(as) e gestores(as), haja vista, que essa proposta de implantação da Lei 

10.639/03 era uma política educacional estratégica da SMEC.  

Então, ao lembrar da sua história de vida, ela identificou que esse seu sentimento 

estava relacionado a uma época em que ainda nem era nascida, e que, portanto, só 

soube desse acontecimento através de sua mãe.  

A referida professora nos contou que durante a sua gravidez, sua mãe tomou vários 

frascos de um medicamento chamado, ´Leite de Magnésia´, por imaginar que poderia 

‘limpar a barriga’ e, desta forma, pudesse ter um filho branco. No entanto, “ela era 

negra e ainda por cima mulher”, dizia a professora com a voz trêmula e um ar de 

tristeza. 

Para ela, essa história não poderia ficar mais escondida. Ainda refletiu sobre a 

importância de compartilhar esse sentimento, essa vivência com as colegas, de poder 

ver que essa questão racial está na história de muita gente, dos alunos, da 

comunidade, das professoras e até da secretária de educação.  

Em conseqüência dessa sensibilização, as demais professoras também relataram 

sobre suas histórias e implicações étnico-raciais e, posteriormente, disseram que se 

sentiam mais preparadas para falar sobre o assunto, e que já conseguiriam marcar 

uma reunião com os pais, mães e responsáveis dos(as) alunos(as), para saber como 

eles tratavam dessa questão com seus filhos e filhas. 

   

                                                 
31 Grupo que colaborava com a SMEC desde 2001, subsidiando os(as) professores(as) da rede 
municipal de ensino para inclusão da história e cultura afro-brasileira e africana no currículo 
da escola pública. 




