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Dedico esse estudo àqueles professores...

Incompletos, complexos, mutantes...

Continuamente humanos.

E assim, aprendem e ensinam...

A sorrir, a levar e a celebrar a vida.I

                                                
I Contínuo é o ser humano... Como já disseram Nietzsche e Cartola.
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RESUMO

Este estudo apresenta reflexões sobre Itinerâncias de professores, construção de
sentidos e autorias de formação continuada. Busquei conhecer o que querem os
professores ante a formação continuada; suas percepções e compreensões de/na
formação pessoal/profissional. Um exercício interpretativo e de (re)criação teórica
nos cenários de formação das escolas particulares de ensino básico e do Sinpro-Ba
- Sindicato dos Professores no Estado da Bahia. Este trabalho foi constituído a partir
de inspirações qualitativas, hermenêutica e fenomenológica crítica, como postura e
recurso metodológico na interpretação das narrativas dos professores em contraste
com as metanarrativas generalistas - das macro-políticas, do pensamento moderno
cartesiano, dos ordenamentos legais referentes a atual reforma do ensino - ora
hegemônicas no campo da formação docente. Nessa perspectiva os professores
participantes da Pesquisa demonstram a emergência de várias polifonias, sentidos e
significados de formação: um conceito complexo, multirreferencial... Vozes
contextualizadas, interpretativas, instituintes de outro ethos de formação docente...
Também constitutivas do professor-ator-autor.

Palavras-chave: Formação Continuada; Formação de Professores; Currículo
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ABSTRACT

This study presents a reflection about teachers’ Itinerancies, the building of meanings
and the authorship of continued formation. I looked for knowing what teachers want
regarding continued formation, their expectancies and understandings of/in
professional/personal formation. It is an interpretative and theoretical (re)creation
exercise of the scenario of formation in the private elementary schools and Sinpro-BA
– Teachers’ Union of the State of Bahia. This work was elaborated due to qualitative
inspirations, critic phenomenological and hermeneutic as an approach and
methodological resource in the interpretation of the teachers’ narratives in contrast to
the generalist metanarratives – of the macro policies, of the modern cartesian
thought, of the legal ordinations concerning the present reformulation of teaching –
that are hegemonic in the field of teaching formation now. According to this
perspective, the teachers who took part in this research showed the rising of several
polyphonies, senses and meanings of formation: a complex and multi-referential
concept… Voices in the context, interpretative voices… establishing a new ethos in
teaching formation… They are also establishing the teacher-actor-author.

Keywords: Continued Formation; Teachers’ Formation; Curriculum
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Ser-sendo educador1... Itinerâncias e implicações com a questão da
formação continuada de professores

“Formar é sempre formar-se...”
(Antônio Nóvoa, 2002)

A idéia de fazer um relato de vida como forma de expressar a minha

implicação com o tema da formação de professores representou para mim um

desafio muito curioso. Um desafio de escuta de mim, das minhas vozes, antigas e

novas, das vozes dos outros, das vozes híbridas, dos meus diálogos internos e

externos, das falas silenciadas e autorizadas, ou seja, do meu percurso itinerante de

construção indissociável do eu-mundo... ser sendo- aprendiz e educador.
De início trago a minha criança, que desde os oito anos de idade, brincava

de escola numa escola de verdade. Isso porquê, 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 perfeitamente das carteiras arrumadas

nas salas, das professoras, 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.

                                                
1 Uma inspiração ontológica no campo da formação continuada. Um conceito extraído do livro “O Ser-
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No parque sempre fazíamos ginástica e brincadeiras, onde

experimentávamos cuidar e reclamar. Também vivenciávamos nossas alegrias e

nossos medos. Lembro-me quando apareceu um gato enorme, cego de um dos

olhos, que imaginávamos que trazia histórias e mensagens de terror. Um gato

contador de estórias assombradas! E 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 2 de Julho, do Senhor do Bonfim, e depois dentro das salas

rezávamos e pedíamos a Deus um bom dia de aula. Aqui não se trata de

saudosismo. Eu acredito que essas vivências, essas histórias de vida, assim como

as etapas seguintes foram constitutivas e formadoras do ser que sou e do saber que

sei, um ser-sendo, um sujeito singular, particular e ao mesmo tempo social e

coletivo. Minhas escolhas, e em especial a escolha profissional, minha formação,

está impregnada dessas marcas de vida, de saberes, dessas oportunidades

vivenciadas, dessas referências da vivência, do saber, do conhecimento, desses

referenciais humanos, ontológicos e epistemológicos.

Considero oportuno lembrar, que aprendi muito também 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 e; ainda tia

Jacira/Chiquinha, que também muito orgulhosamente conta que sua primeira

investidura ocorreu em Cabaceiras, na cidade de Castro Alves.

Assim o tema da formação, na perspectiva em que se coloca nesse estudo,

também está impregnado das minhas andanças, da minha forma de prestar atenção

                                                                                                                                                        
sendo da Filosofia”, de autoria do professor Dante Augusto Galeffi.
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nas coisas e nas situações, das minhas interpretações, do meu exercício histórico,

cultural e político de ator/autor.

Minha primeira opção de estudo foi Pedagogia. Cursei Licenciatura em

Pedagogia com opção em Supervisão Escolar, na Universidade Católica de

Salvador. Período de intensa participação no movimento estudantil em defesa da

escola pública e da democratização e qualidade da educação na Bahia e no Brasil.

Na condição de dirigente do Diretório Acadêmico, fui indicado, em um encontro

estadual de estudantes de pedagogia, para integrar a ENEPE - Executiva Nacional

dos Estudantes de Pedagogia, responsável pelas discussões da reformulação do

currículo do curso de pedagogia 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.

Como educador, a primeira experiência de formação de professores surgiu a

partir de uma proposta de trabalho em escolas comunitárias em Tanquinho de

Lençóis, na Chapada Diamantina. Naquela ocasião, meados da década de oitenta,

eu fiz a opção de deixar o cargo de Operador de Processos Petroquímicos no Pólo

de Camaçari para participar de um projeto vinculado ao CEAS – Centro de Estudos

e Ação Social 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, em um 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, de início dificultou a minha escuta das experiências e das

diversas formas culturais mais complexas que eram trazidas pelos professores das

escolas comunitárias. No entanto, o processo de formação continuada, da equipe

dos professores formadores era muito crítico e contextualizado nas demandas e

potencialidades dos sujeitos e das escolas comunitárias. Conseqüentemente pude

conhecer outras abordagens sobre educação, re-significar e melhor articular a minha

visão da formação inicial. Assim começou minha paixão pelo educador Paulo Freire,

sobretudo pela forma como ele cria e (re) inventa a condição humana, pela sua

crença na educação pela construção cultural humana, que para mim representa uma



                                                                                                                                                   13

condição ontológica de “fé pedagógica”, pela condição de se tornar humano

dialogando, se construindo e construindo o mundo.

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 se tornava um desafio pedagógico

coletivo. Lembro-me de uma das atividades de formação em Plataforma, quando

debatíamos a possibilidade de realizarmos um trabalho 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

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 interdisciplinar e multirreferencial que

tinha como propósito desenvolver um processo de formação comunitária, de jovens

guardiãs do Parque e de professores das escolas municipais, abordando aspectos

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

vez, de um cenário de formação continuada, formação de jovens como estratégia de

modificação e democratização do currículo oficial e de mobilização social em defesa

do Parque e das comunidades situadas em seu entorno.

No começo dos anos 90 iniciei, junto com Jumara Novaes Sotto Maior e

Patrícia Dias, uma experiência coletiva denominada Desafio – Núcleo de Estudos e

Ação Pedagógica com o propósito de trabalhar com formação continuada de

professores a partir de relações participativas e cooperadas com 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 Silvia Serra da

Universidade de Rosário e do Centro de Estudos em Pedagogia Crítica de Rosário;

Tomaz Tadeu e 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
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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 MEC implementou na

reorganização do currículo da escola básica. Para nós, os PCNs- Parâmetros

Curriculares Nacionais 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, expressava uma profunda indignação com relação aos

métodos que o MEC adotava para legitimar suas proposta de implantação da

reforma. O texto dos PCNs denominado “documento introdutório”, enviado

estrategicamente para que alguns educadores fizessem suas contribuições e

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

educadores, mas sobretudo, ao pensamento pedagógico brasileiro. O “documento

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.

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 das

políticas públicas em educação e dos modelos programados e arcaicos de currículo

e de formação continuada desenvolvidos em várias escolas.

Nesse período publiquei dois artigos abordando essas temáticas, um pela
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International Journal of Educational Reform, junto com Jumara Sotto Maior, Rebecca

L. Holt e Peter McLaren; “A Critical Pedagogy of the Streets: An Intervieew with

Desafio of Salvador da Bahia, Brazil”; e o outro, no Jornal do SINPRO, denominado

“O lugar dos educadores nos Projetos Pedagógicos das escolas”.

A minha relação com os cenários de formação continuada do SINPRO –

Sindicato dos Professores iniciou-se a partir de 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 ISBA – Instituto

Social da Bahia 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 desde esse momento, meados

dos anos 90, os professores, através do SINPRO, já faziam o debate em defesa de

uma outra qualidade de educação, de escola e de formação discente e docente,

diferentemente dos discursos já conhecidos; do empreendedorismo individual e

da qualidade total.
Esse debate também circulava em dois outros espaços em que eu trabalhava

na época: como professor substituto da disciplina de Psicologia da Educação na

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

Ensino Fundamental da rede estadual, onde exercia o cargo de coordenador

pedagógico do Ginásio.

Nos últimos quatro anos, tenho feito a minha trajetória relacionada à formação

através de outras experiências. O trabalho junto à rede MIAC – Movimento de

Intercâmbio Artístico Cultural pela Cidadania me possibilitou uma vivência de

formação conjunta entre jovens e educadores, tendo 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 proposta de formação na/em rede realizei junto aos coordenadores

do Movimento a formação de Gestão Participativa do MIAC.

A minha participação orgânica na Rede MIAC se dá através do Fórum Paulo

Freire, um coletivo de educadores que fundamentam e realizam trabalho de

formação de professoras em escolas comunitárias, embasados nas contribuições

freirianas. Em geral, essas atividades têm sido realizadas em escolas localizadas

nos bairros de Pau da Lima, 7 de abril e em Fazenda Grande do Retiro.
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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”.

Além do MIAC e do espaço parlamentar, bem recentemente em meados do

ano 2000, também, estive realizando atividades de formação continuada de

professores junto ao SIMMP – Sindicato de Professores Municipais de Vitória da

Conquista, e junto a Secretaria Municipal de Educação de Mutuípe, um projeto de

formação em serviço e publicação das experiências de educadores, através de um

caderno denominado “Agenda Pedagógica: uma estratégia de formação continuada

de educadores na rede municipal de Mutuípe-Ba”.

Agora vejo que minhas andanças não são somente minhas, nem

corresponderam exclusivamente aos roteiros e mapas esboçados ‘a priori’ pelos

meus pais e/ou professores... Muitas dessas passagens foram também frutos dos

acasos, das experiências dos acontecimentos, dos sonhos e dos encantamentos de

cada época. Portanto, aqui me refiro às andanças, também, como reconhecimento

de uma caminhada coletiva, dialética, sobretudo na defesa da educação

democrática e da valorização e formação de professores.

A experiência atual de pesquisador da temática da formação docente é vista

por mim como algo contínuo, um momento muito especial na minha formação, mas,

sobretudo muito significativo, pela possibilidade de dialogar com diversas
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experiências individuais e coletivas e, desta forma, poder contribuir na produção de

outras perspectivas mais inovadoras e críticas de formação continuada.

Ao concluir esse primeiro momento da introdução considero que Ser-sendo
educador... A propósito das minhas itinerâncias e implicações com a questão
da formação continuada de professores expressa, também, como

concomitantemente eu venho vivenciando ao longo do meu processo de educação,

a condição de sujeito e objeto da minha própria formação, na medida em que eu me

percebo como um... ser-humano continuamente inacabado, por conseguinte,
sempre, sendo um educador aprendente.

1.2 Sentidos e autorias de formação continuada em questão

[...] não me iludo,

tudo permanecerá do jeito  que tem sido;

transcorrendo, transformando tempo e espaço,

navegando todos os sentidos [...]

(Tempo Rei - Gilberto Gil, 1994)

Inúmeros e diversos são os sentidos políticos, teóricos, epistemológicos, e os

interesses mercadológicos que ora estão relacionados às propostas e programas de

qualificação profissional2, e em particular, às questões da formação continuada de

professores.

No decorrer da história contemporânea da educação, em especial, das políticas

públicas de reforma da educação nacional, o sentido de formação continuada3, como

educação permanente, de forma crítica, complexa e cidadã têm sido confundido,

                                                
2‘Qualificação’, ‘qualidade’ são termos mais abrangentes, usados prioritariamente nas áreas de
recursos humanos, empresariais e organizacionais. Atualmente esses termos foram potencializados
como conceitos centrais, estratégicos nas políticas e proposições mercadológicas neoliberais com
relação às questões do mundo do trabalho, emprego e renda, a exemplo do conceito da ‘qualidade
total’, bastante difundido também nas escolas.
3Educadores e teóricos críticos têm adotado o termo alemão Bildung (formação) como representação
do sentido de educação de forma complexa, cidadã. Segundo Macedo (2002 p.187), “[...] no
presente, (esse termo) não se destaca das pautas técnica, política e estética, bem como da
compreensão do estado enquanto instituição que atravessa toda a vida cidadã”. Nesse sentido,
pedagógico-crítico é que proponho o uso das expressões educação ou formação permanente,
educação ou formação contínua ou continuada, sendo esse último o termo utilizado em 1996, num
documento elaborado por educadores na Declaração de Genebra.
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alterado e substituído por vários outros sentidos, várias outras narrativas, a exemplo

de:

- Reciclagem;

- Treinamento (termo usado no artigo 87, inciso IV da LDB 9394/96);

- Aperfeiçoamento (termo usado no artigo 67, inciso II da LDB 9394/96);  e

- Capacitação (termo usado no artigo 61, incisos I e II da LDB 9394/96).

Ou seja, narrativas que não devem e que não podem ser compreendidas

ingenuamente, dissociadas dos interesses políticos das forças conjunturais, suas

políticas de significação e suas lógicas de linguagem e poder. Por conseguinte, são

narrativas que buscam produzir generalizações, macro hegemonias, mas que, no

entanto, também, expressam e representam as tensões culturais das forças sociais

e históricas (KINCHELOE, 1997).

Existem diferentes pensamentos sócio-conjunturais, em torno da questão da

formação continuada docente. Segundo Collares, Moysés e Geraldi (1999, p. 203);

[...] Como professores, todos nós, em algum momento, fomos chamados à
‘qualificação’, ora porque uma nova lei havia sido promulgada, ora porque um
novo governo assumia para tudo mudar mantendo a mesmice da escola e suas
mazelas, ora porque a formação inicial que tivemos era submetida a uma
avaliação negativa, o que impunha que fôssemos mais bem preparados, ora porque
modelos metodológicos cientificamente embasados, tornados modismos,
pediam sua hegemonia.

Essa questão da formação docente, ora veiculada às discussões das

transformações do mundo contemporâneo, da reestruturação do modelo de

produção capitalista, à melhoria da qualidade e eficiência da educação escolar e à

máxima da valorização profissional do magistério, ganhou maior destaque e

relevância após implantação do projeto de reforma da educação nacional4,

especialmente, através da LDB nº 9.394/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educação e

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.

Segundo Bárbara Freitag (1994), para compreensão das condições de

implementação dessas políticas de sentidos da educação associadas às políticas

                                                
4 Compreende-se como reforma do ensino no Brasil a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação LDB 9394/96, das leis, diretrizes, pareceres e planos complementares; o 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.
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hegemônicas, ao projeto de implantação da reforma do ensino na América Latina e

no Brasil, é preciso considerar, inicialmente, três conjuntos de documentos

internacionais:

- Os relatórios do Banco Mundial - Bird  (1990-1994);

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

pelas Nações Unidas;

- E os documentos sobre Educação de Base e Alfabetização, publicados

pela Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a

Cultura - Unesco e pela Fundo das Nações Unidas para Infância - Unicef
desde a realização da Conferência Internacional sobre Analfabetismo no

Mundo, realizada na Tailândia em 1990.

Documentos onde, invariavelmente, as discussões sobre o papel da educação frente

às necessidades e transformações do mundo contemporâneo, as análises do

fracasso escolar, as lógicas de melhoria de qualidade e eficiência do ensino não
contemplam os saberes, as experiências, as falas dos docentes, ficando

reduzidas aos formuladores de políticas educacionais, “aos técnicos governamentais

e aos funcionários internacionais, às vezes com inclusão de setores empresariais”

(TEDESCO, 1995) “e experts do campo científico” (DIKER, 1997).

Conforme Bomeny e Feital, (1998, p.42).

[...] muitas das tensões mencionadas por especialistas nos temas de reformas
educativas estão diretamente relacionadas ao marco mais geral do confronto de
competências externas e internas que se interpõem aos sistemas educacionais nos
momentos de redefinição de modelos educativos.

Nesse contexto, macro-político-pedagógico, a questão da formação docente

invariavelmente é representada como uma metanarrativa5, resultante de acordos

internacionais, interesses governamentais, sem participação efetiva de educadores

nem de outros segmentos sociais veiculados a questão da educação nacional.

                                                
5“Metanarrativa na crítica pós-modernista feita pelo filósofo francês Jean-François Lyotard,
significa qualquer sistema teórico ou filosófico com pretensões abrangentes e totalizantes do mundo
ou da vida social. A mesma coisa que ‘grande narrativa’ ou ‘narrativa mestra’”. Nessa perspectiva,
da formação continuada de professores, através da leitura crítica dos efeitos das metanarrativas
modernas, busco articular e alterar os sentidos absolutistas do conhecimento racionalista dominante,
em especial, nas narrativas da reforma educacional, oportunizando assim a percepção de outras
narrativas relativas e dialéticas que ora também se constituem referenciais norteadores de
formação de professores, sem que tenham pretensões de serem normas ou critérios absolutos ou
universais.(grifo meu) (SILVA, 2000, p. 78, p.97).
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Geralmente são metanarrativas absolutistas, generalistas e normativas que

tratam da melhoria da qualidade (resultados aferidos por meio da medida do

rendimento escolar) e eficiência do ensino (quantificada como um ‘valor agregado

da escolaridade’, um ‘benefício do aprendizado e o incremento da probabilidade de

uma atividade geradora de renda’) como eixos da reforma educacional6; e que

associam, fundamentalmente, as deficiências e os fracassos da educação escolar à

má e/ou a defasada formação dos professores.

Através dessa narrativa, que contém uma determinada política de sentido,

são apresentadas as proposições dos organismos internacionais7 e também são

produzidas as diretrizes dos textos legais, que efetivamente norteiam as políticas

públicas e os programas de formação inicial e continuada de professores nas

agências formadoras, nos espaços das associações científicas e,

conseqüentemente, em escolas públicas e privadas, em sindicatos de trabalhadores

em educação, em sindicatos patronais e em outras instituições sociais que

desenvolvem ações educativas.

Em termos gerais, Thomas Popkewitz e Andy Hargreaves (1994 e 1996 apud

DIKER,1997, p. 208-209) identificam quais são os aspectos fundamentais das

narrativas contemporâneas de formação continuada. Para eles,

[...] sob diferentes formas, constituem o alvo das propostas de reforma do
professorado que estão sendo implantadas na atualidade:
- o saber dos professores, isto é, os conhecimentos que possuem;
- a cultura institucional dos âmbitos de formação de professores e das escolas onde
  esses atuam;
- a distribuição das responsabilidades e os mecanismos de controle do desempenho.

Essas grandes narrativas de formação continuada constituintes do projeto

hegemônico, das estratégias políticas neoliberais vigentes no Brasil, geralmente,

buscam se legitimar através da lógica da inovação-substituição-descartabilidade das

práxis, dos saberes e experiências docentes; por conseguinte, das condições

históricas e sociais dos professores.

A questão da formação continuada não pode ser considerada em si mesma

boa ou má, como uma questão neutra, independente das condições de sua

                                                
6Diretrizes Educacionais do Banco Mundial (BIRD).
7Formação docente é um tema central nas proposições de políticas públicas dos organismos
internacionais, como:  Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial (BIRD),
Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Fundo das
Nações Unidas para Infância (UNICEF).
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implementação (DIKER,1997). Faz-se necessário uma compreensão da formação

docente como um fenômeno implicado, como uma questão contextualizada. O que

representa, também, compreendê-la como uma questão de interesses antagônicos,

uma questão de poder. Daí, a necessidade de abordar criticamente os cenários e as

organizações que buscaram implementar um determinado projeto político, que

contém um sentido de formação continuada, distante das falas dos atores e autores

histórico-sociais, das experiências acumuladas nas escolas e nos demais lugares

culturais.

Tenho observado nas minhas itinerâncias por escolas, sindicatos e eventos

de formação continuada que os professores pouco têm conseguido falar, discursar,

teorizar legitimamente sobre sua própria formação e quase nunca são considerados

“agente-ator-autor” (ARDOINO, 1998, p.28) dos projetos pedagógicos, nem das

propostas de formação nas escolas, nem tampouco, essa condição é plenamente

conquistada no seu sindicato de classe.

Geralmente suas experiências são ocultadas e desperdiçadas e não são

vistas como referenciais pedagógicos. No entanto, 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 implementar

verticalmente o projeto da reforma da educação nacional.

A intenção fundamental desse estudo é abordar a questão da formação

continuada a partir da itinerância, da percepção e compreensão dos próprios

professores. Um exercício interpretativo, de autoria e produção discursivo-teórica, de

interpretar recriando, “atribuindo o significado que as coisas têm para o Ser

enquanto prática de sentidos” (MACEDO, 2000, p.46). O que efetivamente, não

representa uma intencionalidade monorreferencial, homogênea, que pretenda

buscar uma única resposta à questão, nem tampouco, representa uma intenção

corporativa docente sobre formação profissional.

De acordo com as idéias de Dante Galeffi (2001 p.132), sobre a natureza do

espírito humano, busco situar essa questão da formação continuada de professores

num plano complexo de sentidos ético-político-pedagógicos:
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[...] Um ato profundamente movido pelo poder-ser, poder-fazer, poder-dizer, poder-
aprender, poder-ouvir, poder-calar; um ato movido por uma possibilidade de
poder extra-ordinário, mas sem nenhum momento extra-humano; um poder
questionador capaz de nos arremessar no eixo do turbilhão do mundo; um poder
contestador do abuso de poder; um poder soberano e inventivo, justo e apenas
humanamente exercido; um poder-sem-poder-algum além da consciência de
transitoriedade de todo poder-ser, poder-dizer, poder-querer, poder-poder [...].

Esse estudo potencializa outras formas de representações político-

pedagógicas, de experiências e saberes docentes referentes à formação continuada

em contraste com as “grandes narrativas generalistas” de formação de professores,

presentes hegemonicamente nos projetos e programas de formação das escolas de

educação básica da rede privada de ensino e do Sindicato dos Professores no

Estado da Bahia – Sinpro-Ba.

A Pesquisa põe em foco as diversidades e as identidades dos discursos de

formação continuada contidos nas narrativas dos próprios docentes, estabelecendo,

portanto, um posicionamento crítico, consubstanciado pelas atuais tendências

pedagógicas8, em relação ao contexto da reforma do ensino, das políticas públicas e

em relação à crise do conhecimento e do currículo baseados no paradigma da

ciência moderna.

1.2.1 Questões e objetivos da Pesquisa

Entendo que essa perspectiva de buscar compreender a questão da formação

continuada, também, a partir das narrativas dos professores coincide com a intenção

de contemplar mais ainda a complexidade do fenômeno em pauta.

Como já ressaltei na introdução, tenho identificado que os professores têm

encontrado muitas dificuldades para expressarem as suas vozes, seus saberes e

                                                
8Antônio Nóvoa  (1992 apud CATANI, 2000, p.23) observou que desde meados a década de 80 “a
literatura pedagógica foi invadida por obras e estudos sobre a vida dos professores, as carreiras, os
percursos profissionais, as biografias e autobiografias docentes ou o desenvolvimento pessoal dos
professores”. Destaco também, como referenciais críticos, inspiradores dos estudos de formação de
professores, os estudos culturais, as abordagens sobre currículo, sobre epistemologia. Nessa
perspectiva, contemporaneamente no âmbito internacional, destacam-se as contribuições de Henri
Giroux, Peter MacLaren, Antônio Nóvoa, Kincheloe, Estanislao Antelo e as contribuições da Escola de
Chicago e dos teóricos de Paris VIII. No âmbito nacional temos as contribuições críticas de Paulo
Freire, Tomaz Tadeu e Silva, Miguel Arroyo, Pedro Demo, Denise Catani, Sônia Kramer, além dos
referenciais locais, na Bahia, onde se destacam os estudos de pesquisa e as abordagens críticas de
Terezinha Fróes, Roberto Sidnei Macedo, Felipe Serpa, Dante Galeffi, Sônia Sampaio, Stela
Rodrigues, Elizeu de Souza dentre outros.
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poderes, especialmente, nesse contexto das reformas do ensino. Essa situação

ocorre não apenas perante a questão da formação profissional, mas também, diante

dos direitos trabalhistas, das condições de trabalho, emprego e renda, das políticas

tidas como de valorização profissional. Para Giroux e McLaren, (1995, p. 128).

[...] o espaço político atualmente ocupado pela educação do professor em geral
continua a diminuir a importância da luta pelo fortalecimento do poder docente; além
disso, geralmente tem servido para reproduzir as ideologias tecnocráticas e
coorporativas características das sociedades dominantes.

Nesse estudo, tive a intenção de dissertar sobre os sentidos de formação

continuada a partir das itinerâncias, experiências, saberes e conhecimentos dos

professores, buscando compreendê-los como um exercício crítico, interpretativo,

constitutivo da condição do professor-ator-autor. Por conseguinte, são questões da

pesquisa:

- Como se constituem as itinerâncias de professores no que concerne a

construção de sentidos e autorias de formação continuada?

- Como se dão as implicações e participações dos professores nas ações e

estratégias de formação docente do Sindicato e das escolas privadas de ensino

básico?

- Quais as perspectivas de outro ethos na/para formação continuada de

professores?

Através dessas questões pretendi focar, conhecer e descrever os saberes e as

experiências dos professores, além de possibilitar uma reflexão sobre as tramas e as

situações relacionadas com os processos de desautorização e autorização de

discursos que instituem os lugares e os cenários de formação continuada docente.

São objetivos da Pesquisa:

• Identificar os sentidos de formação continuada a partir das itinerâncias,

experiências, saberes e conhecimentos dos professores, buscando compreendê-

los como um exercício crítico, interpretativo, constitutivo da condição de ator-

autor;
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• Refletir sobre as principais tendências na formação continuada presente nas

narrativas dos educadores, em especial, sobre os aspectos ontológicos,

epistemológicos e políticos da formação;

• Compreender as implicações e participações político-organizacionais dos

professores nas atividades de formação continuada ocorridas, preferencialmente,

no Sindicato dos Professores e nas escolas privadas de ensino básico;

•  Refletir sobre a perspectiva de outro ethos9 na/para formação continuada de

professores.

1.2.2 Os atores, os lugares e os “entre-lugares” da Pesquisa

Qual o lugar dos professores diante dessas questões? Conforme já venho

ressaltando desde o início desse capítulo, neste trabalho descrevo prioritariamente

as narrativas dos professores-atores-autores, tendo como referência os cenários de

experiências vividas  (MACEDO, 2000),   os   espaços   ditos   oficiais,   formais  de

formação continuada, as escolas de Ensino Básico, e os locais e situações de

formação no Sindicato. Considerei, também, outros diversos entre-lugares, conceito

que se assemelha e extrapola o sentido que Marc Auge atribui aos “não-lugares”10,

ou seja, são lugares tidos como não oficiais, institucionais de formação continuada,

mas que, no entanto, são apresentados a partir das itinerâncias de formação

descritas pelos professores.

Essas falas docentes representam vivências dialetizadas, interdependentes,

em cenários macros-micros, instituídos-instituintes de formação continuada.

Narrativas que relatam histórias de vidas particulares, autobiográficas, e também,

expressam períodos e situações de hermenêuticas coletivas, como aqueles

momentos relacionados:

- À data base da categoria de professores, quando ocorre a negociação da

convenção coletiva de trabalho;

                                                
9Conforme Silva (2000,p.56), Ethos foi “utilizado por Bourdieu, entre outros, para se referir ao
conjunto de disposições éticas que orientam as ações dos indivíduos. O ethos se distingue da ética
ou da moral na medida em que se trata de disposições de caráter prático: nem sistemáticas
nem intencionais” (grifo meu).
10Para Augé (1994) o ‘não-lugares’ é diametralmente oposto aos espaços formalmente organizados e
personalizados.
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- Aos momentos que expressam os processos de construção dos projetos

pedagógicos das escolas;

- Às atividades de planejamento e aos debates de reestruturação curricular;

- Às formas de participação nos congressos, nas jornadas e nas eventuais semanas

pedagógicas.

Logo, constituiu-se num exercício fundamental e necessário para

mapeamento e definição do campo de pesquisa;

[...] se apreender a relação micro-macro e vice-versa de uma perspectiva
organizacional, portanto interativa, relacional, onde tanto as influências quanto as
emergências sejam pleiteadas, para a partir daí apanhar o caráter auto-eco-
organizado do sujeito instituinte [...] são aqueles sujeitos que podemos chamar
também de educadores-pesquisadores-conectores. (MACEDO, 2000, p. 80).

Por conseguinte, também, considerei fundamental na definição dos

professores pesquisados11, a condição de já terem vivenciado ou estarem

vivenciando discussões e experiências de formação continuada, não apenas, no

âmbito das suas escolas e do Sindicato. As referências dos lugares institucionais da

Pesquisa, as escolas e o Sindicato, representam locais orgânicos que compõem

parte do cotidiano desses professores. Embora, tenha privilegiado esse locus de

formação, como já disse anteriormente, também estive atento a outras situações e

lugares de formação vivenciados pelos professores.

No que diz respeito ao acesso, as observações no campo da pesquisa e a

produção dos dados, considero importante enfatizar que não optei pela escola

enquanto instituição. A opção foi pela escuta dos professores, independente de qual

escola, ou quais escolas esses professores trabalhavam. Por conseguinte, esse

estudo traz depoimentos de professores que se encontram em diversas situações de

                                                
11Conforme o SINPRO-BA, o último levantamento do perfil e das características gerais dos
professores da rede privada de ensino realizado com 58 escolas e 573 professores, encontra-se
publicado no caderno sobre as “Condições de Saúde e Trabalho dos Professores da Rede Particular
de Ensino, de 1996”. Embora as variáveis já possam ter sofrido algumas modificações, considero
importante observar esses resultados como um dado histórico, demonstrativo de algumas tendências,
como por exemplo: a) Gênero: mulher 75,2 % , homem 24,8%; b) Escolaridade: segundo grau
28,1%, superior 71,9%; c) Média de idade 34,7 anos; d) Média de tempo de trabalho docente 11,5
anos; e) Média do tempo de trabalho na escola 5,8 anos; f) Trabalha em outra escola particular
43,1%; g) Trabalha em outra escola pública 20,2%; h) Número médio de turmas que ensina 7,4; i)
Número médio de alunos por turma 33,2; j) Número médio de hora-aula por semana 25,2; l) Média
de horas por semana em outras atividades remuneradas 16,5; e também; m) Desgaste da relação
com o aluno 31,8%; n) Tem o desempenho fiscalizado 61,9%; o) Auto-satisfação no desempenho
das atividades 88,8%.
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trabalho, relativas: ao número de escolas em que ensinam, a carga horária de

trabalho semanal, as séries e níveis do ensino, as disciplinas que lecionam etc.

Quanto ao Sindicato, o Sinpro-Ba é uma instituição que representa 34.860 mil

trabalhadores em educação (professores, orientadores, supervisores e

coordenadores pedagógicos), das 7.830 escolas privadas12 no estado da Bahia.

Fundado em 1963, o Sinpro-Ba se define conceitualmente como um sindicato que

atua na perspectiva político-pedagógica, que tomando como empréstimo o conceito

de esfera pública de Habermas e a noção de intelectual orgânico de Gramsci,

articula a luta pelos direitos dos trabalhadores, por resultados de ordem econômica,

às questões de formação profissional docente e transformações sociais.

Pesquisar sobre o tema da formação continuada de professores tendo

também como referência o Sindicato de Professores representa a oportunidade de

compreensão de outras formas discursivas relacionadas à questão da formação,

falas que se mostram diferenciadas das falas nos contextos das escolas. Logo, esse

estudo me remeteu a necessidade de transitar entre e nos territórios de contestação,

de narrativas de professores, como forma de mapear os discursos e as ações

instituintes de formação docente.

Falo de lugares híbridos, de permanente movimento, de experiências,

tradições e recriação de novos sentidos e significados pedagógicos, um ambiente de

tensão entre interesses nem sempre compatibilizáveis, um lugar de contrastes, de

processos e relações intensas de desautorização, autorização, legitimação e poder.

Logo um cenário, também, de representação e poder real e simbólico. Aqui, mais

uma vez suponho que não exista unidade e consenso absoluto entre as propostas

de formação continuada, sendo essa uma característica dos territórios de

contestação, o que reforça a necessidade dos educadores tomarem consciência

dessa questão.

Ressalto que a compreensão desses lugares e entre-lugares da pesquisa

como cenários de contestações, de autorização de narrativas de professores,

corresponde, na perspectiva da pedagogia crítica, fundamentalmente, conforme

Marques (1990), a transição do paradigma da ordem da razão ancorada na
linearidade e funcionalidade objetiva do mundo, das “metanarrativas tirânicas e

violentas que impuseram um falso padrão totalizador às ações humanas”

                                                
12 Dados extraídos do Cadastro do Imposto Sindical 2002.
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(LYOTARD, 1998 apud MACEDO, E., 2002, p.54) para a tendência da razão
incorporada na linguagem:

[...] a linguagem, não do ponto de vista lógico-semântico, mas do ponto de vista dos
atos da fala [...] uma opção pela facticidade de uma espécie humana como
materialidade histórica construída como forma de vida, que a distingue e constitui.
Não se apela a um a priori da prática histórica, da lógica pragmática ínsita na
linguagem cotidiana. (MARQUES, 1990, p.43)

Esse estudo, ao revelar as itinerâncias e as histórias dos professores, sobre

sua própria formação, busca instituir e constituir, coletivamente, a condição do

professor como ator-autor do ponto de vista dos atos da fala. Uma condição

relacionada ao conceito de “voz”, em que Giroux (1995) concede aos educadores

um papel de participação ativa, na compreensão de sua condição histórico-cultural e

das tramas associadas às questões do conhecimento, da identidade e do poder. O

que representa uma condição de conquista, de emancipação, que nos últimos anos

tem sido efetivada por outros segmentos étnico-culturais até então excluídos

socialmente através do paradigma das metanarrativas totalizadoras e absolutas da

sociedade moderna.
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2. TENSÕES TEÓRICAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES

[...] a tragédia educativa que se convoca não é por certo um problema psicológico
moral sentimental. É, claro [...] e como esperamos que fique explicitado [...] um
problema político[...]
Imaginemos um cenário no qual alguém nos diga que, para poder educar,
• O professor de escola não tem porque respeitar os saberes prévios, nem o que ‘a

criança traz’.
• O professor de escola não tem porque ensinar coisas interessantes, nem de

interesse para as crianças e/ou jovens, nem de seu entorno, nem de seu
contexto, nem de sua realidade cotidiana, nem que tenha haver com sua vida,
nem que lhe sejam úteis, também não tem que respeitar suas necessidades.

• O professor de escola não tem o porque motivar, nem despertar, nem lutar contra
a apatia, a indiferença, a abulia, o tédio etc.

•  O professor de escola não tem porque ter bons sentimentos.
• O professor de escola não tem porque ocupar seu tempo conhecendo os alunos.
• O professor de escola não tem porque saber sobre a psicologia da aprendizagem

ou outro tipo de psicologia.
• O professor de escola não tem porque tentar ‘aproximar’ a teoria da prática.
• O professor de escola não tem porque dividir o que ensina entre o atitudinal, o

conceptual, o transversal, o procedimental etc.
• O professor de escola não tem porque ensinar o novo e/ou atualizar-se.
• O professor de escola não tem porque se esforçar em desenvolver algum tipo de

potencialidade.
• O professor de escola não tem porque procurar um clima agradável, harmônico,

distendido.
• O professor de escola não tem porque procurar aprendizagens significativas.
O professor de escola ao tem porque obedecer às ordens dos psicodidatas que
fizeram as reformas educativas neoliberais na América Latina [...]13 (ANTELO;
ABRAMOWSKI, 2000, p. 13-16)

O exercício de fundamentação teórica do tema formação de professores

como um fenômeno crítico, pós-crítico e pós-estruturalista representa uma opção

político-teórico-epistemológica de ampliação dos sentidos pedagógicos da

educação, como forma de contrastar com as teorias pedagógicas racionalistas,

tecnicista que ainda operam no campo da formação docente, sem nenhuma

referência das condições histórico-culturais contemporâneas dos professores, por

                                                
13 Trecho do texto introdutório do livro El renagar de la escuela, onde Antelo e Abramowski abordam
a questão da educação contemporânea, da tendência hegemônica na reforma do ensino, como forma
de buscar refletir sobre as condições postas “naturalmente” para a formação dos professores na
América Latina. Escolhi essa citação por considerá-la bastante significativa na representação das
tensões e interesses discursivos ora vinculados às políticas de formação docente.
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conseguinte, sem compreensão da condição do ser enquanto ser humano na sua

complexidade.

Um outro contraste, fundamental, realizado nesse estudo diz respeito às

dimensões macro-micro-discursivas relativas ao tema formação docente. Ou seja, a

abordagem do discurso único, homogêneo, das macro-políticas da reforma do

ensino e das grandes narrativas do conhecimento moderno, aqui é relativizado por

diversas outras micro-narrativas, resultantes das interações dos atores culturais, dos

professores no cotidiano da vida, nas escolas e nas demais situações e estruturas

sociais.

Conforme observa Macedo (2000, p.78), essas dimensões, esses termos

micro e macro, aqui aplicados às políticas públicas, às teorias e discursos de

formação continuada de professores “devem ser relativizados, apreendidos num

continuum” como níveis de complexidade humana. Portanto, de forma interativa,

relacional e dialógica.

Nessa oportunidade busco discutir fundamentalmente, algumas tensões e

ambivalências relacionadas à condição moderna de instituição de grandes

narrativas, e a perspectiva pedagógica crítica do sujeito ator-autor, insituinte  de

outros significados e realidades de formação docente. Um cenário híbrido, complexo,

dialógico, de instituição de novos sentidos teóricos, políticos e, sobretudo, de

mudança na natureza do poder. Um cenário se fazendo, onde conforme Castoriadis

 (1995 p. 415-418):

A criação da sociedade instituinte, como sociedade instituída, é cada vez mundo
comum – kosmos koinos: posição dos indivíduos, de seus tipos, de suas relações, de
suas atividades, mas também posição de coisas, de seus tipos, suas relações, sua
significação. [...] A autotransformação da sociedade diz respeito ao fazer social –
e, portanto, também político no sentido profundo do termo – dos homens na
sociedade e nada mais. O fazer pensante e o pensar político – o pensar da
sociedade como se fazendo – é um componente essencial disso. (grifo meu)

As grandes narrativas ou narrativas mestras, próprias do paradigma moderno,

invariavelmente dão conta da edificação da realidade como determinações ‘lógicas’,

racionais ou evoluções naturais do homem e das sociedades. Por conseguinte, as

ciências, as tecnologias, as leis, as instituições sociais modernas e, também, as

‘políticas de normalizações públicas’ 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
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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, que é hegemônica na atual política

educacional brasileira, Merleau-Ponty (1996, p.89-90).  nos fala de uma outra

perspectiva de edificação da realidade, de um

[...] retorno ao mundo vivido aquém do mundo objetivo, já que é nele que poderemos
compreender tanto o direito como os limites do mundo objetivo, restituir à coisa sua
fisionomia concreta, aos organismos sua maneira própria de tratar o mundo, à
subjetividade sua inerência histórica, reencontrar os fenômenos, a camada de
existência viva através da qual primeiramente o outro e as coisas nos são dados, o
sistema ‘Eu-Outro-as coisas’ no estado nascente, despertar a percepção e desfazer a
astúcia pela qual ela se deixa esquecer enquanto fato e enquanto percepção, em
benefício do objeto que nos entrega e da tradição racional que funda.

Dulce Critelli (1996, p. 24) nos fala de “uma força que emerge do próprio ser-

no-mundo e instaura o homem na sua humanidade, na sua fundamental provocação

para ser”.  Milton Santos (2001, p.20) nos fala de uma “realidade que pode ser” que

se estabelece no contexto do estabelecido e “que se dá tanto no plano empírico

quanto no plano teórico”.  Gilberto Gil Moreira (1994), através da letra “Tempo Rei”

também nos instiga a pensar acerca da percepção dessa realidade: “[...] não me

iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido; transcorrendo, transformando tempo

e espaço, navegando todos os sentidos [...]”.

Uma “percepção que não se dá num vazio, mas em um estar-com-o-
percebido” (grifo meu) (MACEDO, 2000, p.47-8). 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 as perspectivas ontológicas e epistemológicas na construção do real. Um

ambiente plural, híbrido, como nos sugere Duarte Junior (1984), que talvez

devêssemos chamar de realidades.

De acordo com esse referencial, faz-se necessário dizer que o tema da

formação docente pode e deve ser representado de várias perspectivas e focos

narrativos, não se limitando, exclusivamente, a um discurso único, linear e

metafísico, como imaginavam os teóricos estruturalista-positivistas modernos.
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Portanto, busco descrever as tramas dos discursos que instituem as políticas

de formação de educadores e exercitar essa percepção e representação das

diversas narrativas de formação continuada docente no contexto das escolas

privadas e nos espaços de formação propiciados pelo Sindicato. Identificando as
tensões do movimento entre o instituído e as forças dos supostos discursos e
estratégias instituintes. Um processo de confronto, que conforme Hans-Georg

Gadamer (1998, p.14) possibilita

[...] que o novo venha à luz pela mediação do antigo, constituindo assim um
processo de comunicação cuja estrutura corresponde ao modelo do diálogo. É
a partir daí que tomo a pretensão da hermenêutica à universalidade. Ela não
significa nada menos do que isso: a linguagem forma a base de tudo o que
constitui o homem e a sociedade. (grifo meu)

Ou seja, um exercício hermenêutico de interpretação de sentidos e autorias

de formação a partir das itinerâncias e experiências dos professores em

contraste com as narrativas mestras das políticas públicas de educação e do

paradigma das ciências modernas.

2.1 As múltiplas narrativas de formação na reforma educacional

Nessa seção, pretendo abordar a formação continuada de professores na

ótica das políticas públicas, em especial, no contexto da atual reforma do ensino no

Brasil.  Inicialmente, busquei descrever por que e como os professores estão sendo

chamados à qualificação profissional conforme as narrativas oficiais dos textos

legais e das políticas públicas governamentais comprometidas com a efetivação da

referida reforma, como forma de discutir como o contexto, visto na perspectiva

crítica, pós-moderna tem tornado impossível a sustentabilidade de narrativas

generalistas, únicas e homogênas, até mesmo no âmbito das normatizações legais14.

Por conseguinte, também, descrevi como os docentes através de suas entidades

representativas estiveram e estão participando efetivamente na definição dos rumos

da educação nacional, portanto, buscando instituir outras diferentes políticas de

sentidos de valorização e formação profissional.

                                                
14Boaventura de Sousa Santos aborda essa questão no livro “A Crítica da Razão Indolente: contra o
desperdício da experiência”, 2001.
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Através desse quadro, apresentado a seguir, que denominei de Panorama
das Políticas Governamentais e Docentes de Formação de Professores busquei

fazer um mapeamento histórico da implantação das diretrizes oficiais da reforma do

ensino, com a intenção de registrar a avalanche de normatizações e propostas
oriundas do governo no que tange as políticas de formação docente e,

fundamentalmente, também registrar as propostas, as narrativas dos principais
movimentos organizados de docentes, que em muito contribuíram para assegurar

alguns avanços sociais e democráticos no novo momento da educação brasileira.

Panorama das Políticas Governamentais e Docentes de Formação de Professores

L
D
B

9394/96

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi sancionada no dia 20 de dezembro de
1996, após vários anos (desde 1988) de tramitação no Congresso Nacional. O projeto original
teve a relatoria do Dep. Jorge Hage (BA), quando ocorreram importantes negociações com
os segmentos sociais, especialmente os movimentos organizados dos docentes. Nessa
ocasião o projeto adquiriu valiosas contribuições e uma maior legitimidade por aqueles que,
efetivamente, fazem educação no país. Gostaria de ressaltar aqui o sentido participativo e
instituinte dos docentes e da sociedade civil na construção dessas políticas
educacionais; fato que foi desconsiderado e atropelado por um ‘projeto substitutivo’, ou seja,
um outro projeto de autoria do senador Darcy Ribeiro, que na sua essência, buscou assegurar
os interesses da nova organização econômico-social, fundamentada nos princípios da
flexibilidade e do enxugamento da responsabilidade do Estado, especialmente, no que se
refere aos serviços essenciais para a população. Tendo sido excluída a participação social, a
LDB 9394/96 foi promulgada pelo Congresso e sancionada pelo então presidente da República
Fernando Henrique Cardoso.
A atual LDB traz cinco artigos dedicados à formação continuada de professores e quatro
conceitos diferenciados de formação:
Art. 61: inciso I – Associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em
serviço; e II – Aproveitamento da formação e experiências anteriores.
Art. 62 A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em
curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de
educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação
infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, e oferecida em nível médio, na
modalidade Normal.
Art. 63 Os institutos superiores de educação manterão: inciso I – Cursos formadores de
profissionais para educação básica, inclusive o curso normal superior; destinado à formação de
docentes para educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; e lII -
Programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis.
Art. 67 Como política de promoção da valorização docente assegura: inciso II –
Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico e
remunerado para esse fim;  IV – Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na
avaliação do desempenho; e V - Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, na
carga de trabalho.
Art. 87: inciso IV, parágrafo 4o que diz que até o final da Década da educação, somente serão
admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço.
Nesse caso que há contradição entre esse artigo das Disposições Transitórias e o artigo 62, do
corpo da Lei; há jurisprudência estabelecendo que prevalece o artigo do corpo da Lei.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, criados desde 1995, pelo Ministério da Educação são
referenciais curriculares que orientaram a elaboração e adaptação dos currículos das escolas
brasileiras, no intuito de melhorar a qualidade de ensino em todo o país. Refere-se, em
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especial, à elaboração de um projeto político-pedagógico, elaborado por consultores, com
propósitos de re-definição e re-direcionamento de ações políticas, tais como: projetos de
formação inicial e continuada de professores. Os Parâmetros em Ação propõe atividades
de formação continuada de profissionais de educação, buscando, portanto, potencializar o
uso dos PCNs, produzidos pelo Ministério, além de incentivar o uso da TV Escola como
suporte de formação docente.
Na ocasião da implantação dos PCNs, que já se encontravam sistematizados por consultores
a partir de referenciais estrangeiros, houve uma tentativa do Ministério de Educação de
legitimar essa proposta, quando construiu a narrativa dos ‘PCNs como documentos
introdutórios’ e buscaram obter contribuições de Universidades, professores e teóricos da
educação brasileira. Aqui mais uma vez as experiências, os saberes, os conhecimentos
dos docentes sobre “projeto-pedagógico e currículo” não foram reconhecidos e
valorizados.

F
u
n
d
e
f

9424/96

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (1996), no Artigo 9o dá um prazo de seis meses aos Estados e Municípios para
implantação do Estatuto do Magistério e do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério
que deverão contemplar investimentos e propostas de capacitação dos professores leigos,
que irão pertencer ao quadro do magistério em “extinção”, conforme o prazo de cinco anos
para obtenção de habilitação específica ao exercício das atividades docentes. Conforme ainda
esse artigo, a habilitação dos professores “[...] é condição para ingresso no quadro
permanente da carreira conforme os novos planos de carreira e remuneração.”

R
e
s
o
l
u
ç
ã
o

3/97

Fixa Novas Diretrizes do Conselho Nacional de Educação para os Planos de Carreira e
Remuneração do Magistério normaliza que a qualificação mínima para o exercício da
docência a ser exigido pelos novos Planos de Carreira corresponde ao Curso Normal, antigo
magistério, para a educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Como consta
na Lei 9424/96 é dado um prazo de cinco anos para formação dos professores leigos, assim
como de acordo com Lei 9394/96 normatiza que os sistemas de ensino “[...] envidarão esforços
para implementar programas de desenvolvimento profissional dos docentes em exercício,
incluída a formação em nível superior, em instituições credenciadas, bem como em programas
de aperfeiçoamento em serviço”. Sugere também a “[...] utilização de metodologias
diversificadas, incluindo as que empregam recursos da educação à distância”. No artigo 6o

consta que os incentivos de progressão por qualificação de trabalho docente
corresponderão: ao “[...] desempenho no trabalho, mediante avaliação segundo parâmetros de
qualidade do exercício profissional, a serem definidos em cada sistema; e [...] exames
periódicos de aferição de conhecimentos na área curricular em que o professor exerça a
docência e de conhecimentos pedagógicos.”

Decreto
3276/99

Dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na educação básica
e  retira dos Cursos de Pedagogia a autorização para formar professores para a educação
infantil e séries iniciais do ensino fundamental, reservando-a apenas aos Cursos Normais
Superiores. O decreto contraria a própria LDB ao colocar a formação de professores com
exclusividade em Cursos Normais Superiores.

Decreto
3554/00

Substituiu o termo "exclusivamente" por "preferencialmente": "§ 2o A formação em nível
superior de professores para a atuação multidisciplinar, destinada ao magistério na educação
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, far-se-á, preferencialmente, em cursos
normais superiores.”

Portaria
301/98

Normalizando os procedimentos de credenciamento de instituições para oferta de graduação e
educação profissional tecnológica à distância.

Conselho Pleno:
- Parecer 4/97 Proposta de resolução referente ao programa especial de formação de
professores de 1o e 2o graus de ensino.
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- Resolução 2/97 Dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes
para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação
profissional em nível médio.
- Resolução 1/99 (Pareceres 53/99 e 115/99) Dispõe sobre os Institutos Superiores de
Educação.
- Parecer 97/99 Formação de professores para o ensino religioso nas escolas públicas de
ensino fundamental.
Câmara de Educação Superior:
- Resolução 2/96 (Parecer 44/97) Fixa normas para autorização de cursos presenciais de pós-
graduação lato sensu fora da sede, para qualificação do corpo docente.
- Parecer 744/97 Orientações para cumprimento do artigo 65 da lei 9394/96 – Prática de
Ensino.
- Resolução 1/99 (Pareceres 672/98 e 968/98) Dispõe sobre os cursos seqüenciais de
educação superior.
- Parecer 970/99 Curso Normal Superior e da Habilitação para Magistério em educação infantil
e séries iniciais do ensino fundamental nos cursos de Pedagogia.
Câmara de Educação Básica:
- Resolução 3/97 (Parecer 10/97) Fixa Diretrizes para os Novos Planos de Carreira e de
remuneração do magistério dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios.
- Parecer 16/97 Competência do Licenciado em Pedagogia para o exercício do Magistério das
quatro primeiras séries do ensino fundamental.
- Resolução 2/99 (Parecer 1/99) Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de
Docentes da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, em nível médio, na
modalidade Normal.
- Resolução 1/02 (Parecer 9/01) Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de
Professores da Educação Básica
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Plano Nacional de Educação, sancionado pelo presidente no dia 9 de janeiro de 2001, não foi o
resultado de um processo de ampla e legítima participação social, em especial dos movimentos
de trabalhadores em educação, que construíram uma proposta alternativa denominada: PNE –
Proposta da Sociedade Civil, construída participativamente nos Congressos Nacionais de
Educação – CONED. Embora essa proposta da sociedade civil tivesse sido apresentada ao
Congresso antes da proposta oficial do governo, os parlamentares votaram a proposta oficial.
Apenas acolheram algumas emendas oriundas da participação popular, que foram vetadas
pelo presidente da República, pois segundo ele, não correspondiam aos interesses e
compromissos “políticos e econômicos do país”; como por exemplo: a elevação do
investimento em educação para o valor mínimo de 7% do Produto Interno Bruto – PIB.
O PNE estabelece metas e prioridades para o setor educacional a serem cumpridas até o final
de uma década. Quanto à valorização docente o plano estabelece “[...] que o poder público
deverá assegurar condições adequadas de trabalho, como tempo para estudo e
preparação de aulas, salários adequados à atividade profissional e carreira de
magistério. Mas a ênfase está na formação. É meta do PNE ” [...] promover a revisão dos
cursos de formação inicial para professores e implementar programas de formação em
serviço para eliminar a presença de professores leigos nos sistemas de ensino [...]”
(Notícias 2001- Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Educação)
Diretrizes do PNE
[...] A melhoria da qualidade do ensino, indispensável para assegurar à população brasileira o
acesso pleno à cidadania e a inserção nas atividades produtivas que permita a elevação
constante do nível de vida, constitui um compromisso da Nação. Este compromisso, entretanto,
não poderá ser cumprido sem a valorização do magistério, uma vez que os docentes
exercem um papel decisivo no processo educacional.
A valorização do magistério implica, pelo menos, os seguintes requisitos:
* uma formação profissional que assegure o desenvolvimento da pessoa do educador
enquanto cidadão e profissional, o domínio dos conhecimentos objeto de trabalho com os
alunos e dos métodos pedagógicos que promovam a aprendizagem;
* um sistema de educação continuada que permita ao professor um crescimento constante
de seu domínio sobre a cultura letrada, dentro de uma visão crítica e da perspectiva de
um novo humanismo;
* jornada de trabalho organizada de acordo com a jornada dos alunos, concentrada num único
estabelecimento de ensino e que inclua o tempo necessário para as atividades
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complementares ao trabalho em sala de aula;
* salário condigno, competitivo, no mercado de trabalho, com outras ocupações que requerem
nível equivalente de formação;
* compromisso social e político do magistério.
Os quatros primeiros precisam ser supridos pelos sistemas de ensino. O quinto depende dos
próprios professores: o compromisso com a aprendizagem dos alunos, o respeito a que têm
direito como cidadãos em formação, interesse pelo trabalho e participação no trabalho de
equipe, na escola. Assim, a valorização do magistério depende, pelo lado do Poder
Público, da garantia de condições adequadas de formação, de trabalho e de
remuneração e, pelo lado dos profissionais do magistério, do bom desempenho na
atividade. Dessa forma, há que se prever na carreira; sistemas de ingresso, promoção e
afastamentos periódicos para estudos que levem em conta as condições de trabalho e de
formação continuada e a avaliação do desempenho dos professores.
[...] A formação continuada assume particular importância, em decorrência do avanço
científico e tecnológico e de exigência de um nível de conhecimentos sempre mais
amplos e profundos na sociedade moderna. Este Plano, portanto, deverá dar especial
atenção à formação permanente (em serviço) dos profissionais da educação. [...] A formação
continuada do magistério é parte essencial da estratégia de melhoria permanente da
qualidade da educação, e visará à abertura de novos horizontes na atuação profissional.
Quando feita na modalidade de educação à distância, sua realização incluirá sempre uma parte
presencial, constituída, entre outras formas, de encontros coletivos, organizados a partir das
necessidades expressas pelos professores. Essa formação terá como finalidade a reflexão
sobre a prática educacional e a busca de seu aperfeiçoamento técnico, ético e político.[...] A
formação continuada dos profissionais da educação pública deverá ser garantida pelas
secretarias estaduais e municipais de educação, cuja atuação incluirá a coordenação, o
financiamento e a manutenção dos programas como ação permanente e a busca de parceria
com universidades e instituições de ensino superior. Aquela relativa aos professores que
atuam na esfera privada será de responsabilidade das respectivas instituições.[...]
Objetivos e metas
[...] 1. Garantir a implantação, já a partir do primeiro ano deste plano, dos planos de carreira
para o magistério, [...] 2. Implementar, gradualmente, uma jornada de trabalho de tempo
integral, quando conveniente, cumprida em um único estabelecimento escolar. [...] 3. Destinar
entre 20 e 25% da carga horária dos professores para preparação de aulas, avaliações e
reuniões pedagógicas.[...] 5. Identificar e mapear, a partir do primeiro ano deste plano, os
professores em exercício em todo o território nacional, que não possuem, no mínimo, a
habilitação de nível médio para o magistério, de modo a elaborar-se, em dois anos, o
diagnóstico da demanda de habilitação de professores leigos e organizar-se, em todos os
sistemas de ensino, programas de formação de professores, possibilitando-lhes a formação
exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 87.[...] 7. A partir da
entrada em vigor deste PNE, somente admitir professores e demais profissionais de educação
que possuam as qualificações mínimas exigidas no art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação. [...] 8. Estabelecer, dentro de um ano, diretrizes e parâmetros curriculares para os
cursos superiores de formação de professores e de profissionais da educação para os
diferentes níveis e modalidades de ensino. [...] 9. Definir diretrizes e estabelecer padrões
nacionais para orientar os processos de credenciamento das instituições formadoras, bem
como a certificação, o desenvolvimento das competências profissionais e a avaliação da
formação inicial e continuada dos professores.[...] 10. Onde ainda não existam condições
para formação em nível superior de todos os profissionais necessários para o atendimento das
necessidades do ensino, estabelecer cursos de nível médio, em instituições específicas, que
observem os princípios definidos na diretriz nº 1 e preparem pessoais qualificados para a
educação infantil, para a educação de jovens e adultos e para as séries iniciais do ensino
fundamental, prevendo a continuidade dos estudos desses profissionais em nível superior.[...]
12. Ampliar, a partir da colaboração da União, dos Estados e dos Municípios, os programas de
formação em serviço que assegurem a todos os professores a possibilidade de adquirir
a qualificação mínima exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
observando as diretrizes e os parâmetros curriculares. [...] 13. Desenvolver programas de
educação a distância que possam ser utilizados também em cursos semi-presenciais
modulares, de forma a tornar possível o cumprimento da meta anterior. [...] 14. Generalizar,
nas instituições de ensino superior públicas, cursos regulares noturnos e cursos modulares de
licenciatura plena que facilitem o acesso dos docentes em exercício à formação nesse nível de
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ensino.[...] 15. Incentivar as universidades e demais instituições formadoras a oferecer no
interior dos Estados, cursos de formação de professores, no mesmo padrão dos cursos
oferecidos na sede, de modo a atender à demanda local e regional por profissionais do
magistério graduados em nível superior.[...]16. Promover, nas instituições públicas de nível
superior, a oferta, na sede ou fora dela, de cursos de especialização voltados para a
formação de pessoal para as diferentes áreas de ensino e, em particular, para a educação
especial, a gestão escolar, a formação de jovens e adultos e a educação infantil.[...] 17.
Garantir que, no prazo de 5 anos, todos os professores em exercício na educação infantil
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, inclusive nas modalidades de
educação especial e de jovens e adultos, possuam, no mínimo, habilitação de nível
médio (modalidade normal), específica e adequada às características e necessidades de
aprendizagem dos alunos.[...] 18. Garantir, por meio de um programa conjunto da União, dos
Estados e Municípios, que, no prazo de dez anos, 70% dos professores de educação infantil
e de ensino fundamental (em todas as modalidades) possuam formação específica de
nível superior, de licenciatura plena em instituições qualificadas.[...] 19. Garantir que, no prazo
de dez anos, todos os professores de ensino médio possuam formação específica de nível
superior, obtida em curso de licenciatura plena nas áreas de conhecimento em que atuam.[...]
20. Incluir em quaisquer cursos de formação profissional, de nível médio e superior,
conhecimentos sobre educação das pessoas com necessidades especiais, na perspectiva da
integração social. [...] 21. Incluir, nos currículos e programas dos cursos de formação de
profissionais da educação, temas específicos da história, da cultura, dos conhecimentos, das
manifestações artísticas e religiosas do segmento afro-brasileiro, das sociedades indígenas e
dos trabalhadores rurais e sua contribuição na sociedade brasileira.[...] 22. Garantir, já no
primeiro ano de vigência deste plano, que os sistemas estaduais e municipais de ensino
mantenham programas de formação continuada de professores alfabetizadores, contando
com a parceria das instituições de ensino superior sediadas nas respectivas áreas geográficas.
[...] 23. Ampliar a oferta de cursos de mestrado e doutorado na área educacional e desenvolver
a pesquisa neste campo. [...] 24. Desenvolver programas de pós-graduação e pesquisa em
educação como centro irradiador da formação profissional em educação, para todos os níveis e
modalidades de ensino.[...] 27. Promover, em ação conjunta da União, dos Estados e dos
Municípios, a avaliação periódica da qualidade de atuação dos professores, com base nas
diretrizes de que trata a meta nº 8, como subsídio à definição de necessidades e
características dos cursos de formação continuada.”
Como forma de subsidiar a implementação e monitoramento dessas políticas educacionais de
formação docente, o PNE define como prioridade o desenvolvimento de sistemas de
informação e avaliação em todos os níveis de ensino: o Exame Nacional de Cursos, o Provão,
o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Sistema de Avaliação da Educação Básica
(Saeb).
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A Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação – ANFOPE tem
desenvolvido ações coletivas docentes: de fiscalização, denúncia, mobilização e de proposição
de políticas públicas de formação. A valorização e profissionalização do magistério são
bandeiras que a ANFOPE tem abraçado desde a sua criação e está profundamente ligada à
definição de uma política global de formação. São pontos de vista e ações dessa Associação: a
questão da formação pelas políticas atuais tem por objetivo equacionar o problema da
formação para elevar os níveis de "qualidade" da educação nos países subdesenvolvidos,
qualidade que, na concepção do Banco Mundial, é determinada por vários fatores, entre os
quais situa-se o tempo de instrução, os livros didáticos e a melhoria do conhecimento dos
professores (privilegiando a capacitação em serviço sobre a formação inicial e estimulando
as modalidades a distância);
Destaca-se nessa reforma: a) a Resolução 02/97(antigos Esquema I e II, agora revigorados)
que estabelece a possibilidade de complementação pedagógica para qualquer
graduado/bacharel que queira atuar na educação básica; b) a regulamentação do Curso
Normal em nível médio, sem que tenha sido definido o caráter transitório e datado dessa
instância de formação, bem como a política de formação em nível superior dos estudantes que
finalizam esse curso; c) a regulamentação dos cursos seqüenciais que oferecem diploma e
concorrem com os tradicionais cursos de graduação, deixando a possibilidade de retomada das
antigas licenciaturas curtas de 1.600 horas.
Destaca-se ainda no quadro dessas políticas; a regulamentação dos Institutos Superiores de
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Educação (de caráter técnico – profissional mantendo-se a exigência da pesquisa apenas nas
universidades, institucionalizando-se a distinção entre universidades de ensino e universidades
de pesquisa) e o processo de elaboração das Diretrizes Curriculares que finca as bases para
organização curricular dos cursos de formação dos profissionais da educação [...]
Segundo a ANFOPE a criação de novos cursos e instituições, específicos para a
formação professores, é parte da estratégia adotada pelo governo brasileiro, em
cumprimento às exigências dos organismos internacionais, para o que seria a 2ª etapa
da reforma educacional: a reforma no campo da formação de professores. Esta segunda
etapa cumpre dois objetivos básicos: a. adequar as instituições formadoras e os conteúdos da
formação aos objetivos da reforma da educação básica em curso garantindo a aplicação dos
princípios da reforma na sala de aula e na escola; b.separar a formação de professores da
formação dos demais profissionais da educação e da pós-graduação acadêmica. No caso do
Brasil, foi preciso separar a formação de professores do curso de Pedagogia,
transformando-o exclusivamente em bacharelado - um curso de excelência para formar
exclusivamente profissionais da educação qualificados no campo da produção de
conhecimento e/ou atuação em outros espaços profissionais.
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Fórum em Defesa da Formação de Professores. Nesse quadro registro também esse Fórum
composto fundamentalmente por educadores que têm somado esforços para propiciar uma
reforma da educação mais participativa, justa e democrática. É um coletivo composto pela
ANDES – SN, ANFOPE, ANPED, ANPAE, ABT, CEDES, Comissão de Especialistas de Ensino
de Pedagogia, Fórum de Diretores das Faculdades/Centros de Educação das Universidades
Públicas Brasileiras, Fórum Paulista de Educação Infantil, Fórum Paulista de Pedagogia e
Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública.

As narrativas governamentais e a investida neoliberal na formação continuada

Conforme Freitag (1994), o atual discurso político governamental sobre a

questão da formação docente pode ter encontrado seus primeiros argumentos a

partir do início da década de 1990, quando o Brasil subscreveu as diretrizes da

‘Conferência Mundial de Educação para Todos’, em Juntien, na Tailândia,

convocada pela Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a

Cultura (UNESCO); o Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF); Programa

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Banco Mundial (BIRD);

tendo, posteriormente, assinando em 1993, a “Declaração de Nova Delhi”,

juntamente com oito países em desenvolvimento (Indonésia, China, Bangladesh,

Egito, México, Nigéria, Paquistão e Índia) e de maiores contingentes populacionais

do mundo.

Segundo Bomeny e Feital (1998, p.40), nos anos 90 o tema da reforma

educativa, que inclui as discussões relativas à valorização do magistério, entrou na

agenda de todos os países latino-americanos, onde prevaleciam os índices

negativos a respeito da educação básica. “A publicação e divulgação desses índices
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emergiam no contexto de discussões sobre globalização, competitividade,

participação das comunidades no mercado internacional”, ou seja, uma série de

características comuns aos países latino-americanos, que podem ser assim

identificadas:

a) A falta de uma política que articule a expansão do sistema educacional,
universalização do acesso à escola e melhoria da qualidade do ensino, o que leva
a altos índices de repetência, baixo nível de aprendizagem de conteúdos básicos;
b) O descaso histórico com a preparação do corpo docente e a progressiva política
de desvalorização e degradação profissional...;
c) A baixa qualidade do material didático, o envelhecimento dos currículos e a
inadequação das metodologias e dos instrumentos pedagógicos;
d) Falta de uma prática e de instrumentos de diagnósticos e avaliação, o que em
certa medida está associado à resistência de atores, entidades e instituições, pela
falta de clareza e de convicção do que isso representa efetivamente;
e) A centralidade burocrática e a ineficiência em garantir que os recursos destinados
à educação cheguem ao seu destino, além dos casos de corrupção, clientelismo e
favoritismo que atingem as escolas, como por exemplo: a nomeação dos diretores;
as formas de decisão de como utilizar os recursos que, por direito, pertencem às
comunidades;
f) A falta de participação da comunidade na definição das prioridades de
organização e preservação das escolas. (grifo meu). (BOMENY; FEITAL, p.40-41)

Daí resultaram, efetivamente, algumas posições ‘consensuais’ de políticas

educacionais, inspiradoras e impulsionadoras das atuais reformas do ensino na

América Latina e no Brasil, conforme podemos observar no Plano Decenal de

Educação para Todos (Ministério da Educação - MEC, 1993-2003) na luta pela

satisfação das necessidades básicas de aprendizagem para todos, onde estão

incluídas questões relativas:

- Aos princípios, diretrizes e funcionamento da educação escolar de nível básico;

- À modalidade de gestão;

- Aos currículos;

- Aos recursos didáticos;

- E, especialmente, à política de formação docente.

Para compreensão das narrativas hegemônicas no que tange a formação

docente presentes na reforma educacional na América Latina e, especialmente, no

Brasil, é preciso considerar, de início, a intencionalidade e a parcialidade presentes

nas análises e nos documentos nacionais e multilaterais, que ao demonstrarem os

baixos índices de escolaridade, os elevados níveis de reprovação, repetência e

evasão escolar, dentre outros indicativos do insucesso da educação nacional,

buscam também representar os professores como degradados, desautorizados



                                                                                                                                                   39

do/no seu exercício profissional, como forma de justificar e consubstanciar, dentre

outras políticas, a necessidade de um determinado projeto, de formação inicial e

continuada, que possa corroborar para a qualidade, eficiência e melhoria dos índices

educacionais.

De acordo com essas posições “consensuadas”, presentes nas narrativas oficiais

da reforma da educação nacional, os professores estão sendo chamados à
qualificação profissional como forma de responder pela qualidade e eficiência
do ensino e, por conseguinte, pelos baixos resultados dos rendimentos
escolares e pelos índices quantitativos de escolarização, inclusive tendo que

responder também, pela qualidade e elevação da média do nível de escolaridade

docente no Brasil.

Uma situação bastante emblemática dessa política ocorreu quando da

declaração do então Ministro da Educação Paulo Renato, no governo de Fernando

Henrique Cardoso, ao justificar que os baixos resultados do Sistema de Avaliação do

Ensino Básico - Saeb deveu-se ao fato das escolas terem recebido novos alunos,

oriundos das classes populares e à condição dos professores não estarem

suficientemente preparados, formados para atender esse público.

Ratificando essa posição em torno das intenções e sentidos políticos de

formação docente a Unesco, na sua 45ª Conferência Internacional de Educação, em

1996, como forma de orientar o Brasil e os demais países-membro com relaçãoaos

projetos de qualificação do ensino e para melhoria dos índices educacionais

recomendou que a “capacitação deveria ser considerada quer como um direito
quer como uma obrigação para todo o pessoal docente”.

Segundo dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais), sobre o quadro diagnóstico da situação das formações dos docentes

da Educação Básica no Brasil de 1996 para 2000, houve variação no número de

professores com titulação superior de 47% para 52%:

- Na pré-escola, de 18,5% para 23,2%;

- No ensino fundamental de primeira a quarta série, de 20,0% para 24,3%;

- No ensino fundamental de quinta a oitava série, de 72,8% para 72,9%;

- E no ensino médio, de 86% para 87,6%.

Na rede particular, 39% dos professores em atividade no Brasil não têm
formação superior, sendo 50% o total dos professores sem formação na rede

pública. O INEP afirma que 48%, ou seja, 1.064.186 dos 2,2 milhões de professores



                                                                                                                                                   40

do ensino básico em atividade não tem nível superior, estando no Norte e Nordeste

os maiores índices, especialmente nos níveis da educação infantil e das quatro

primeiras séries do ensino fundamental. Nas creches, que atendem crianças de 0

(zero) a 3 (três) anos de idade, em 1999, 10% dos professores não tinham

completado o ensino fundamental.

A resposta à questão, por que os professores estão sendo chamados à

qualificação?, encontra-se guarnecida pela lógica das diretrizes das agências

multilaterais nos países em desenvolvimento e das políticas oficiais de reforma do

ensino. Assim, inclusive, tem sido tratada por diversos especialistas que ora

escrevem sobre o tema da formação docente como uma necessidade, um dever,

uma exigência legal das atuais políticas públicas de educação. Nesse sentido,

dificilmente, formação continuada se torna compreensível na sua historicidade,
na sua complexidade, como uma atitude pessoal/profissional do professor, do
projeto pedagógico da escola/comunidade, como uma necessidade oriunda da
natureza do trabalho docente, como uma conquista individual/coletiva, por
conseguinte, como um direito.

Essa posição dos especialistas empreendedores institucionais da reforma do

professorado pode ser entendida a partir da orientação da então conselheira

Guiomar Namo de Mello (2001 p.65), quando diz que;

[...] O arranjo institucional adequado para a formação de professores será aquele que
conseguir construir ao longo do curso o perfil profissional docente que o país
necessita para implementar a reforma da educação básica, consubstanciada em suas
diretrizes curriculares nacionais, nos parâmetros curriculares recomendados pelo
MEC e nas ações de implementação iniciadas por estados e municípios.

É exatamente como uma exigência externa às realidades vivenciadas e sem a

participação legitima dos docentes que foram instituídas várias Leis, Resoluções,

Pareceres, Diretrizes, Parâmetros a exemplo das Leis do FUNDEF 9424/96 que

dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e

de Valorização do Magistério e a LDB 9394/96, que, inclusive, traz um capítulo

exclusivo para tratar da valorização do magistério e da formação docente (Título VI -

Dos Profissionais da Educação, visto anteriormente), reforçando e enfatizando a

necessidade de proporcionar a todos os docentes da educação básica a formação

em nível superior, além de assegurar o direito dos educadores realizarem formação
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continuada em serviço, coincidindo assim, com a recomendação dos organismos

multilaterais no que concerne a capacitação de professores.

[...] As políticas oficiais nesse campo nos últimos dois anos têm sido direcionadas
prioritariamente para a formação dos 700 mil professores em exercício que não
possuem nível superior. Esse caráter emergencial tem reforçado iniciativas no campo
da formação (ou treinamento) em serviço, tais como: cursos rápidos ou "licenciaturas
breves" de 1.600 horas para formação de professores de 1ª à 4ª séries, oferecidos
por Institutos de Ensino Superior - IES, cursos de educação à distância –
semipresenciais, virtuais, eletrônicos, por internet; cursos para formação de
professores leigos em nível fundamental e/ou médio através do PROFORMAÇÃO;
permissão para estudantes de 2º ano das licenciaturas inscreverem-se em concurso
público e efetivarem-se nas redes municipais e estaduais. (ANFOPE, 2002)

“Querem formar o professor em instituição de quinta categoria”, através desse

alerta Maria Muranaka (2002, p.13) busca denunciar o “cipoal legislativo” da reforma,

ao tentar mostrar que “toda a legislação correlata, posterior à LDB vem no sentido de

harmonizá-la com as diretrizes mais amplas traçadas para política educacional”.

Para essa autora, o próprio texto da LDB (Artigo 87) se mostra bastante tendencioso

no que diz respeito à opção pela formação de professores em serviço em

substituição à formação inicial, sobretudo quando define nas disposições transitórias

que “até 2007 só poderão ser admitidos professores habilitados em nível superior ou

formados por treinamento em serviço.
Penso que uma das situações mais representativas das formas autoritárias

nas definições legais da reforma do ensino, associadas aos diversos interesses

escusos à educação, foi denunciada pelo Conselho Nacional de Educação – CNE

(1999), através do seguinte documento:

Às universidades, sociedades científicas e entidades profissionais relacionadas
à educação

 
O Conselho Nacional de Educação, de composição bi-cameral, dentre outras funções
que lhe foram atribuídas pela Lei no. 9131/95, delibera sobre políticas educacionais,
principalmente relativas a currículos, e assessora o MEC.
A sociedade civil tem influído na indicação de listas dentre as quais o Poder Executivo
escolhe os nomes que irão compor ambas as Câmaras. As entidades consultadas
são tanto as científicas como as gestoras de políticas públicas e as ligadas à área
patronal e a dos trabalhadores da educação. Esta composição tem ensejado uma rica
discussão dos temas que lhes são propostos: os Pareceres e Resoluções têm sido
fruto do diálogo e não raramente resultado de divergências que se superam ou ficam
registradas em votos em separado.
O caráter de colegiado do CNE não somente comporta conflitos entre seus pares
como na relação com o Executivo, ao qual cabe homologar os Pareceres do
Conselho e de suas Câmaras. Recorde-se que diversos Pareceres, como o sobre a
Remuneração e Carreira do Magistério, os Institutos Superiores de Educação, o
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Acesso ao Ensino Superior, os Cursos Seqüênciais, foram devolvidos pelo MEC ao
Conselho para reconsideração.
Entre os temas mais candentes na atualidade e que cabe ao CNE normatizar, está o
da formação dos profissionais da educação. O Parecer No. 970/99, elaborado pela
Câmara de Educação Superior, foi objeto de contestação pela Câmara de Educação
Básica, que requereu, com base regimental, sua discussão no Conselho Pleno.
Das questões abordadas, a mais polêmica era a decisão de fazer dos chamados
Cursos Normais Superiores o formato exclusivo de preparação para a docência
na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Ora, a LDB
deixa clara esta alternativa, mas não nega outra possibilidade, desde que
realizada em Institutos Superiores de Educação ou Universidades, em curso de
licenciatura, de graduação plena, conforme o disposto no seu Artigo 62.
Esta discussão estava pautada para a reunião do Conselho Pleno da manhã do dia 7
de dezembro do corrente ano. Ao iniciar-se esta reunião, os conselheiros foram
surpreendidos com a comunicação de que fora publicado sobre o assunto o Decreto
No. 3276/99, sob a alegação de que no Decreto No. 2306/97 havia restado uma
lacuna interpretativa do texto da LDB sobre o ensino superior.
Na expectativa de corresponder às posições das entidades da sociedade civil que nos
indicaram, nós, membros do Conselho Nacional de Educação, abaixo assinados,
consideramos inoportuna a publicação do Ato do Executivo, que interrompe, assim,
uma discussão em curso e corre o risco de inibir o desenvolvimento e a consolidação
de experiências exitosas de formação em inúmeras Universidades.
Brasília, 8 de dezembro de 1999
Carlos Roberto Jamil Cury; Edla Soares; Hésio de Albuquerque Cordeiro; Jacques
Veloso; João Monlevade; Kuno Paulo Rohden; Regina de Assis; Silke Weber (grifo
meu).

Nessa oportunidade o CNE, também, pretendeu chamar atenção do prejuízo

que representava essa política de formação implementada pelo governo,

especialmente, no que concerne a perda da autonomia do próprio CNE e das

Universidades, que se tornaram ameaçadas em face das mudanças das suas

funções e compromissos histórico-sociais relacionados à formação docente.

A ênfase nos aspectos negativos presentes nas análises estruturais e

conjunturais da educação contemporânea nos países em desenvolvimento,

considerada como sinais de estrangulamento da educação, a exemplo da questão

da formação continuada, assim como toda reforma do professorado teve também

como intenção fundamental, a produção de uma grande demanda de formação,

fenômeno que vêm sendo objeto de interesse de diversos especialistas em vários

países. Para Bomeny e Feital (1998 p. 41):

[...] A entrada de profissionais de múltipla formação se deve à contingência estrutural
que transformou a educação, em ponto estratégico nas sociedades contemporâneas.
A sociedade da comunicação e da informação conduziu a educação para a lista de
prioridades da agenda pública.

Conforme as autoras, não por acaso, foram os especialistas da área

econômica que mais migraram e ainda têm migrado e se ocupado com o campo das
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políticas públicas, governamentais e organizacionais da educação. Para elas, esse

fenômeno corresponde a justificativa de

[...] atuação na definição de políticas implementadas pelas agências internacionais de
fomento a projetos sociais de países em desenvolvimento. E também pela
centralidade com que o tema da educação está posto nos debates que envolvem a
relação entre recursos humanos e competitividade, qualificação de mão-de-obra e
produtividade. (BOMENY E FEITAL, p. 42).

Na opinião de César Minto (1999, p.107), são narrativas e diretrizes dos

organismos multilaterais, que impõem a definição de políticas e prioridades

educacionais baseadas em análises econômicas; “[...] um impróprio enfoque setorial

da política educacional, ao invés de um enfoque multissetorial que se ocupasse em

garantir o atendimento de todos os direitos sociais por meio de políticas articuladas e

voltadas para o desenvolvimento nacional [...]”. Conforme ainda Minto, são

narrativas de políticas educacionais com enfoques gerenciais, que,

fundamentalmente, atentam à “dimensão custo”, ignorando a face “investimento

social”. Uma política de sentidos que busca parecer desenvolvimentista, ao sugerir a

formação de uma nova razão analítica, da qual se possa esperar que o trabalhador

venha “desenvolver suas capacidades criativas com iniciativas, responsabilidades

variadas traduzidas no que se vulgarizou como multifuncionalidade profissional”

(BOMENY e FEITAL, 1998, p. 41-42).  No entanto, conforme essas autoras, essas

narrativas não passam de estratégias e investidas mercadológicas, neoliberais nas

políticas públicas e nos programas de educação escolar e formação docente.

A política oficial da reforma do ensino questiona parcialmente e,

tendenciosamente, o papel da escola, a formação dos jovens e, por conseguinte,

dos profissionais da educação. Segundo Freitas apud Cassin (1993, p.7), a

contemporaneidade se caracteriza, fundamentalmente, por novas exigências do

capitalismo em relação à educação. Para ele, o capitalismo exige uma nova

formação dos trabalhadores, dos profissionais da educação:

[...] as mudanças na organização do trabalho e a introdução de novas tecnologias
estão começando a exigir um novo estilo de trabalhador. Este novo trabalhador
necessita, agora, de habilidades gerais de comunicação, abstração e integração, os
quais não podem ser gerados rapidamente no próprio local de trabalho. São
habilidades próprias de serem apreendidas na escola, durante a instrução regular.
Esta é a raiz do recente interesse das classes dominantes pela qualidade de escola,
em especial da escola básica.
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Sem a pretensão de ter esgotado a questão, é possível afirmar que reforma

do ensino, através das normalizações objetivas e dos valores ali plasmados buscou

e ainda busca assegurar a lógica político-econômica hegemônica, o que representa,

conforme Lisete Arelaro (2002), que a reforma do ensino vem sendo realizada,

fundamentalmente, de acordo com os interesses neoliberais, da lógica do
mercado, das instituições privadas de educação, especialmente, no que

concerne à questão da formação continuada de professores.

Nesse contexto oficial da reforma, onde os docentes não têm sido

considerados sujeitos históricos e sócio-culturais, são produzidos os sentidos

normativos legais, as posições teóricas, tecnológicas e organizacionais, ou melhor,

as políticas de sentidos e os sentidos políticos consensuais com relação à questão:

Por que os docentes são chamados à qualificação?

As narrativas docentes de formação continuada no contexto da reforma

A formação de profissionais da educação, entendida na perspectiva social, há de ser
tratada como direito, superando o estágio das iniciativas individuais para
aperfeiçoamento próprio e posta no nível de política pública. Compõe, portanto,
juntamente com a carreira e a jornada de trabalho, que por sua vez devem estar
vinculadas à remuneração, os elementos indispensáveis à implementação de uma
política de valorização profissional que contribua para o resgate das competências
dos educadores e a (re) construção da escola[...] de qualidade. (MELO, 2001, p.75-
76)

Esses cenários e argumentos me levam a confirmar a posição de que a

reforma do ensino implementada no Brasil se constitui, fundamentalmente, numa

exigência e necessidade do poder econômico internacional combinado com os

interesses do poder hegemônico local. Uma determinada lógica, ‘supostamente mais

atualizada’, baseada nos discursos da globalização econômica e da qualidade total,

foi engendrada nas narrativas da reforma do ensino no Brasil, no qual se associou,

intencionalmente, a educação e a formação docente, quase que exclusivamente, às

relações econômicas e políticas de dominação às relações de mercado, “onde os

professores parecem estar amarrados em uma situação de total impotência”

(GIROUX; MCLAREN, 1995, p.129).

A escola básica, como espaço de formação discente e docente, nesta

perspectiva, está colocada num lugar ambíguo, contraditório com relação ao seu
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papel sócio-político-pedagógico: entre o explorar, atendendo prioritariamente os

interesses neoliberais ou educar, considerando também os aspectos, históricos,

políticos, culturais, o seu sentido crítico de cidadania.

Para Giroux e McLaren, essa questão está relacionada ao maior ou menor

grau de participação docente nas esferas públicas de poder, na produção de

políticas públicas, compreendendo, inclusive essa atitude de participação ativa na

definição dos rumos da educação nacional como atividade de formação, formação

do ator-autor social, formação do professor-cidadão,

[...] A educação do professor raramente tem ocupado espaço público ou político de
importância dentro da cultura contemporânea, onde o sentido do social pudesse ser
resgatado e reiterado a fim de dar a professores e alunos a oportunidade de
contribuir, com suas histórias culturais e pessoais e sua vontade coletiva, para o
desenvolvimento de uma contra-esfera pública democrática. (GIROUX; MCLAREN,
1995 p.128).

Segundo ainda Giroux e Mclaren (1995, p.129-130), a capacidade de produzir

um posicionamento pedagógico radicalmente crítico com relação às políticas

públicas de formação docente está associada ao desenvolvimento de “uma

linguagem programática”, na qual os educadores pudessem teorizar “para” as

escolas, ao invés de teorizarem “sobre” as escolas, produzindo, desta forma, uma

linguagem instituinte de possibilidades, constitutivas “de uma nova conceituação de

educação que permita o surgimento de uma abordagem mais crítica em relação à

educação do professor”.

Tomando como referência esse período recente das políticas relativas a

reforma da educação nacional, os professores brasileiros e, especialmente, as

representações coletivas, sindicais e profissionais docentes, tais como, Associação

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED; Associação

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação - ANFOPE; Associação

Nacional de Políticas e Administração da Educação – ANPAE; Fórum de Diretores

das Faculdades e Centros de Educação das Universidades Públicas Brasileiras –

FORUMDIR; Centro de Estudos Educação e Sociedade – CEDES;  o Fórum

Nacional em Defesa da Formação do Professor; a Confederação Nacional dos

Trabalhadores em Educação - CNTE e Confederação Nacional dos Trabalhadores

em Estabelecimentos de Ensino - CONTEE  dentre outras, em nenhum momento

abandonaram o debate das políticas públicas de reforma da educação de
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professores, não apenas denunciando os efeitos nocivos e desastrosos das políticas

neoliberais, da lógica da qualidade total na educação escolar e na formação dos

professores mas também, contribuindo, efetivamente, através de proposições

políticas coletivas de formação docente.
Considero de fundamental importância esse registro da participação dos

professores, através de suas entidades de classe e de outras entidades

representativas, na luta pela democratização das políticas nacionais de formação

docente.

Os professores plantaram a idéia de que uma outra educação é possível,
uma educação das competências coletivas, como exercício de compartilhamento, de

co-participação, de co-autoria na produção das políticas de sentidos e dos sentidos

políticos de formação docente.

2.2 Teorias emergentes e a insustentabilidade de uma única narrativa na
formação de professores

Interessa-me discutir, nesse ponto, os sentidos contemporâneos do

conhecimento, das epistemologias no campo educacional, em especial, descrever

como a formação continuada de professores tem sido forjada a partir das novas

teorias críticas e pós-críticas em educação, e de que forma tem exercido influência

nos espaços formais das escolas e nos demais espaços de formação docente, a

exemplo do Sindicato dos Professores.

Pretendo pôr em foco essa perspectiva de formação em contraste com as

“pretensões totalizantes de saber do pensamento moderno” (SILVA, 1999, p. 112),

ou seja, as metanarrativas do conhecimento científico, narrativas centradas numa

razão instrumental e objetiva, assumida no decorrer do século passado pela opção

do gerenciamento científico e tecnológico da educação e pelas teorias “em geral de

ordem psicológicas15, difundidas pelas reformas educacionais oficiais” (SILVA, 2000,

p.85).

                                                
15Conforme Macedo, Elizabeth (2002, p.52-53) “ao longo do último século [...] a psicologia assumia
em suas múltiplas vertentes – do comportamentalismo ao construtivismo, passado pelo cognitivismo –
papel de relevo na organização didática e nas definições curriculares [...] as ciências constituíam-se
nas principais referências para organização e criação das disciplinas escolares [...] que de alguma
forma, referiam-se a campos do saber socialmente hegemônicos [...]”. O que demonstram não
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Conforme afirmação de Silva (2000 p.85);

As reformas educacionais e curriculares que estão sendo atualmente levadas a efeito
em vários países, sobretudo no contexto das reformas econômicas e sociais
chamadas de neoliberais, baseiam-se, em geral, em alguma teoria educacional,
pedagógica ou curricular que é, então, imposta a todo o sistema educacional. No
caso específico das reformas educacionais de inspiração neoliberal, tem sido comum
adotar o construtivismo psicológico de extração piagetiana como a ideologia
educacional privilegiada. Uma vez elaborada a reforma, nos altos escalões da
burocracia educacional estatal, procede-se, então, a uma gigantesca operação de
‘preparação’da força de trabalho docente para se adaptar aos parâmetros instituídos
pela reforma. (grifo meu).

Inicialmente, o que estou colocando em questão é como “essa visão moderna

do conhecimento, esta epistemologia da verdade única afetou todos os aspectos da

vida ocidental, todas as instituições” (KINCHELOE, 1997, p. 13), os sistemas

educacionais, as escolas e as concepções de conhecimento, conforme podemos

observar nos textos oficiais dos documentos da reforma educacional, no que

concerne a orientação para reorganização dos currículos escolares.

Tanto os Parâmetros Curriculares Nacionais, destinados à orientação das

atualizações dos conteúdos escolares, quanto os “Parâmetros Curriculares em

Ação”, que foram destinados à formação continuada de professores basearam-se,

fundamentalmente, numa visão monorreferencial, numa concepção padronizada

sobre o sentido do conhecimento, especialmente, com base na psicologia do

desenvolvimento cognitivo. As narrativas e suas lógicas de implementação tinham

como pressuposto a idéia da escola única. Buscou-se, portanto, assegurar um

discurso único, de uma determinada concepção epistemológico-educacional, como

estratégia fomentadora das reformas curriculares nas diversas e variadas escolas

brasileiras.

Essa tendência de implementação da reforma curricular pelo MEC se

consubstancia na busca de melhores resultados para a educação nacional, através

de um sistema padrão, totalizador, eficiente e eficaz, conforme a lógica das

narrativas dos organismos multilaterais, como registrei anteriormente. Um sistema

que possa ser avaliado com base, também, numa única lógica, num único modelo de

avaliação, a exemplo do Sistema de Avaliação Nacional16.

                                                                                                                                                        
apenas como alguns grupos foram suficientemente poderosos para tornar padrões seus
conhecimentos e suas culturas, mas também como, demonstram as ausências, de diversas outras
culturas: popular, midiática, etc.
16 O PNE define como prioridade o desenvolvimento de sistemas de informação e avaliação em todos
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Em outras palavras, a reforma do ensino representa, portanto, a continuidade

da investida do paradigma moderno no campo educativo, sobretudo através dos

mecanismos de reprodução, disseminação e controle desse conhecimento, o

que para Kincheloe (1997, p. 17), corresponde à continuidade das

[...] preocupações modernistas com o desenvolvimento de uma ordem social racional
e controlada [...] que influenciou a cruzada da escola comum da década de 1840 e o
desenvolvimento subseqüente das escolas públicas e das escolas normais para
treinamento de professores no restante do século dezenove. A maior investida
modernista da instituição escola ainda provêm de uma infusão de estratégias de
gerenciamento hiper-racionais na concepção da pedagogia em torno da passagem
para o século vinte.

A escola moderna ao desempenhar esse papel de reproduzir e disseminar os

valores da ciência e da tecnologia moderna se constituiu e ainda continua submetida

ao mesmo sentido educacional e a uma mesma ordem social: a ordem modernista

que visa reduzir a compreensão do homem e da realidade a uma lógica linear, dura,

rígida e cartesiana, resumindo-se, fundamentalmente, a concepções pedagógicas e

curriculares diretivas sobre o que e como ensinar.

Vale ressaltar que esse sentido de escola, representado através das suas

metanarrativas do seu conhecimento único e ‘verdadeiro’; através dos seus

currículos, dos seus projetos pedagógicos pretendeu ocultar diversas outras

experiências e tipos de saberes, a exemplo dos saberes políticos, filosóficos,

artísticos, míticos, religiosos, midiáticos, populares, ontológicos etc. Pretendeu

desperdiçar as experiências no âmbito do cotidiano, por conseguinte, apartar e

descartar diversos atores e autores portadores de outros saberes sócio-culturais.

Segundo Kincheloe (1997, p. 17), a vida cotidiana das escolas atesta o poder

de força dessa lógica que pretendeu domesticar a imaginação pedagógica dos

educadores, especialmente, quando “as matérias para ensino dos professores foram

quebradas em seqüências ordenadas de tarefas e fatos separados”, quando

eficiência, produtividade, gerenciamento científico e tecnológico, e mais

recentemente, as teorias psico-didáticas atingiram e ajudaram a moldar essa escola.

Antelo e Abramowski também chamam atenção dessa questão do

conhecimento único ao buscarem desnaturalizar a influência do discurso

(psico)pedagógico, que  ora predomina no campo educacional em detrimento dos

                                                                                                                                                        
os níveis de ensino: o Exame Nacional de Cursos, o Provão, o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB).
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conteúdos sócio-culturais e políticos. Para eles, essas idéias, posta em positivo na

reforma do ensino;

[...] são o capim habitual do ruminar escolar. Não se trata de responsabilizar de tudo
aos professores, precisamente porque esse gesto serviu e serve como desculpa para
ajustar seus salários e piorar suas condições laboriais. Não são os professores os
que inventaram a fatídica idéia de que tem que conhecer o menino para ensinar
melhor.
A questão é bem diferente. Algo de ordem da educação parece ter se detido ou
suspendido em nossas escolas. O lugar vago que deixa a suspensão temível da
educação é ocupado por uma série de expertos (psicos vários em sua imensa
maioria) que pululam nas mesmas, nas universidades, nas novidades, as novidades
editoriais e na lista de conselheiros da vida pedagógica. A vida pedagógica acabou
sendo um problema sobre o qual só sabem os especialistas.
Como é notório, uma ampla gama de exigências definitivamente alheias ao território
em que a educação acontece, perseguem e ao mesmo tempo, separam os
professores da, poderíamos chamá-la assim, obstinação de ensinar. (ANTELO;
ABRAMOWSKI, 2000, p.14-15)

Conforme Nóvoa (2002 p.33), na última década do século vinte, a pedagogia

procurou afirmar-se como uma “ciência da certeza [...], prolongando uma tendência

dos anos 1970”. Corroborando com essa descrição de Kincheloe sobre a pedagogia,

Nóvoa salienta que a “pedagogia transformou-se, sobretudo, numa ciência do antes

e do depois [...] e reforçaram-se os dispositivos de avaliação e de controle das

práticas escolares”.

No campo da pesquisa também foi possível registrar algumas características

que confirmam essa tendência pedagógica, considerada como uma investida

modernista no campo educacional. Busquei descrevê-las aqui com o intuito de

compreender de forma mais complexa e abrangente esses sentidos e efeitos do

paradigma hegemônico na configuração da escola, e sua influência na formação

docente. São aspetos que representam uma visão mais geral da estrutura e

funcionamento das escolas. Conforme relatos dos professores e observações

realizadas, são características transversais, são tendências organizativas, ainda

muito, presentes no cotidiano escolares:

a) segmentação e rotinização dos tempos de ensino, através da hora-aula,

unidades, seriações, ciclos e ano letivo, associado, quase sempre, a produtos e

comportamentos para serem mensurados através de instrumentos (teste/prova)

como forma de verificação de resultado e desempenho;

b) racionalização e eficiência nos métodos de ensino, nos planos, nos conteúdos e

avaliações de ensino;
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c) controle, padronização e disciplinamento que objetivam formar alunos e

trabalhadores dóceis e sem autonomia, através de situações, rituais e

procedimentos que envolvem fardamento escolar, muros altos cercando as escolas,

filas, boletins, chamadas e listas de presença, disposição das carteiras nas salas de

aula, prédios de corredores longos com a presença do auxiliar de disciplina, preces,

cânticos de hinos; enfim, uma educação moral com base em valores disciplinadores.

As notas, as punições e os castigos são utilizados como estratégias de reforço dos

comportamentos desejados;

d) contrato de trabalho através da relação hora-aula, ou seja, salário por

aula/produção, além das atividades extra-classe como planejamento e correção de

trabalhos;
e) gestão verticalizada exercida através de teorias científicas de racionalização e

gerenciamento do trabalho, de funções e organizações verticalizadas e, também,

através de cargos e papéis hierarquizados.

 Em outras palavras, na citação de KINCHELOE (1997, p.18);

[...] parece óbvio o que aconteceu aqui. O gerenciamento científico do ensino com a
desqualificação que o acompanhava iniciou um círculo vicioso que feriu a profissão.
Com a desqualificação dos professores, estes perderam cada vez mais autonomia.
Eles acabaram se acostumando com a perda de autonomia e passaram a afirmar que
eram incapazes de auto direção [...]

Vimos até aqui que com o advento da modernidade, da invenção científica, a

ciência moderna se constituiu no paradigma hegemônico de conhecimento e

representação dos fenômenos da realidade, desempenhando, assim, ainda hoje um

papel estratégico na construção das relações de poder dos segmentos sociais

dominantes na maioria das sociedades ocidentais, sobretudo, na organização das

instituições oficiais modernas, a exemplo da escola e sua concepção educacional.

No entanto, nesse mesmo cenário, de acordo com Silva (1999, p. 114-115);

[...] as instituições e os regimes políticos que tradicionalmente encarnaram os ideais
modernos do progresso e da democracia parecem crescentemente desacreditados. A
saturação da base de conhecimentos e de informações disponíveis parece ter
contribuído para solapar os sólidos critérios nos quais se baseava a autoridade e a
legitimidade da epistemologia oficial. A ciência e a tecnologia já não encontram em si
próprias a justificação de que antes gozavam. O cenário é claramente de incerteza,
dúvida e indeterminação. A cena contemporânea é – em termos políticos, sociais,
culturais, epistemológicos – nitidamente descentrada, ou seja, pós-moderna.
(grifo meu)
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Conforme Kincheloe (1997), Boaventura de Souza Santos (2001), Milton

Santos (2001), a condição sócio-cultural na passagem do século XX para o século

XXI expõe nitidamente a crise da modernidade, aborda o seu desaparecimento, e ao

mesmo tempo, começa a esboçar um outro momento, que alguns autores começam

a denominar de pós-moderno. Boaventura Santos (2001 p.49-50), ao ratificar essa

condição de crítica e superação da modernidade, afirma que o paradigma moderno

se constituiu num

[...] fenômeno complexo, de excessos e déficit de cumprimento das promessas
históricas, de transições simultaneamente semi-invisíveis e semicegas, considerando
impossível nomear com exatidão a situação atual [...] o paradigma moderno,
constituído antes do capitalismo ter se convertido no modo de produção dominante,
desaparecerá provavelmente antes de o capitalismo perder a sua posição
dominante.17

Ao descrever os princípios e a dinâmica da modernidade, Boaventura Santos

traz a idéia de que a investida moderna se assentava em dois pilares, o pilar da

regulação18 e o pilar da emancipação19, e assim pretendeu um desenvolvimento

harmonioso e recíproco desses pilares, ou seja, uma completa racionalização e

linearidade da vida coletiva e individual, que visava garantir harmonia de valores

sociais.

Para esse autor, a crise da modernidade se caracteriza pela tentativa de

absorção do pilar da emancipação pelo pilar da regulação, fundamentalmente, pela

crítica à racionalidade da ciência moderna; ao “edifício científico moderno”, como

denomina Macedo (2000, p. 41). Para Boaventura Santos (2001, p.55):

[...] o que mais caracteriza a condição sócio-cultural deste final de século é a
absorção do pilar da emancipação pelo da regulação, fruto da gestão reconstrututiva
dos défices e dos excessos da modernidade confiada à ciência moderna e, em
segundo lugar, ao direito moderno. A colonização gradual das racionalidades da
emancipação moderna pela racionalidade cognitivo-intrumental da ciência levou
à concentração das energias e das potencialidades emancipatórias da modernidade
na ciência e na técnica. (grifo meu).

                                                
17“[...] a modernidade ocidental e o capitalismo são dois processos históricos e autônomos. O
paradigma sócio-cultural da modernidade surgiu entre o século XVI e os finais do século XVIII, antes
de o capitalismo industrial se ter tornado dominante nos atuais países centrais. A partir daí, os dois
processos convergiram-se e entrecruzaram-se [...]” (SANTOS, B., 2001, p.49).
18Constituído pelos princípios do Estado, do Mercado e da Comunidade. (grifo meu) (SANTOS, B.,
2001, p.49).
19Constituído pelas três lógicas de racionalidades definidas por Weber: estético-expressiva da Arte
e da Literatura, cognitivo-instrumental da Ciência e da Tecnologia e a racionalidade moral-
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Através dessa metáfora dos pilares, Boaventura Santos argumenta sobre a

continuidade emancipatória, sugerindo que o pilar da emancipação não

desapareceu, não se dissolveu no pilar da regulação. Portanto, a perspectiva de

emancipação é vista como um outro caminho possível na descontinuidade de uma
única racionalidade moderna, que no dizer de Kincheloe (1997), ao enfatizar a

necessidade da crítica ao modernismo na educação, tenta nos levar para além do

niilismo do mundo moderno, da rotina mortal da escola tradicional, do reducionismo

epistemológico, da domestificação da imaginação e da ação pedagógica.

Para Kincheloe (1993, p.15-16), “as ‘grandes narrativas de legitimação’

falharam (i.e., todas as explicações da história como a história do iluminismo da

inevitável vitória da razão e liberdade) e no mundo pós-moderno não são mais

confiáveis”. Ou seja, “a razão foi minada por causa de sua co-opção por aqueles no

poder que falam com a autoridade de uma ciência não sujeita à introspecção, à

auto-análise” (GIROUX, 1991, p.10-20).

Nessa perspectiva, crítica e emancipatória a formação docente como

descontinuidade na racionalidade moderna, como um fenômeno histórico, tem sido

instituída com e através das culturas e concepções emergentes, numa relação

contínua e dialética, que diz respeito à dinâmica social e, portanto, ao compromisso

político daqueles que foram silenciados e excluídos na organização hierárquica do

conhecimento na escola moderna.

Teorias emergentes na formação continuada de professores

[...] Sendo uma revolução científica que ocorre numa sociedade ela própria
revolucionada pela ciência, o paradigma a emergir dela não pode ser apenas um
paradigma científico, [...] tem de ser também um paradigma social [...] (SANTOS, B.,
2002, p.37).

Outros caminhos possíveis como descontinuidade e alternativa à

racionalidade moderna têm sido construídos, paradoxalmente, por vozes até então

excluídas por essa lógica da ‘razão única’, da narrativa hegemônica nas sociedades

modernas. São vozes que representam expressões culturais, que se supunham

silenciadas, mas que historicamente têm resistido e lutado ante as injustiças desse

                                                                                                                                                        
prática da Ética e do Direito. (grifo meu) (SANTOS, B., 2001, p.49).
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modelo de sociedade. Por conseguinte, conseguiram propiciar avanços significativos

na defesa de questões étnicas, de raça, gênero, geração e orientação sexual,

questionando assim “a estrutura hierárquica do conhecimento e do poder”

(KINCHELOE, 1997, p.15).

Essas vozes dos atores sociais têm contribuído de forma muito significativa

não apenas denunciando, mas, sobretudo, também, buscando alterar essa relação

arcaica de hegemonia e poder do conhecimento científico moderno frente aos outros

saberes e conhecimentos instituintes da sociedade contemporânea. Conforme

Elizabeth Macedo (2002, p.58), “foram, justamente, os movimentos sociais [...] que

salientaram como os critérios de seleção e organização dos conhecimentos nos

currículos escolares contribuíram com a desvalorização social de grupos

minoritários”. Um exemplo recente desse movimento, dos grupos étnicos raciais, foi

o fato de terem conquistado o direito, através da Lei 10.63920, de inclusão nos

currículos de ensino básico dos conhecimentos relativos à história e a cultura afro-

brasileira, até então ignorados pela escola oficial.

A utopia possível de uma outra sociedade mais justa, inclusiva e democrática

tem propiciado, por conseguinte, novas perspectivas de estudos no campo das

ciências humanas, sócio-culturais e na educação. As teorias crítica e pós-crítica têm

descrito sobre essas experiências e saberes desses grupos excluídos,

demonstrando a pertinência de novas abordagens e outras narrativas que coloquem

no centro do debate questões relacionadas à idéia de um novo “ethos científico

ampliado, conectado e emancipador” (MACEDO, 2000, p.41).

Algumas dessas abordagens, as denominadas teorias críticas surgiram a

partir da Escola de Frankfurt, em 1923, quando “um conjunto de 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).

Outras abordagens significativas, foram as teorias oriundas da Escola de

Chicago21, das contribuições críticas da Nova Sociologia da Educação que surgiram

                                                
20 Lei 10.639 Altera a Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, que 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 dá outras providências.
21Termo 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
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preocupadas em contribuir na superação das formas de exclusão nas periferias

americanas. Foram estudos realizados a partir da perspectiva interacionista, que

visavam produzir saberes e conhecimentos para resolução de questões sócio-

culturais, especialmente, na cidade de Chicago.

Também, como sugere Ardoino (1998, p.16), foi “no âmbito de uma

universidade experimental”, em Paris VIII, que autores como René Barbier, G.

Berger, Alan Coulon buscaram constituir formas “[...] de resposta à hipótese da

complexidade na educação [...]” produzindo, assim, um importante referencial teórico

para pesquisas no campo das ciências humanas, sócio-culturais e da educação.

Com relação a esses estudos são fundamentais, também, as contribuições de

pesquisadores brasileiros, baianos, a exemplo de Terezinha F. Burnham, Roberto S.

Macedo e Sônia Sampaio, que, atualmente, vêm discutindo sobre a perspectiva da

complexidade e da multirreferencialidade22 no currículo e na formação docente.

Nessa perspectiva do conhecimento complexo, multirreferencial e

emancipatório os estudos relacionados à formação continuada de professores

fundam novos sentidos de relações pedagógicas, de abrangências epistemológicas,

ontológicas, de percepção das diversidades culturais, de descrição dos saberes

emergentes, sobretudo, no campo do currículo e dos atuais projetos pedagógicos

das escolas, constituindo-se numa questão de muita relevância para alteração da

escola moderna e a invenção participativa da escola contemporânea.

[...] É fato que para um ethos científico ampliado, conectado e emancipador, é
preciso desconstruir o edifício científico moderno nas suas raízes, naquilo que
fragmentária e alienadamente o caracterizou, outrossim, temos de admitir que pode
estar sendo forjado um certo totalitarismo de ‘todo’, um totalitarismo holístico. É aqui
que se faz necessário um incessante canto dos amanheceres, orquestrado por uma
angústia do método, onde a disponibilidade para o questionamento é uma infindável
forma de vivificar o que aprendemos a nomear de real e de verdade. [...] hoje mais do
que nunca, vivemos numa crise de identidade no que concerne à própria concepção
do que é científico. Convivia-se até pouco tempo, sem grandes indagações, com uma
noção quase consensual de cientificidade. Os abalos vivenciados não ultrapassavam
o aparato lógico interno da própria ciência, inspirada nos ideários aristotélicos e
cartesianos.(MACEDO, 2000,p.41)

Macedo se refere, através da metáfora do ‘canto dos amanheceres’ ao

sentido instituinte político-metodológico dessa transição do conhecimento científico

                                                                                                                                                        
Antropologia da Universidade de Chicago. (GOLDENBERG, 2000).
22Noção concebida por J. Ardoino em 1966. Para ele (1998, p.119), 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,
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moderno, demonstrando suas vulnerabilidades, suas insuficiências, mas sem

descartá-lo, sem pretender substituí-lo automaticamente na sua condição histórico-

social, no seu ideário no campo educacional.

Para Ardoino (1998, p.15-16), no que se refere à transição mecanicista,

quanto aos sistemas e as práticas de formação inicial e continuada de professores

quando representados numa perspectiva macroeducacional, das políticas e

planejamento da educação,

[...] os procedimentos, os progressos, a evolução dos alunos não se traduzem
somente em termos de [...] uma modelização mecanicista, mas devem também ser
pensadas enquanto encaminhamentos que garantam lugar ao sujeito e às relações
com o outro (alteração) [...].

Para esse autor;

[...] a análise microeducacional vem, com muita propriedade, interferir nessa
problemática. Ela permitirá notadamente o levantamento do que irá especificar as
características, respectivamente, dos estatutos, das funções e das competências, dos
papéis, enfim, dos seus protagonistas, considerados ora como agentes, ora como
atores, ora como autores (a autorização significa, nesse caso, a capacidade de cada
um tornar-se seu próprio co-autor). Tanto no nível das práticas, da ação, que
requerem por si só formas alternativas de inteligibilidades pertinentes, a partir do
momento em que estas práticas são pensadas em termos de complexidade e não
mais somente consideradas passíveis de ser decompostas, redutíveis a elementos
cada vez mais simples, segundo um olhar analítico cartesiano, quando ao que se
refere às pesquisas (ou estudos, quando a postura praxiológica sobrepõe-se à
intencionalidade de produção do conhecimento), a abordagem multirreferencial
propõe-se a distinguir e a especificar, forçada a reconhecer a sua heterogeneidade,
as óticas, como as linguagens descritivas correspondentes, apropriadas a objetos-
sujeitos-projetos.[...]  (ARDOINO, 1998, p.16).

Suponho que o “mal estar” da educação contemporânea está associado à

impossibilidade de sustentação e continuidade das metanarrativas generalistas e

totalizantes, de continuidade do ethos científico moderno, que influenciaram

hegemonicamente as políticas de reforma do ensino, a reestruturação do currículo

oficial, por conseguinte, tem buscado determinar e normalizar o cotidiano escolar.

De acordo com Lourau (1998, p.113-114),

“[...] nem o determinismo e nem a causalidade do mundo objetivo estão mortos e
enterrados, eles continuam e desabrocham em todos os sentidos, porém permanece
sempre insuficiente, precário, exigindo procedimentos complexos de abordagens,

                                                                                                                                                        
normalmente, de paradigmas bem distintos”.
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complementar ou multirreferencial [...] a assunção da subjetividade não está na
origem desta crise: é um dos seus efeitos menos controlados. [...].

 

A educação escolar, através da sua narrativa ‘oficial’ com relação ao

conhecimento, ainda está longe de assumir as múltiplas subjetividades, a

diversidade de conhecimento dos seus atores, alunos e professores, que compõem

seus cenários de formação. Conforme depoimentos de professores e observações

realizadas no campo da pesquisa, nem o determinismo e a causalidade instituídos

na escola pela narrativa do conhecimento moderno, que inspirou a reforma do

ensino, conseguem contemplar a diversidade de experiências e saberes que surgem

e são produzidos nas aulas.

Para Lourau (1998), na justificativa da emergência da abordagem

multirreferencial... a assunção dessa pluralidade de subjetividades pelos alunos e

professores... atores sociais, representa um ato político que contamina e altera a

lógica simplista de tratar o conhecimento como algo pronto e, que, portanto,

precisaria ser explicado, ensinado.  A assunção da complexidade do ser-sendo

humano não são mais dos padrões lineares, esperados, da metáfora da ‘auto-pista’

como  representação de educação e da formação permanente.

Considero importante a lembrança do saudoso músico e poeta Raul Seixas,

que através da letra ‘metamorfose ambulante’, representa de forma bastante poética,

essa metáfora do itinerante como condição de vivência, implicação e produção de

sentidos humanos, em contraste com as facilidades das realidades prontas,

objetivas e já interpretadas. Seixas fala de um ser que ao caminhar descobre,

interpreta, religa saberes e altera as realidades, nos fala de um sentido heurístico

que não pressupõe certezas, nem totalidades com relação aos saberes e

conhecimentos. São sentidos itinerantes, intercambiantes, hermenêuticos,

imprevisíveis que incluem, portanto, também os sujeitos nas suas ‘derivas’ e

‘errâncias’.

Como uma contribuição especial nesse apanhado de teorias emergentes,

nesse mosaico de tendências alternativas ao paradigma da racionalidade moderna,

considero imprescindível descrever, em especial, as potencialidades da

etnopesquisa crítica, tanto como inspiração filosófica, epistemológica, quanto

método ou estratégia instituinte de novas realidades. Conforme Macedo, na

etnopesquisa o método representa o processo heurístico da condição humana, do

caminhante de aventuras e de acontecimentos pensados, um paradoxo fundador da
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tensão do instituído-instituidor, do estático-movimento, onde existe uma dialógica a

ser mostrada. Para esse autor,

[...] é nesse veio que a etnopesquisa crítica e multirreferencial [...] como prática de
formação, teria pertinência, na medida em que pesquisar significa, acima de tudo, se
inquietar, contextualizar, apreender as múltiplas histórias e o movimento histórico;
significa construir conhecimento relacional a partir das práticas do praticante, como
co-responsabilidade formativa.[...] ( MACEDO, 2002, p.171).

Nesse sentido, formação continuada docente não corresponde a ‘auto-pista’,

a consecução de metas definidas sem a participação e a autoria dos professores,

como fizeram as reformas do ensino no que diz respeito ao sentido de currículo e de

prática de ensino. Para Macedo,

[...] No que concerne às questões envolvendo o entendimento do que venha a ser a
prática docente, [...] é preciso afirmá-la como especificidade que deve resistir a toda
investida de pulverização e de descaracterização ou redução em nome de uma
suposta prática de ensino de conteúdo heurístico hipertrofiado, mas que termina por
destituir da docência as complexas competências necessárias ao exercício de um
bom professor. [...] Falar de um professor-pesquisador, por exemplo, significa, de
início, afirmar o professor, que continuamente inquieto, forma-se, também pela
dúvida, questionando o conhecimento e a realidade que se lhe apresenta enquanto
desafio. É aqui que emerge a postura da pesquisa e a necessidade de
instrumentalização, visando o fortalecimento na requalificação das práticas e em
poder pelo domínio do saber humanamente relevante.(MACEDO, 2002, p.160).

Nessa descrição, das teorias que consubstanciam esse estudo relativo à

formação continuada docente, nesse veio da etnopesquisa crítica e multirreferencial,

considero, também importante, registrar a necessidade de compreensão interna das

políticas de sentidos nos meios educacionais de formação docente. O que

representa

[...] ir ver, descer até as bases das construções, apreender sua dialogicidade,
encharcar-se dos sentidos que brotam das relações entre as pessoas, urge enquanto
démarche metodológica para uma real compreensão de um movimento social. [...]
Desta perspectiva, um movimento social consubstancia-se numa itinerância no
sentido atribuído por Barbier [...] (MACEDO, 2000, p.125)

onde o exercício de interpretação,  hermenêutico coletivo “[...] oportuniza

compreender construções educacionais acima de tudo processuais e que desvelam

a todo momento as suas inerentes contradições.[...]” (MACEDO, 2000, p.125)

Na conclusão desse capítulo ficam fundamentalmente esboçados outros

novos cenários político-pedagógicos de formação continuada de professores, onde a
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discussão das teorias emergentes insere-se e se articula ao debate amplo sobre a

insustentabilidade das grandes narrativas de formação continuada, tanto no contexto

político da reforma do ensino, como no âmbito teórico científico da racionalidade

moderna.

Penso, que essa discussão das teorias emergentes, ao colocar no epicentro

do debate o questionamento sobre o lugar dos atores e autores sociais na produção

da tessitura do conhecimento e da cultura contemporânea, potencializou,

sobremaneira, outros sentidos e possibilidades de formação docente, em especial,

da formação continuada dos professores na ótica dos próprios professores, portanto,

como vozes contextualizadas, interpretativas... Constitutivas da condição de ator-

autor.

2.3 Formação continuada na ótica dos professores: vozes contextualizadas,
      interpretativas, constitutivas do professor-ator-autor.

Quanto ao termo formação que aqui está associado ao sentido de

permanente, de contínua, entendo-o como um termo polissêmico, que de acordo

com Ipfling encontra-se guarnecido de tantos matizes de significado, de tantos e

diferentes contextos históricos e culturais que não é possível utilizá-lo de modo

inequívoco nem generalizado. Segundo o referido autor,

[...] toda a tentativa de compreender conceptualmente o que é significado por
formação (Bildung) vê-se na dificuldade de ter de dizer ao mesmo tempo o que se
deve entender por educação. O inverso também se verifica; quem deseja escrever
compreensivelmente sobre a educação, deve simultaneamente ocupar-se da
formação. (IPFLING, 1974, p.162).

Uma observação que demonstra a necessidade de compreensão das

contextualizações históricas e culturais desses conceitos.

[...] O sentido da formação em confronto com a educação torna-se visível se se
refizerem as relações histórico-sociais, que levaram por fim à formulação do conceito
alemão de Bildung (formação). A intronização do conceito de formação não procede
de nenhum modo de uma invenção historicamente casual e autônoma de alguns
homens de bem, mas constitui a encarnação pedagógica daquele amplo movimento
social de libertação, que se inicia com o aparecimento da burguesia a partir do
feudalismo [...] (IPFLING, 1974, p.163)
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Por conseguinte, as concepções de formação ou educação continuada, nesse

estudo, expressam as políticas de sentidos pedagógicos dos professores

contemporâneos, em especial, nos cenários das reformas do ensino e da produção

das narrativas críticas sobre ciência e conhecimento. Logo, são tendências e

perspectivas interpretativas, preenchidas de sentidos heurísticos, histórico-sociais

trazidos pelos professores, atores da pesquisa. Refiro-me às vozes complexas,

multirreferenciais, instituintes que inovam político-pedagogicamente diante de uma

série de investidas racionalistas de conceituar formação através de aspectos

lineares e distintos, a exemplo:

- Da formação geral e da formação especializada;

- Da formação pessoal e da formação profissional;

- Da formação para o trabalho e da formação para cidadania;

- E especialmente, da formação escolar inicial e da formação contínua.

Não se trata de descartar e substituir automaticamente essa tradição da

racionalidade monorreferencial e das supostas verdades absolutas da ciência

moderna. Pretendo possibilitar, como inspiração e recurso teórico-metodológico,

uma discussão crítica sobre a descontinuidade desse ethos nos cenários

contemporâneos de formação de professores. Interessa-me descrever acerca dos

sentidos de formação continuada, considerando os flaneurismos, os atos e falas dos

professores, seus aspectos ambíguos, híbridos, relativos e provisórios, que se

justificam pelos interesses permanentes, contínuos em/de interpretar dialeticamente

os contextos históricos, sócio-culturais.

Portanto quanto ao termo formação, gostaria de considerá-lo de acordo com

a visão de J. Barus-Michel (apud ARDOINO, 1998, p.24), “assumindo plenamente a

hipótese da complexidade, até mesmo da hipercomplexidade, da realidade a

respeito da qual nos questionamos”, como também sua multirreferencialidade, ou

seja:

[...] uma leitura plural de seus objetivos (práticos ou teóricos), sob diferentes pontos
de vistas, que implicam tanto visões específicas quanto linguagens apropriadas às
descrições exigidas, em função de sistemas de referências distintos, considerados,
reconhecidos explicitamente como não-reduzíveis uns aos outros, ou seja,
heterogêneos. (BARUS-MICHEL, J. apud ARDOINO, 1998, p.24)

Inspirado nesse propósito de escutar os professores sobre seus flaneurismos

etnográficos nos contextos e cenários de formação, as narrativas produzidas nesse
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estudo expressam as políticas de sentidos docentes associadas ao termo da

educação continuada, um panorama de natureza qualitativa, mapeado a partir das

experiências, saberes e conhecimentos dos professores. Como já observei

anteriormente, um exercício crítico, interpretativo, constitutivo da condição de

“agente-ator-autor”23, como forma de superação da visão clássica reducionista do

termo “sujeito-agente-ator”, buscando, desta forma, assumir uma perspectiva

complexa e multirreferencial da condição do sujeito histórico-sócio-cultural.

Conforme Ardoino (1998, p.28);

As noções de agente e de ator, postas em relação, tendem, desse modo, ao
reconhecimento implícito de uma fronteira entre duas ordens de representações: a do
sistema pelo qual o agente, parte dos arranjos, definidos pelas suas funções, que
implicam um modelo mais mecanicista, sobretudo atribuído ao espaço, ou à
extensão, fica essencialmente afetado pela finalização ou pela determinação do
conjunto;24 ao de uma situação social, já um pouco histórica e temporal por que
biológica, na qual o ator, provido de consciência e de iniciativa, capaz de pensar
estratégias, encontra um grau de intencionalidade próprio que fica, não obstante,
ligado tanto aos efeitos de um determinismo de campo quanto ao peso das
macroestruturas. Ao mesmo tempo, o ator é reconhecido como co-produtor de
sentidos. (grifo meu)

O referido autor observa a possibilidade de sentir-se ator, numa situação dada

de assunção de papéis, sem que signifique reconhecer-se nesses papéis como

autor aquele que representa, executa e, enquanto tal, permanece objeto. Para

Ardoino, esse ator, ao tocar e interpretar sua partitura ou seu texto,

[...] certamente ele acrescenta, portanto, mais ou menos ao libreto inicial, mas não se
torna por isso a origem (o autor) ou uma das origens possíveis. Poder-se-ia ir até o
ponto de analisar a responsabilidade (responder por, a ...) efetiva dos parceiros.
Seria, nesse caso, muito mais uma questão de autores do que de atores. (ARDOINO,
1998, p.28).

Cabe aqui uma distinção entre a visão de ‘autor’ na perspectiva essencialista,

do fundador, do criador, genitor, muito comum nas macro-teorias da ciência

moderna, uma noção onde o “biológico se associa ao ético” (ARDOINO, 1998, p.28).

Numa outra perspectiva, que optei para consubstanciar esse estudo, a constituição

da condição de ‘autor’ é exercida e representada, na medida que ele (agente-ator)

                                                
23Termo desenvolvido por Ardoino (1998).
24 Marx, ao colocar o problema da explicação e da compreensão da história a respeito do mecanismo
material das forças de produção, que põem em ação as relações humanas, tinha, de seu lado,
demonstrado muito bem que todo agente é atingido (as “marionetes”, os “cães de guarda”), em
oposição ao proletariado ou ao partido, verdadeiros sujeitos do fazer social histórico.
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se autoriza a fazer e vivenciar seus cenários sócio-culturais, num exercício dialético,

instituinte de tornar-se a si mesmo seu próprio co-autor, na origem dos seus atos:

[...] para compreensão das situações e práticas educativas, a autorização torna-se o
fato de se autorizar, quer dizer, a intenção e a capacidade conquistada de tornar-se a
si mesmo seu próprio co-autor, de querer se situar explicitamente na origem de
seus atos e, por conseguinte, dele mesmo enquanto sujeito. Ele reconhece,
desta forma, a legitimidade bem como a necessidade de decidir sobre certas coisas
por ele mesmo. Sem ignorar, também os determinismos sociais e psicossociais que
interferem necessariamente com ela. (grifo meu) (ARDOINO, 1998, p.28)

Desta forma, Ardoino nos alerta sobre o desafio e a tarefa histórica,

contextualizada de nos libertarmos da condição de agentes, transformando-nos em

atores-autores. Situação que ele não acredita ser possível se libertar facilmente, na

medida em que “somos e permanecemos, num caso e em outro, reencontrando-nos

menos reduzido pelo efeito da primeira definição quando esta se afirmava a única”

(ARDOINO, 1998, p.29). Para ele essa temática do ‘ator-autor’ é de uma

importância singular para as ciências da educação, uma discussão que se liga
fundamentalmente à problemática da autorização:

[...] uma das finalidades da educação (escolar, profissional, familiar, social) poderia
heuristicamente ser definida como a contribuição de todos aqueles que exercem essa
função, segundo o que cada um de seus parceiros em formação (crianças, adultos,
alunos, estudantes, formadores etc.) possa progressivamente conquistar, adquirir,
construir, desenvolver nele a capacidade de se autorizar, quer dizer, de acordo com a
etimologia, de se fazer, de se tornar seu próprio autor. De fato, seria preferível
precisar: tornar-se co-autor dele mesmo, já que essa autorização, enquanto
reivindicação de encontrar a si mesmo intencionalmente na origem de certos atos,
comportamentos, decisões, não poderia, em contrapartida, negar, suprimir, anular,
fantasmática e magicamente, as origens mais longíquas das determinações e das
influências anteriores (pais, professores, formadores), nem mesmo de outras formas
de alterações naturalmente exercidas através das relações entre iguais. A autonomia,
a independência, legitimamente almejadas, esperadas, além das primeiras opressões
de dependência e de contra-dependência, não são nunca, nem por isso, autarquia,
auto-suficiência, a não ser no imaginário. (ARDOINO, 1998, p.29).
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3. INSPIRAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS E MÉTODO

Nesse capítulo pretendo dar continuidade a essa discussão sobre as

inspirações teórico-epistemológicas referentes às tendências críticas na formação

docente. Em especial, estarei dando uma maior ênfase a multirreferencialidade e a

etnopesquisa crítica, como referenciais fundamentais que consubstanciaram a minha

opção metodológica e a escolha dos métodos de pesquisa.

Essa discussão compreende três momentos. Inicialmente, pretendo descrever

minha trajetória intuitiva, metafórica e poética, portanto não menos crítica, com

relação às inspirações metodológicas e métodos de pesquisa.  Posteriormente,

busco ratificar a discussão feita no capítulo anterior sobre os referenciais teórico-

epistemológicos fundamentais da pesquisa etnográfica de inspiração sócio-

fenomenológica, a exemplo, das contribuições dos estudos da ‘nova sociologia da

educação’, e por último, busco reafirmar a pertinência da multirreferencialidade e da

etnopesquisa, em especial, da perspectiva hermenêutica crítica nesse estudo de

formação continuada de professores.

Já estou com os pés na estrada...  Sei que nada será como antes, amanhã! ·

Os passos dados na estrada do saber, do conhecimento, em termos

contemporâneo, constituíram novos referenciais em relação à ciência. Dentre esses

referenciais, talvez sejam os sentidos da transitoriedade, da instabilidade e da

multiplicidade do conhecimento os mais difíceis à “razão moderna”. No entanto, as

concepções, de permanência, de certeza, de unidade, de totalidade, presentes no

paradigma do pensamento moderno, têm sido articuladas com outros diversos e

plurais significados sobre a natureza dos saberes e conhecimentos humanos.

Sobre essa questão o texto “Pelos caminhos de Hermes”, do professor

Macedo, descreve a pertinência de inspirações mitológicas como metáforas, para

reflexão e compreensão mais ampliada dos fenômenos sócio-educacionais

contemporâneos. Segundo Macedo, (2000 p.27).
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[...] o mito não é uma alternativa ao conhecimento científico, conhecimento científico e
mito são de naturezas diferentes, enquanto, acredito que a ciência pode articular-se
com as formas de pensar míticas, sem precisar extingui-las enquanto atividade
intelectual deformada ou inferior, distante da verdade. Há no mito uma fecundidade
para a compreensão das ações-no-mundo, do homem e seu imaginário sócio-
histórico.[...].

Considero importante ressaltar que essa perspectiva, com relação à

compreensão teórico-epistemológica mais ampliada dos fenômenos sócio-

educacionais, se baseia numa opção político-pedagógica, que nessa oportunidade,

na condição de pesquisador da questão da formação continuada de professores me

leva a reconhecer e a buscar alterar a lógica das narrativas totalizantes,
absolutistas e excludentes no campo da educação, do currículo, e em especial, na

questão em foco.

Essa metáfora de ‘estar com os pés nas estradas... sabendo que nada será

como antes’, oriunda da musicalidade popular brasileira, juntamente com o texto

metafórico, ‘O Etnógrafo como um Flâneur Pós-Moderno: Reflexividade Crítica e o

Pós-Hibridismo como Engajamento Narrativo’, de MacLaren me inspiram como

dispositivos para pensar poeticamente nos sentidos flaneurísticos, itinerantes,

heurísticos constituintes da condição ‘pesquisador-ator-autor’ que faz sua trilha

metodológica ao trilhar.

Cabe ressaltar que essas idéias, que trago como considerações iniciais sobre

a opção teórico-metodológica me propiciaram uma virada hermenêutica, ou seja, o

conhecimento de uma outra lógica de pesquisa: interpretativa, heurística, de
produção de sentidos ao caminhar – de novos métodos de conhecer.

Ressalto ainda a condição oportuna dessas reflexões iniciais através dessas

metáforas, para introduzir as minhas inspirações teóricas, a fala sobre a minha

trajetória, as minhas estratégias e recursos como pesquisador. Gostaria de enfatizar

esse sentido do ‘pesquisador-ator-autor’ implicado, instável e em movimento, “com

os pés na estrada”, ou seja, como um itinerante, um flanêur, que ao caminhar vai se

subjetivando, interpretando, descobrindo e produzindo sentidos no/do seu tempo-

espaço histórico, como, sugere a hermenêutica crítica, compreendida como um

recurso de interpretação temporal, dos tempos humanos ‘agora’.

Nesse sentido, a contextualização e a exigência metodológica na Pesquisa

correspondeu a possibilidade de percorrer trilhas e caminhos para produção de

“dados” e melhor compreensão das questões relacionadas à formação docente.
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Assim a discussão metodológica está diretamente implicada com os demais

aspectos abordados no decorrer desse texto. Os caminhos possíveis e necessários

para efetivação da Pesquisa, foram sendo gestados desde o início, desde a

definição do tema-problema, das questões e dos objetivos da pesquisa.

Constituíram-se, conforme observação já feita anteriormente, inspirações

teóricas para a Pesquisa os referenciais da ‘nova sociologia da educação’, sua

perspectiva interacionista crítica e seus recursos metodológicos de produção de

saberes e conhecimentos contextualizados, que consideram os sujeitos como atores

da/na resolução das questões histórico-sociais.

O interacionismo simbólico25 destaca a importância do indivíduo como interprete do
mundo que o cerca e, conseqüentemente, desenvolve métodos de pesquisa que
priorizam os pontos de vista dos indivíduos. O propósito destes métodos é
compreender as significações que os próprios indivíduos põem em prática para
construir seu mundo social. Como a realidade social só aparece sob forma de como
os indivíduos vêem este mundo, o meio mais adequado para captar a realidade é
aquele que propicia ao pesquisador ver o mundo através ‘dos olhos dos
pesquisados’. (GOLDENBERG, 2000, p. 27).

Conforme Goldenberg, a Escola de Chicago abriu caminhos e influenciou,

também, pela sua abordagem metodológica, a fenomenologia sociológica e a

etnometodologia.

A primeira busca sua fundamentação na filosofia de Husserl, que traz uma crítica ao
objetivismo da ciência [...] em que proceder a uma análise fenomenológica é substituir
as construções explicativas pela descrição do que se passa efetivamente do ponto de
vista daqueles que vivem a situação concreta. [...] A etnometodologia apóia-se nos
métodos fenomenológicos e hermenêuticos com o objetivo de compreender o dia-a-
dia do homem comum da sociedade complexa. [...] Harold Garfinkel define sua teoria
como uma forma de compreender a prática artesanal da vida cotidiana, interpretada
já numa primeira instância pelos atores sociais [...] o reconhecimento da capacidade
reflexiva e interpretativa de todo ator social [...] (GOLDENBERG, 2000, p. 31-32).

Por conseguinte, fundamentalmente, foi através dos estudos da

multirreferencialidade e da etnopesquisa crítica, tanto no plano epistemológico como

no plano metodológico, que busquei ampliar a compreensão ante a formação

                                                
25 Desde o final do século XIX, através de George Hebert Mead, o Interacionismo Simbólico exercia
uma profunda influência sobre a nova sociologia de Chicago. Mead, considerado o arquiteto da
perspectiva interacionista, enfatizou a natureza simbólica da vida social, postulando que são as
atividades interativas dos indivíduos que produzem as significações sociais. Em 1937, Blumer criou o
termo Interacionismo Simbólico e sistematizou seus pressupostos básicos em Symbolic
Interacitionism, Perspective and Method, onde discute os mais importantes aspectos da interação
simbólica tentando ser fiel ao pensamento de Mead. (GOLDENBERG, 2000, p.27)
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continuada de professores, assumindo, assim, o sentido de formação na sua

complexidade.

3.1 A hermenêutica crítica como dispositivo teórico-metodológico

O que representa multirreferencialidade e etnopesquisa nesse estudo de

formação continuada de professores? Interessei-me em descrever e discutir, a partir

desses referenciais, em especial, sobre a pertinência do sentido emancipatório do

conceito agente-ator-autor, desenvolvido por Ardoino, e da hermenêutica
fenomenológica crítica “como uma das fontes de inspiração para a etnopesquisa

crítica” (MACEDO, 2000, p.77), como uma postura e ao mesmo tempo um recurso

metodológico, como um dispositivo interpretativo das itinerâncias, das experiências,

da produção de sentidos e autorias docentes sobre formação continuada, o que para

Macedo representa a possibilidade de superação da “separação entre senso comum

e ciência, [...] transformando-os numa nova forma de conhecimento que, segundo

Santos, será simultaneamente mais reflexivo e mais prático, mais democrático e

mais emancipador”. (MACEDO, 2000, p.77)

Foram esses referenciais que me possibilitaram uma percepção

contextualizada, implicada e complexa das narrativas dos atores sociais, ou melhor,

dos professores depoentes e entrevistados na pesquisa, contribuindo assim, na

produção dos “dados” históricos, sócio-culturais, políticos, ontológicos e

epistemológicos concernentes à questão da formação que, por conseguinte,

potencializaram a condição do professor-ator-autor instituinte de outro ethos de

formação docente.

Através da temática da formação continuada na ótica dos educadores tive a

intenção de compreender políticas de sentidos instituintes, negociadas e mediadas

pela linguagem dos professores. O mapeamento e análise das diferenças e

identificações nas interpretações, autorias e (re) criações teóricas sobre o tema da

formação, assim como, as leituras contrastantes com as estruturas formais dos

cenários de formação do Sindicato e das escolas mostraram o grau de abrangência

e complexidade desse movimento hermenêutico, de possibilitar que a crítica se

tornasse contextualizada, prática e instituinte de novos conhecimentos.
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“A hermenêutica crítica [...] ao tratar da interpretação de uma perspectiva

múltipla, polissêmica[...] está fazendo parte de um projeto notoriamente

antipositivista” (MACEDO, 2000, p.76). Projeto que num primeiro momento, da

primeira virada histórica crítica da hermenêutica, possibilitou não apenas a ruptura

do modelo positivista na produção do conhecimento (SANTOS, 1989 apud

MACEDO, 2000, p.76), como também viabilizou o surgimento da teoria crítica.

Todavia, no que concerne a esse movimento de continuidade na

descontinuidade, Macedo (2000 p. 74) observa, que a hermenêutica “em termos

contemporâneos, constitui um esforço sobre as situações de vida em geral, inserida

numa prática fenomenológica do conhecimento”. (grifo meu).

A questão é que o construtivismo racionalista pensou esta primeira ruptura como
única. [...] Urge, a partir dessa inquietação, uma segunda ruptura, que tomando a
primeira como aquela que torna possível a teoria crítica, vem possibilitar que a crítica
se torne prática (Macedo, 2000, p. 77).

Aqui fica evidenciada a necessidade de compreensão da hermenêutica como

um recurso instituinte, que como dispositivo de interpretação se associa à

perspectiva da constituição dos atores-autores sociais, na intenção de constatar as

realidades já conhecidas de formação docente com as políticas de sentidos que

integram e articulam outros referenciais.

Falo de uma hermenêutica que busca descobrir como os professores
constituem seus etnométodos, co-constroem suas linguagens e suas culturas
cotidianamente, incluindo, por conseguinte, suas tradições, suas ambigüidades,

seus paradoxos, suas ambivalências, suas derivas etc.

Nesse sentido, a opção de considerar e potencializar as falas dos

professores-atores como narrativas interpretativas, instituintes, co-autorizadas, nas

dinâmicas de formação continuada está mesclada diretamente com os cenários

orgânicos, estruturais e conjunturais instituídos, que também compõem essa

realidade. O sentido de hibridização, de mesclar essas narrativas correspondeu à

necessidade de reconhecer e de ultrapassar os limites monorreferenciais nas

discussões teórico-metodológicas na formação docente.

A intenção de pôr em foco e interpretar a diversidade dos discursos de

professores sobre suas próprias formações, representou, portanto, um movimento

de descontinuidade na continuidade, portanto, um movimento processual, dinâmico,
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dialético e multirreferencial de superação da razão única, ainda muito presente, na

formação docente.

A construção metodológica representou, assim, um exercício de coerência e

rigor no desenvolvimento da Pesquisa, um desafio de interconexões e articulações

teóricas e instrumentais para produção dos dados. Em se tratando de realidades

particularmente dinâmicas e não-lineares, como as situações descritas por esse

estudo, a perspectiva preferencial foi, fundamentalmente, a qualitativa.

3.2 O campo e os métodos da Pesquisa

[...] teoria e empiria engendram um diálogo que tende a vivificar, vitalizar o
conhecimento. Teoria e empiria se informam e se formam incessantemente.
Angustiar-se no método e na teoria é condição sine qua non para mergulharmos
nos fenômenos humanos, realizando, por esta via, um empirismo com alma e uma
teoria enraizada e encarnada. (MACEDO, 2000, p.207).

Aqui vale salientar que as referências fundamentais para a configuração do

campo e para definição dos recursos metodológicos mais apropriados à Pesquisa

constituíram-se a partir da minha intenção de abordar a questão da formação

continuada como um fenômeno complexo e em permanente movimento.

Essa perspectiva possibilitou uma fecunda articulação entre a minha

trajetória, saberes, experiências e memórias (descrita na introdução), as inspirações

teóricas emancipatórias e o campo empírico, das narrativas docentes sobre o tema

em questão. Por conseguinte, considero importante registrar esses aspectos que

inspiraram e nortearam multirreferencialmente a produção dos “dados” da Pesquisa.

Foram aspectos fundamentais:

- a minha itinerância e implicação com essa questão da formação docente, o que me

inspirou, inicialmente, na caracterização, ainda bastante intuitiva, do objeto, dos

objetivos e das questões da pesquisa;

- a convivência e a construção do sentimento de cumplicidade e confiança recíproca

junto aos professores, sujeitos participantes da Pesquisa;

- a capacidade e a possibilidade de acesso e trânsito no campo de estudo,  (via os

professores e coordenadores que atuam nas escolas, e os professores e diretores

sindicais que atuam tanto nas escolas como no Sinpro-Ba);
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- e as contribuições teóricas, em especial, da multirreferencialidade e da

etnopesquisa no campo educacional. Como ratifica Macedo (2000, p. 242), inspirado

por  Fazenda; “[...] os etnopesquisadores jamais dispensam a teoria enquanto

inspiração que ajuda a alimentar a sua inquietação e a leitura que faz da realidade,

face os desafios que esta ‘oferece’ à sua consciência investigativa[...]”.

Nesse sentido, sem perder de vista a articulação desses aspectos, pretendo

refletir, nesse momento, mais especificamente sobre:

- As atividades vivenciadas no campo da Pesquisa;

- As características dos sujeitos da pesquisa;

- Os lugares e os “entre-lugares” que constituíram conjunta e efetivamente o

campo da pesquisa.

A - Foram essas algumas atividades vivenciadas no campo da Pesquisa:

A produção dos “dados” ocorreu, prioritariamente, através de três alternativas

contínuas e integradas, constituindo-se recursos instrumentais da Pesquisa:

1. Levantamento e análise de documentos institucionais

- Propostas de reivindicações e Convenções Coletivas 2001/2002 e 2002/2003;

- Pesquisa sobre as Condições de Trabalho e Saúde dos Professores da Rede

Particular de Ensino;

- Jornais do Sinpro-Ba, cartazes e folhetos de Jornadas e Congressos

relacionados à formação docente;

- Projetos pedagógicos e regimentos escolares;

2. Observação participante

Essas ações ocorreram por ocasião das diversas atividades realizadas no

Sinpro, nas Escolas e em outros “entre-lugares” considerados pelos professores

como espaços de trocas, aprendizagens e formação. Foram essas as principais

situações:
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- O período da data-base da categoria de professores, quando ocorrem reuniões

para construção da pauta de reivindicação/negociação da convenção coletiva de

trabalho e a campanha salarial, a aprovação da pauta junto aos professores nas

escolas, as rodadas de negociação junto ao sindicato patronal, as assembléias e

conselhos políticos;

- Os momentos de avaliação e construção dos projetos pedagógicos das escolas;

- As atividades de planejamento escolar;

- Os debates e propostas de reestruturação curricular;

- As construções e formas de participação nos congressos, nas jornadas tanto nas

escolas como no Sinpro, e nas eventuais semanas pedagógicas das escolas;

- Os lugares de lazer e de outras atividades culturais, a exemplo das sextas-

básicas26, de shows musicais, peças de teatros, festivais, feiras de arte e cultura

popular, praias, bares e restaurantes.

Dentre essas ações destaco, fundamentalmente, a participação e registros

escritos, gravados em fita cassete e vídeo das reuniões de concepção, organização

e da realização das Jornadas e Congressos do Sinpro 2000 e 2001; participação e

registros dos Congressos do Sinpro 2001 e 2002 para definição da pauta de

convenção coletiva de trabalho e as reuniões Sinpro-FORMACCE27, para construção

do Projeto Político-pedagógico e de uma política mais efetiva de formação e

valorização docente.

3. Grupos nominais

Essas estratégias de produção de “dados” ocorreram através de cinco

reuniões/seminários temáticos sobre formação docente. Nessas oportunidades, em

geral, era apresentado um roteiro de discussão a partir dos objetivos e das questões

da Pesquisa para favorecer a exposição das opiniões, depoimentos e narrativas dos

professores sobre formação continuada.

Esses encontros (reuniões/seminários) se constituíram em oportunidades de

formação de professores, ao tempo em que, em alguns casos contribuíram com os

projetos que estavam em curso, sendo realizados pelos professores participantes:

                                                
26Atividade político-artístico-cultural realizada no Sinpro-Ba.
27FORMACCE - Grupo de Pesquisa em Currículo e Formação Docente ligado ao Programa de Pós-
graduação da FACED-UFBa, sob a coordenação do Prof. Dr. Roberto Sidnei Macedo.
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- Grupos realizados no período de construção (meses de julho a setembro de 2001)

da VII Jornada Pedagógica: ”A lição sabemos de cor, só nos resta aprender!”. O

seminário também se constituiu numa estratégia para contribuir na definição das

questões e temas de formação docente na Jornada;

- Grupo Temático da referida Jornada, denominado de “Onde está você agora? O

lugar dos educadores na formação docente – Círculo com educadores”;

- Por ocasião das semanas e jornadas pedagógicas nas Escolas;

- Na ocasião de qualificação desse Projeto de Pesquisa, quando estavam presentes

muitos professores pertencentes a essa categoria no auditório da Faculdade de

Educação - UFBa;

- Seminário “Projeto Político-Pedagógico em Construção”. Uma atividade organizada

pelo Sinpro-FORMACCE;

4. Entrevistas abertas e dialogadas

Um outro recurso metodológico usado nesse estudo foi a entrevista aberta e

dialogada, como forma de obter outras questões e respostas não atingidas nos

demais recursos e estratégias de pesquisa. Busquei, na medida do possível,

priorizar a realização das entrevistas com os mesmos professores que participaram

das atividades anteriormente descritas.

Esse recurso da entrevista possibilitou uma maior interação com as ações e

os dados produzidos anteriormente, sobretudo como oportunidade dos professores

poderem discutir algumas das suas opiniões, dos seus depoimentos e, por

conseguinte, poderem melhor refletir e avaliar suas posições sobre a questão da

formação.

Considero oportuno reafirmar que busquei privilegiar nesse estudo as

interpretações e narrativas dos docentes, seus depoimentos, seus discursos e

suas produções individuais e coletivas, tendo como referência os cenários de três
escolas de ensino básico, que compreendem os níveis de educação infantil,

ensino fundamental e médio; os locais de formação no Sinpro-Ba e, também,

outros diversos “não-lugares”, tidos como não oficiais, mas que, no entanto,

são vivenciados e descritos pelos professores como lugares de formação

continuada.
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B - Os professores...

Quanto às características mais comuns dessa categoria profissional gostaria

de destacar aquelas apresentadas na pesquisa sobre as “Condições de Saúde e

Trabalho dos Professores da Rede Particular de Ensino”, realizada pelo Sinpro-Ba e

pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da UFBA,

junto a 58 escolas e 573 professores. Considero importante observar esses dados

como um demonstrativo histórico de algumas tendências, que nas narrativas dos

professores ainda continuam vivas e representativas, como por exemplo:

- a predominância das mulheres no magistério, num percentual de 75,2%;

- a predominância do nível de escolaridade superior, correspondente a 71,9%;

- a média de idade de 34,7 anos;

- a média de tempo de trabalho docente de 11,5 anos. Sendo 5,8 anos a média de

tempo de trabalho numa mesma escola;

- número médio de turmas que ensina 7,4, numa média de 25,2 hora-aula por

semana, tendo 33,2 alunos por turma;

De um modo geral, os professores pesquisados já havia vivenciado e/ou

estavam participando de algum tipo de experiência relacionada a sua própria

formação continuada. Conforme os docentes, atores da pesquisa, as experiências e

as atividades de qualificação profissional, capacitação, treinamento, reciclagem,

estudos, portanto, de formação continuada têm ocorrido não apenas no âmbito das

suas escolas e do Sindicato, mas também em diversos outros lugares, onde nem

sempre as escolas têm conhecimento.

Ratificando o que já disse anteriormente, as referências dos lugares

institucionais da Pesquisa, as escolas e o Sinpro-Ba, representaram locais orgânicos

de experiências cotidianas desses professores. Mas, também, estive atento a outras

situações e lugares de formação vivenciados pelos professores.

Os professores nas escolas...

Não optei a priori por uma determinada escola em especial; a opção foi pela
escuta dos professores em três escolas distintas, diferenciadas em relação aos

níveis de escolaridade, sendo elas:

- De educação infantil e séries inicias do ensino fundamental;
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- De ensino fundamental e médio;

- Da educação infantil ao ensino médio.

No entanto, esse estudo traz depoimentos de professores que se
encontram em diversas experiências e situações de trabalho, relativas ao

número de escolas em que ensinam, às séries e níveis de ensino, e às disciplinas

que lecionam. Desta forma, não tive a intenção de fazer uma pesquisa tendo como

referência às narrativas oficiais das escolas sobre a formação docente, assim como,

também, não tive a pretensão de fazer uma pesquisa institucional, organizacional do

Sinpro-Ba.

Os professores no Sinpro-Ba e em outros “entre-lugares”...

Ter pesquisado sobre a formação continuada docente na ótica dos

professores, tendo também como referência o contexto sindical, representou a

oportunidade de compreensão de outras narrativas relacionadas à questão da

formação. Vozes mais ampliadas que, em geral, contrastam e tensionam as falas

hegemônicas nos contextos escolares.

Esse estudo me remeteu a necessidade de transitar entre diversos cenários

de experiências e narrativas de professores, lugares e “entre-lugares” onde os

professores efetivamente estavam e estão, como forma de compreender e descrever

seus etnométodos e as suas políticas de sentidos, instituintes de um novo ethos de

formação continuada docente.

Constituiu-se num exercício fundamental e necessário para tessitura,

configuração e acesso ao campo de pesquisa ter participado junto aos professores

das situações e momentos citados acima. Nesses cenários não existem unidades e

consensos absolutos sobre o sentido de formação continuada, não representa assim

um campo empírico homogêneo.

Essas considerações acerca dos diversos pontos de vista dos professores,

sobre a configuração heterogênea, qualitativa do campo da pesquisa são

dispositivos fundamentais que ora justificam a pertinência e a necessidade de

abordar essa questão da formação em consonância com as tendências ditas da pós-

modernidade, da multirreferencialidade, da etnopesquisa, em especial, da
hermenêutica crítica, como inspiração teórico-metodológica, de interpretação
dos cenários de formação docente. Dessa forma, esse estudo identifica e
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descreve os diversos vieses que ora representam sentidos de formação continuada

na ótica dos professores, o que considero uma questão imprescindível para a

formação desses próprios professores.

Faz-se necessário reafirmar aqui minha opção pela etnopesquisa, pela

abordagem etnográfica, semiológica, de perspectiva relacional, prioritariamente

qualitativa sobre formação docente. Conforme observa Lüdke e André (1986),

Haguette (1987), Macedo (1995) (apud MACEDO, 2000, p. 149-159), considero

oportuno;

[...] arrolar algumas características que dão feições qualitativas a esta opção
metodológica: os estudos de caso visam à descoberta, característica que se
fundamenta no pressuposto de que o conhecimento não é algo acabado uma vez por
todas, haverá sempre um acabamento precário, provisório, portanto; o
conhecimento é visto como algo que se constrói, se faz e se refaz
constantemente. Assim sendo, o pesquisador estará sempre buscando novas
respostas e novas indagações no desenvolvimento do seu trabalho; valorizam a
interpretação do contexto; buscam retratar a realidade de forma densa, refinada
e profunda, estabelecendo planos de relações com o objeto pesquisado, revelando-se
aí a multiplicidade de âmbitos e referências presentes em determinadas situações ou
problemas; usam uma variedade de tipo de informantes; podem revelar experiência
vicária e generalização naturalística sem preocupações nomotéticas; apresenta
flexibilidade para representar os diferentes e as vezes conflitantes pontos de vista
e ações presentes numa situação social, portanto, cultiva-se o pressuposto de que a
realidade pode ser vista e construída sob diferentes perspectivas.(grifo meu).

Em síntese, a análise de conteúdos de inspiração crítico-hermenêutica
correspondeu a minha intenção de investigar o campo da Pesquisa de uma

perspectiva altera, polissêmica, buscando desta forma, interpretar as narrativas

docentes genuinamente, pondo-as em frente aos cenários contemporâneos, aos

“horizontes históricos de onde fala a tradição” (MACEDO, 2000, p.77 ).

 Portanto, são sujeitos de histórias, tradições e preconceitos. Professores

sendo seres-no-mundo, “[...] vendo um mundo real das suas perspectivas [...]”

(idem) em “contraposição à ciência da objetividade e à imparcialidade metodológica

baseada na oposição homem e mundo, sujeito e objeto [...]” (GADAMER apud

MARQUES, 1990). Assim vimos a pertinência e “elevação da historicidade da
compreensão a um princípio hermenêutico” (GADAMER, 1999), sendo

efetivamente consideradas as questões relacionadas às opiniões prévias e aos

preconceitos. Para ele:

[...] é graças ao fenômeno da “distância temporal” e ao esclarecimento de seu
conceito que se pode cumprir a tarefa propriamente crítica da hermenêutica, isto é,
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distinguir os preconceitos que cegam daqueles preconceitos que esclarecem, os
preconceitos falsos dos preconceitos verdadeiros. Deve-se livrar a compreensão dos
preconceitos que a dirigem, permitindo assim que as “perspectivas outras” da tradição
se manifestem, o que vem assegurar a possibilidade de qualquer coisa ser
compreendida como outra.
Denunciar algo como preconceito é suspender a sua presumida validade; com efeito,
um preconceito só pode atuar sobre nós, como preconceito no sentido próprio do
termo, enquanto não estivermos suficientemente conscientes do mesmo. Mas a
descoberta de um preconceito não é possível enquanto ele permanecer
simplesmente operante; é preciso de algum modo provocá-lo. Ora, tal provocação de
nossos preconceitos é precisamente fruto de um reencontro renovado com uma
tradição que se encontra, talvez, na origem deles. O que, de fato, exige de nós um
esforço de compreensão é aquilo que se manifesta de antemão e por si mesmo em
sua alteridade. Isso nos reconduz à constatação que fizemos, a saber, que toda
compreensão começa com o fato de que algo nos interpela. E, já que conhecemos
agora o significado preciso dessa afirmação, reivindicamos ipso facto o pôr entre
parênteses os preconceitos. Chegamos assim à primeira conclusão: o pôr entre
parênteses os nossos juízos em geral, e naturalmente os nossos preconceitos em
primeiro lugar, termina por nos impor uma exigência de reflexão radical sobre a idéia
de interrogação como tal.”(GADAMER, 1998, p.69).

Desta forma, a análise de conteúdos de inspiração crítico-hermenêutica
representou uma compreensão implicada no conhecimento e na consciência

histórica, onde se colocou a necessidade de validar o conceito de preconceito e de

acolher o conhecimento e a consciência histórica como estratégia
metodológica frente à ciência moderna, que através de seu conceito e de seu

método, se instituiu como referência de certeza e verdade absoluta.

Por fim, a minha intenção com a expressão “já estou com os pés na

estrada...!”, de Milton Nascimento, foi também, de ratificar, conforme relatei no

prefácio dessa dissertação, a minha caminhada, o meu tempo de implicação com

esses cenários28 que se constituíram formalmente em campo de estudo a partir do

ano de 2001.  Essa expressão, também, diz respeito a minha experiência no

trabalho de campo, a minha trajetória de formação como educador, como aprendiz

da atitude de admiração, quando comecei a observar e registrar sobre as

ocorrências e os acontecimentos relacionados à formação de professores.

                                                
28 Busco aqui, também, incorporar como inspirações e dispositivos do campo da Pesquisa,
experiências e memórias vivenciadas nos últimos dez anos, a exemplo de dados e registros
produzidos nos cenários de formação docente, tanto das escolas, por ocasião dos projetos
pedagógicos, das atividades de re-estruturação curricular, planejamentos, etc., como nos cenários do
Sinpro-BA, especialmente, por ocasião das realizações das jornadas e congressos pedagógicos.
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4. IMPLICAÇÕES E NARRATIVAS DE PROFESSORES: OUTRAS POLÍTICAS DE
SENTIDOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA

A diversidade de sentidos atribuídos pelos professores pesquisados ante à

formação continuada expressa o grau de complexidade com que eles têm pensado

nessa questão. Ter buscado conhecê-los a partir das suas itinerâncias, das suas

experiências, das suas práticas de significação correspondeu, também, a intenção

de buscar compreender como os professores têm refletido político-
pedagogicamente sobre essa temática, que conforme vimos anteriormente nos

dois primeiros capítulos desse trabalho, é uma temática considerada prioritária e

estratégica na conjuntura contemporânea, especialmente, por ocasião das políticas

referentes à reforma educacional.

Esses veios apresentados a seguir, não correspondem a demarcações

conceituais generalistas, nem tampouco a categorias de educação pensadas a

priori, eles buscam descrever como as narrativas dos professores pesquisados

representam seus próprios movimentos, suas percepções, seus sentidos acerca da

formação contínua.  Nessa perspectiva, seus significados não devem ser vistos

como dogmas, como algo pré-existente, e sim como elementos culturais e

socialmente produzidos.

Desta forma eles representam apenas algumas das várias possibilidades de

compreensão dessa questão da formação continuada, quando da minha opção em

descrevê-los buscando entender a complexidade desse fenômeno a partir das

narrativas docentes. Buscando entender “o que querem os professores ante a

formação continuada” em tempos dito pós-modernos, assumindo assim, outras

subjetividades, outras narrativas, outras políticas de sentidos, outras vozes imbuídas

na construção de novas perspectivas de formação continuada.

Por conseguinte, foram esses os veios mais significativos nas narrativas

docentes relativos à questão:

- Narrativas de professores: políticas públicas e convenções coletivas de

formação e valorização docente;
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- Narrativas de professores: sentidos ontológicos e sócio-epistemológicos
na formação continuada;

- Formação como continuidade do ser humano... E a emergência das

narrativas étnicas;

- Projeto pedagógico em construção... Uma perspectiva de formação
continuada participativa.

4.1 Narrativas de professores: políticas públicas e convenções coletivas de
formação e valorização docente

Em parte, essa discussão já foi iniciada no capítulo As múltiplas narrativas de

formação continuada no contexto da reforma educacional - As narrativas docentes

de formação continuada no contexto da reforma, quando ficou evidenciada a

participação crítica dos professores, através das suas entidades representativas, na

elaboração, fiscalização e controle das atuais políticas públicas de educação.

Busco, agora, descrever e analisar como os professores entrevistados abordam

essa questão, das políticas públicas e privadas, das convenções coletivas de

formação e valorização docente.

4.1.1 Formação continuada como política educacional    

Destaco inicialmente alguns termos recorrentes nas narrativas dos professores

entrevistados sobre suas vivências, suas percepções e sentidos relativos à formação

continuada, como forma de contrastar com os termos, as modalidades e concepções

de ensino ora vigentes na conjuntura política educacional.

Relembro aqui a forma ambígua e flexível com que a LDB 9394/96 trata dessa

questão. Nesse documento legal, formação continuada aparece representada por

vários termos (reciclagem, treinamento, aperfeiçoamento e capacitação), várias

modalidades de ensino (informal e formal) e de concepções educacionais (pessoal,

propedêutica, profissional e profissional em serviço). Conforme observei

anteriormente, são representações que não devem e não podem ser compreendidas
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de forma descontextualizada, nem tampouco, dissociadas dos interesses políticos

das forças conjunturais29.

Pretendo descrever a seguir, portanto, os termos, modalidades e concepções, de

formação continuada, presentes nas narrativas dos professores, buscando

compreendê-los como um exercício hermenêutico, de interpretação dos cenários por

eles vivenciados, através dos quais, têm refletido e se posicionado sobre essa

questão.

Eis aqui alguns desses posicionamentos:

... agente usava ... ou falava-se muito em... como era? Uma expressão...
reciclagem de professores... E a gente brincou que não se reciclava pessoas e,
apenas, lixo. Depois... nem lixo se recicla, tem uma outra expressão mais
correta. Depois a gente trabalhou com qualificação. E mais recentemente... eu
passei a... ouvir e tentar entender o que seria  formação continuada...Passa
pra mim a idéia de que, na verdade, nós nunca estamos prontos. Então, daí a
necessidade de estar o tempo todo... sistematizando... estudando...,
sistematizando o que a gente vive cotidianamente e buscando contato com
outros que estão estudando e se fazendo, na nossa profissão. Então, pra mim,
formação continuada me lembra muito Trotsky da “revolução permanente”...
(RINDO) é um constante estado de formação, quer dizer... não existe um
“finish”, não existe um final. É constantemente... você estar... ampliando o seu
leque de conhecimento a cerca de seu trabalho ...
...Eu não ingressei no nível de mestrado, de pós-graduação! ... a formação
continuada, pra alguns, passa muito pelo formal, mesmo. Dentro de uma
hierarquização dos níveis de ensino. Mas, eu entendo que pra mim, na minha
vivência, são os congressos, os seminários, os cursos...(profa. Cristina
Kavalkievick )

Nessa fala a profa. Cristina descreve como ela foi construindo, a partir da sua

trajetória, da sua política de significação, o seu entendimento sobre o que representa

formação continuada. Gostaria de destacar que ela se reporta, fundamentalmente, à

sua condição de trabalhadora em educação, à sua profissionalização. Nessa

perspectiva ela faz uma leitura crítica dos termos ‘reciclagem’ e ‘qualificação’,

questionando-os sobre seus sentidos pedagógicos.

Conforme ainda essa professora, a formação continuada pode ser

compreendida através de duas modalidades de educação. A primeira corresponde a

                                                
29A dissertação de mestrado intitulada; ‘Cursos de Aperfeiçoamento Profissional: limites e
possibilidades para a prática docente’, convênio UFBA/UESC, de autoria da Profa. Gilvânia da
Conceição Nascimento demonstra como esses termos; reciclagem, treinamento, aperfeiçoamento,
capacitação foram sendo instituídos historicamente no campo educacional, discutindo, assim,
também os significados conjunturais hegemônicos dessas expressões. Para ela o termo formação
continuada representa um sentido mais amplo em relação aos termos anteriores, que incorpora a
idéia de processo e de historicidade, como também, relaciona formação docente com a condição dos
professores estarem mais sintonizados com as necessidades sociais.
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uma visão mais formal, de hierarquização dos níveis de ensino de pós-graduação e

a segunda, diz respeito ao ‘constante estado de formação’, numa perspectiva

informal, representada pelos estudos livres e autônomos, como os congressos

seminários e cursos.

Posicionamentos semelhantes, com relação à produção de sentidos de

formação, e sobre as modalidades e níveis de ensino podem ser observados

também nas falas agrupadas a seguir:

...eu acho...sempre que a gente tem possibilidade de dialogar com os
educadores... de outros espaços, quer seja na rede pública, ou seja na rede
particular, ou... educadores de outros Estados, trocar educação é
fundamental, trocar experiências é fundamental... abre alguns horizontes. Por
exemplo, recentemente eu estava defasado em alguns conceitos... No sentido
de você perceber a dinâmica dos conceitos que nesse tempo... se altera, se
renova e isso é importante.
...Então, eu penso que não só a Universidade, mas qualquer curso, desde que
tenha uma credibilidade de quem ministra, é uma grande oportunidade de
você se atualizar... eu lembro que quando eu entrei na rede particular, soube
que ia acontecer o Congresso do SINPRO, dos professores. Então, eu fui meio...
intuitivamente  participar desse evento e não saí mais até hoje.Eu não era
nem sindicalizado, então... eu já percebia, eu já entendia que existia algo para
além do meu espaço de sala de aula que era uma entidade sindical.
Mesmo antes das escolas falarem em formação de professores, através dessas
atividades, eu já vivenciava isso no sindicato. Foi minha grande escola, do
ponto de vista da formação política. Dos enfrentamentos concretos. Porque o
professor, o educador vive muito da discussão teórica... que é a aula, o
discurso. (prof. Roberto Oliveira)

...Eu sempre quis continuar. Até porque eu sou mulher, negra, pobre,
nordestina, entendeu? Sou baiana, também, soteropolitana... e, pra piorar,
ainda sou professora. Eu enfrento todos os estigmas e se eu não continuar
investindo, não continuar estudando, infelizmente, não vou ver o sol brilhando
pra mim... eu quero fazer um mestrado, se Deus quiser, no ano que vem eu
entro, não sei como, mas eu vou entrar, espero. Quero fazer o mestrado, aqui,
quero fazer o doutorado em outra área, ligado à educação, não aqui. Quero
fazer um pós-doutorado, na educação de novo, num outro lugar e quero
continuar pesquisando, acredito na formação através da pesquisa.
... eu estou estudando sempre. Eu não paro de estudar. Eu sou professora, eu
sou profissional do conhecimento, e, por isso, eu preciso me atualizar. O
conhecimento instantâneo. Eu não posso parar. Por isso, ninguém termina os
estudos. Por exemplo, eu gosto de contar estórias. Eu sempre gostei de ouvir
estórias. Então, eu fiz um cursinho, de vinte e quatro horas, com uma
contadora de estórias profissional, atriz... e nós montamos um grupo de
contadores de estórias e começamos à contar estórias. Eu gosto de escrever
estórias. Eu não tenho muita coragem, mas eu gosto (RINDO)...
...Então, quer dizer foi uma coisa que eu tive que estudar, pra me aperfeiçoar
em alguma coisa que eu gostava. Então, é... eu tive que fazer um curso, tive
que estudar estórias e trabalhar... em função de tudo isso, hoje eu trabalho
com os meus alunos da quarta série, a gente trabalha leitura de livros,
literatura, produção de estórias...
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...Então, eu estou estudando sempre. Sempre tem alguma coisa, graças a
Deus, que eu não sei, que eu possa aprender.(profa. Luciene Santos )

...o primeiro contato com o termo, ou com... essa idéia se dá na Faculdade...
seria... a... continuação curricular da formação. ... Uma correlação  lato
sensu... stricto sensu... Depois, começaram a relacionar com formação
continuada...  as idéias de reciclagem, capacitação, aqueles termos todos que
Madalena Freire fez aquela crítica, que você tava lá no dia (RINDO).... Aliás,
uma crítica... a partir do contato com outras pessoas e com outros espaços,
inclusive o espaço sindical. Hoje, eu já tenho outra compreensão. Acho,
inclusive, que a formação política do professor e a formação sindical fazem
parte, inevitavelmente, da formação continuada.
...Eu ia responder assim: “Ó, a minha formação curricular continuada eu
encaminhei dessa forma; a minha formação é não curricular e tal...”. Mas, eu
hoje... agora acabei compreendendo, internalizando esses processos, e que...
fazem parte de uma coisa só! Aliás, é uma posição, inclusive, que eu tenho
pautado dentro do meu curso de pós-graduação. Eu estou fazendo mestrado...
na minha área, que é História. E eu tenho bancado essa posição, de que não
adianta a minha formação curricular se ela não for acompanhada de uma
formação... é... digamos, assim, mais... politizada... (prof. Sergio Guerra Filho)

....Então, é uma coisa que é extremamente contraditória. ... eles (nas escolas)
chamam de formação, ou de qualificação, que é algo até discutível!. Porque
você parte do pressuposto que o cara não está qualificado e você vai dar
qualificação a ele, sem perguntar pra ele quem é que ele quer ouvir. Sabe
aquelas semanas pedagógicas, que se resumem em dois dias...em um dia[...
...formação continuada... não só pela questão da própria nomenclatura...
acho que se eu não tivesse vinculação com o Sindicato, a minha visão seria
muito restrita. É uma questão de... abandonar aqueles conceitos antigos de
reciclagem de professor que é algo... que a gente ouvia, eu acho que se houve
ainda em muitos lugares, até hoje. Mas, acho que o sentido de formação, que
está se discutindo, principalmente, assim... redimensionado não (diz respeito)
só ao papel do professor, pra não ficar limitado na questão da sala de aula.
Mas a formação mesmo, numa outra perspectiva. Olha,... quais são os
paradigmas ?  quais são as propostas curriculares, porque, antes (havia) uma
carência muito grande... inclusive minha, mesmo. (prof. Paulo Leite)

As narrativas dos professores revelam que o termo ‘formação continuada’ se
constitui num referencial muito novo enquanto denominação de educação
pessoal e/ou profissional docente. E com relação a esse aspecto considero

importante observar que tanto o texto da LDB 9394/96, como as falas dos

professores apresentam uma pluralidade de termos e sentidos para denominarem

essa modalidade educacional.

Entretanto, pude também observar, que diferentemente dos propósitos e

interesses políticos que operam a reforma, onde a diversidade de significados

atribuídos à formação continuada corresponde à idéia de flexibilização e

favorecimento das lógicas mercadológicas na educação, algumas narrativas dos

professores ao trazerem esses termos: reciclagem, treinamento, aperfeiçoamento e

capacitação buscam interpretá-los de forma contextualizada, discuti-los criticamente
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nos seus cenários reais, produzindo desta forma não apenas outras políticas de

sentidos, mas, também, concomitantemente, outros sentidos político-pedagógicos

relativos a sua própria educação.

4.1.2 Formação continuada como um direito

O grande desafio colocado para os educadores que ora estão sendo chamados à

formação continuada por conta da reforma do ensino corresponde a necessidade de

superar as fragilidades próprias dos discursos retóricos no âmbito da lei e das

políticas públicas.

Essa reflexão já foi iniciada por mim no capítulo; “As múltiplas narrativas de

formação continuada no contexto da reforma educacional”, especialmente, na

abordagem referente “As narrativas docentes de formação continuada no contexto

da reforma”, quando ficou demonstrada a participação crítica e progressista dos

professores, através das suas entidades representativas, nas definições e no

acompanhamento das políticas públicas de valorização e formação docente.

Agora, considero importante continuar essa reflexão tendo, também, como

referência as falas dos professores entrevistados que abordam essa questão,

buscando assim, contrastar com artigos da LDB 9394/96 que asseguram essa

condição legal referente ao direito de formação continuada.

Conforme a LDB, nos seus artigos 62; 63; e especialmente, 67 e 87:

[...] A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior
[...] admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação
infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível
médio, na modalidade Normal.
[...] Os institutos superiores de educação manterão [...] Programas de educação
continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis.
[...] Como política de promoção da valorização docente assegura: inciso II -
Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico
e remunerado para esse fim; IV – Progressão funcional baseada na titulação ou
habilitação, e na avaliação do desempenho; e V - Período reservado a estudos,
planejamento e avaliação, na carga de trabalho.
[...] até o final da Década da educação, somente serão admitidos professores
habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço.

Considero que um dos pontos mais polêmicos e, muito recorrente nas

discussões junto aos professores tem sido esse sentido ambivalente que a lei

apresenta, ao definir o prazo máximo de dez anos após seu sancionamento para
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admissão de professores que ainda não tenham cursado o nível superior. No

entanto, como é possível observar nas citações acima, essa mesma lei no seu artigo

62, faculta o direito dos professores poderem continuar se formando no nível médio,

na modalidade Normal, como condição para atuarem na educação infantil e nas

quatro primeiras séries do ensino fundamental.

Os efeitos cruéis dessa contradição podem ser vistos em inúmeros relatos de

professores que têm sido pressionados, e até demitidos, em nome de uma política

que tem como substrato, a valorização e a promoção profissional.

Um dos casos mais representativos sobre essa questão, o qual considero

necessário preservar o nome da professora, se deu em meados do ano de 2002,

quando essa referida professora das séries iniciais do ensino fundamental, após ter

assumido um comportamento pedagógico-disciplinar com uma determinada aluna,

foi questionada pela própria aluna e seus familiares sobre os métodos utilizados,

sendo por eles considerado exagerados e agressivos. Curioso observar que a

escola, através dos seus coordenadores e diretores, ao avaliar a questão considerou

que a professora agiu inadequadamente em relação à filosofia e aos métodos

pedagógicos da instituição, e que, por conta disso, a condição para sua

permanência no trabalho estaria submetida à continuidade dos seus estudos, já que

ela só havia cursado o magistério e ainda não tinha formação superior como prevê a

lei.

Curioso também notar que esse direito à formação, assegurado na lei aos

docentes, inclusive, com licenciamento periódico e remunerado para esse fim,

tem sido interpretado pelas escolas como uma questão que diz respeito às

necessidades e aos interesses institucionais, geralmente vinculados à questão do

marketing da qualidade da educação. Para a maioria dos professores entrevistados

e isso pode ser notado nas citações, a questão da formação continuada é vista

ainda como necessidade e responsabilidade pessoal, ou seja, assumida pelos

próprios docentes.

Um outro ponto, não menos polêmico e contraditório, apresentado na lei diz

respeito à relação de igualdade que é conferida entre as habilitações em nível

superior, portanto, na modalidade formal, e as formações por treinamento em

serviço. Sobre essa questão o artigo 1o., que trata da abrangência da LDB 9394/96,

considera que:
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[...] A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa,
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações
culturais.

Mas, no entanto, a continuação do texto desse artigo faz uma ressalva ao

considerar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional disciplina a
educação escolar, e que se desenvolve, predominantemente, por meio de ensino
em instituições próprias, devendo estar vinculada ao mundo do trabalho e a

prática social. Onde surge a necessidade de maiores regulamentações para

assegurar e efetivar o direito dos professores participarem das formações

continuadas.

Estão aí colocadas algumas questões fundamentais:

De que maneira a formação continuada, como direito docente, pode

efetivamente representar uma política de valorização e promoção profissional?

Como os professores podem se posicionar ante os discursos ambíguos e

retóricos da lei? Como alterar as interpretações mercadológicas, viciadas e

unilaterais no âmbito das políticas públicas no que se refere à formação continuada?

Percebo que os professores, nos seus depoimentos sobre essa questão

conseguem, quando muito, problematizar e denunciar a ausência de políticas e

resoluções governamentais e particulares, de projetos e programas nas escolas que

tratem desse assunto. Como disse anteriormente, em geral essa questão tem sido

interpretada por muitos professores como algo de responsabilidade pessoal. Em

parte, considero que isso ocorre face ao posicionamento pouco sensível das gestões

escolares, onde raramente, percebe-se vontade política para tratar mais

efetivamente da formação do professor como co-responsável.

... formação, seja de que natureza!...a gente está falando da rede privada. Ela
tem suas limitações, muito clara. Primeiro, se não partir por uma iniciativa do
professor, do profissional, ele não espere da empresa, que ela não vai
proporcionar mesmo. (prof. Paulo Leite)

... A minha busca de formação foi uma autobusca, nada me mobilizou, assim,
em termos de instituição, que eu fosse estudar ou que eu voltasse a estudar.
Esse é um desejo, um sonho que eu persegui a vida toda... Eu acho que você
tem que está com um pensamento e uma profissão, e muito atenta com o que
acontece... por trás dos discursos dos políticos, do MEC, dos donos de escola,
da instituição... de tudo mais. (profa. Rosa Neder)
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... a formação em si, eu nem me preocupo tanto porque acho que o chute
inicial, ele mesmo, pode vir de várias áreas. Mas, a continuação disso é, hoje,
uma necessidade. Uma necessidade do ponto de vista profissional, quando a
gente pensa em mercado. E do ponto de vista da satisfação profissional
mesmo, da felicidade na profissão. (profa. Cristina Kavalkievick)

... continuar formando-se. Por que, houve uma época em que. as pessoas
terminavam os estudos no segundo grau. As mulheres, no magistério! Em
1996 a LDB culminou, assim, dizendo que o nível superior não é mais superior
e por isso, você precisa continuar. Então, agora ninguém termina. Você pode
parar, mas não termina. Então é uma necessidade do mercado.[...] Então, a
educação continuada vem numa necessidade do mercado, do MEC, de ter um
profissional melhor. Qual a qualidade antes não tava funcionando!? Então,
vamos tentar investir num profissional, pra ver se ele melhora a qualidade de
trabalho, se a educação melhora no Brasil e a gente deixa de se igualar à
África... Estamos num momento, numa época capitalista. Aquilo que não dói
no bolso, não tem efeito, então, até 2006, quem não tiver qualificado, e quem
não der continuidade perderá o emprego... (profa. Luciene Santos)

Em geral, algumas conquistas no âmbito das escolas, como, o licenciamento

e ajuda financeira para participação de atividades de formação têm ocorrido

individualmente, em relação a um ou outro professor. Muito pontualmente, registrei

situações nas escolas, em que essa prática era extensiva a todos os profissionais.

Refiro-me aos encontros relativos às semanas pedagógicas, que geralmente

ocorriam nos espaços da própria escola, e a alguns eventos, a exemplo dos

congressos e seminários fora das escolas, quando um determinado grupo de

professores combinava sobre a necessidade de afastamento, geralmente, mediante

o compromisso de reposição das aulas, e em alguns raríssimos casos quando foram

acertadas algumas formas de ajuda financeira por parte da escola.

As respostas às questões relativas ao direito à formação continuada como

uma política de valorização profissional, tendo como referência à participação

docente, vêm se dando mais efetivamente em função dos níveis de envolvimento

político e experiências pedagógicas dos professores, tanto nos espaços escolares

como no espaço sindical.

Embora reconheça que alguns direitos também são assegurados nos projetos

pedagógicos das escolas, eles não são extensivos a toda categoria profissional

como propõe a referida Convenção. Mesmo reconhecendo que pontualmente

algumas escolas desenvolvem atividades de formação continuada em serviço,

pretendo aqui analisar essa questão como uma política mais abrangente, como uma

política de responsabilidade pública, conforme prevê a convenção de trabalho.
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Portanto, considero que os avanços mais significativos com relação à

formação continuada como um direito assegurado aos professores vem sendo

propiciado através da participação dos docentes no espaço sindical, especialmente,

por ocasião da construção de propostas de pauta de reivindicações e das

Convenções Coletivas e Acordos Coletivos de Trabalho.

Reporto-me agora a esses dois documentos buscando reconhecê-los como

movimento, como política sindical docente, um processo de formação continuada, de

luta e conquista dos professores através dos quais posso identificar mais uma vez

como os sentidos ambíguos relativos à formação profissional podem estar

dificultando avanços mais significativos ante a questão.

4.1.3 Formação continuada na Convenção e Acordo Coletivo de Trabalho

Em um primeiro momento, nos dias 02 e 03 de abril de 2003, a diretoria do

Sinpro-Ba apresentou sua Proposta de Pauta de Reivindicação 2003/2004, um texto

construído coletivamente no âmbito sindical, para que pudesse ser submetido à

categoria em processo de votação nos estabelecimentos escolares, na sede da

entidade e nas seções sindicais. Nesse documento identifiquei cinco cláusulas que

considero que estariam relacionadas com a questão da formação continuada

docente:

- Cláusula 20a, que regulamentava os adicionais por qualificação profissional;

- Cláusula 21a que tratava do adicional de pesquisa e produção científica;

- Cláusula 26a que regulamentava o abono de faltas para a participação na IX

Jornada Pedagógica dos trabalhadores em educação;

- Cláusula 27a que regulamentava a participação dos professores em cursos de

capacitação, aperfeiçoamento, atualização, especialização qualificação, jornadas,

seminários, simpósios e congressos;

- Cláusula 28a, de forma apartada das demais abordagens, buscava regulamentar

formação continuada conforme prevê alguns direitos assegurados na LDB 9394/96.

Foram cláusulas que também constaram da proposta de pauta de

reivindicação do ano anterior e mais uma vez estavam ali escritas de forma

desarticulada, algo que foi justificado por uma professora e diretora sindical, como

uma estratégia da negociação. A questão é que como resultado final dos acordos de

trabalho, algumas dessas propostas de regulamentação da formação e valorização
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profissional foram suprimidas30 pelos representantes dos donos dos

estabelecimentos de ensino, na medida em que eles não concordaram com a

inclusão de novas cláusulas na convenção.

Por conseguinte, podemos considerar que a questão da valorização e

formação continuada de professores, como representação de narrativas docentes,

estão asseguradas na Convenção Coletiva e Acordo Coletivo de Trabalho

2003/2004 nos seguintes termos:

- Cláusula 4a, da valorização por qualificação profissional, que assegura

adicionais sobre o salário-base dos professores formados em cursos de pós-

graduação stricto sensu e/ou lato sensu;

- Cláusula 5a que regulamenta a participação dos professores na IX Jornada
Pedagógica dos Trabalhadores em Educação e assegura a liberação das escolas

para que os professores possam todos os anos participar das jornadas pedagógicas;

- Cláusula 6a que regulamenta a participação dos professores em cursos de
capacitação, aperfeiçoamento, atualização, especialização qualificação,
jornadas, seminários, simpósios e congressos e assegura o abono de faltas nas

escolas de até cinco dias corridos, uma vez por semestre para participação nos

eventos citados. Nessa cláusula foi suprimida a parte do texto das propostas de

reivindicação que estabelecia que nesses eventos de natureza pedagógica, as

escolas arcariam com no mínimo 50% (cinqüenta por cento) das despesas, como

uma forma de investimento na formação docente.

Considero importante também registrar a cláusula 7a da coordenação
pedagógica e a 8a do trabalho docente e técnico, por estarem elas assegurando

direitos que em alguns casos se convertem em políticas, projetos e ações no âmbito

das escolas que contemplam as narrativas docentes como produção de sentidos e

autorias de formação continuada.

Quanto à cláusula 7a, tenho observado uma tendência das escolas e dos

professores estarem cada vez mais incluindo a perspectiva da formação continuada

como componente do trabalho de coordenação. E quanto à cláusula 8a, que trata do

trabalho docente gostaria de registrar como os professores se reconhecem como co-

atores-autores ‘intelectuais e artísticos’ nas ações, processos e construção dos

                                                
30 Na Convenção Coletiva e Acordo Coletivo de Trabalho não foram assegurados os direitos relativos
às cláusulas 21a que tratava do adicional de pesquisa e produção científica e a 28a que buscava
regulamentar formação continuada conforme prevê alguns artigos da LDB 9394/96.
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produtos pedagógicos, ou seja, dos referenciais teóricos e tecnológicos

desenvolvidos nas escolas.  Penso que essas questões, que abordam uma

perspectiva mais complexa de ser-sendo professor, merecem uma atenção especial,

que será dada no momento da discussão, sobre ‘O professor como ator-autor nas

ações e projetos de formação continuada... Uma política de participação e

valorização docente’, apresentada a seguir.

4.2 Narrativas de professores: sentidos ontológicos e sócio-epistemológicos
na formação continuada

Essas narrativas descrevem, em especial, as políticas de sentidos dos

professores sobre formação continuada tendo como tendência predominante suas

trajetórias e implicações ontológicas e sócio-epistemológicas. Em geral, são

depoimentos onde os professores descrevem suas experiências de vida, suas

histórias autobiográficas, seus sentidos teóricos, seus fazeres práticos, seus

referenciais morais e sócio-culturais como forma de constituírem seus saberes e

conhecimentos de educação continuada.

São falas onde eles se mostram como atores-autores formulando sentidos

singulares, em tempos e lugares igualmente pessoais e particulares de formação. As

falas aqui se referem as suas vidas sociais, considerando suas especificidades

existenciais, suas vivências diferenciadas, cheias de diferentes significados.  Nessa

perspectiva considero importante destacar o sentido histórico-afetivo dessas

narrativas.

 Em geral, esses sentidos ontológicos e sócio-epistemológicos têm

inspirado muitos professores como dispositivos pedagógicos para falarem das
suas trajetórias de formação continuada.

Nos depoimentos dos professores é possível observar como esses

referencias estão presentes nas suas formações, como eles estão articulados

dialeticamente, e como tem situações em que um dos sentidos predomina em

relação ao outro. Isso pode ser visto nessas falas, em que ficam mais evidentes os

sentidos ontológicos na formação continuada.
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... eu tive um pensamento, assim... pouco crítico sobre educação... E. aceitava
o que vinha pronto como uma coisa normal... Pra falar um pouco do meu
entendimento, hoje, da formação continuada, eu tenho que fazer... uma
retrospectiva do que tenha sido a minha itinerância como docente. Eu
entendia... em ter um emprego e ser professora... era o saber... era o
conhecimento que eu tinha, de ser professora. E, numa perspectiva da
formação que eu tive. Acreditando eu, que... ter sido formada... graduada no
magistério era a competência que eu precisava pra ser professora. E...
conseguindo um emprego numa escola conceituada em Salvador! pra mim,
era um glória... era e é uma coisa que ainda hoje muita gente almeja...
...Observando a educação dos meus filhos... como é que estava sendo
encaminhada!... E o próprio mundo, a própria leitura de mundo fez com que
eu começasse a pensar sobre educação com um compromisso mais político e
questionador e crítico a respeito das práticas... das minhas próprias
práticas...
Então, eu vi que não existia, assim, um envolvimento, uma interação entre o
que se praticava e o que... se lia, o que... se discursava sobre educação. Olhe,
Cláudio, durante muito tempo, eu acho que ainda hoje isso é pertinente... tem
muita... muito professor que está, assim, alienado... do que é educação, do
que ela deve ser na vida do sujeito, de uma nação, de um Estado etc. (profa.
Rosa Neder)

...formação continuada é algo que você está no dia-a-dia ampliando. Não vejo
como algo pontual, nem como um limite, como uma capacitação...que eu não
concordo. Vejo como algo do dia-dia em termos de ampliação do que você
pretende fazer, de ampliação dos conhecimentos através de cursos, de
teatros, de cinemas, através de um trabalho formal e informal que você esteja
ampliando... que não seja algo tão distante, parecendo; como um curso que
tem que fazer para ter essa formação continuada... Sinto que a cada ano vai
ampliando a sede de fazer mais. Por exemplo, desde quando me formei sinto
que venho ampliando, buscando coisas novas e tentando colocar em prática.
Tenho algumas decepções, mas nunca perdi a esperança, pois sei que nessa
caminhada... minha perseverança é grande, naquilo que eu quero e acredito
na minha formação..vou lutar até o final. Tenho já recebido muita formação e
sinto que preciso multiplicar, contribuir mais como ‘educador’, tenho uma
responsabilidade muito grande de não só na sala de aula...no meu dia-dia, na
minha práxis diária mesmo colocar essas lições diárias que a gente tem
recebido através de amigos, através de autores, através de músicas, de
teatro... Enfim somando tudo isso que a gente canalize para o que a gente
deseja... e se organizar mais efetivamente para colocar em prática o que a
gente quer. (profa. Gissélia Besnosik)

Essa tendência de descrição mais ontológica da formação continuada pode

ser vista também nesse ‘texto memorial’ da profa. Mary Cláudia Souza, apresentado

num curso de formação na modalidade de extensão em arte-educação.

A arte vem tendo uma enorme importância na minha vida. Descobri que o
meu interesse pela arte veio desde a infância, pensava eu que teria sido na
adolescência após um curso de pintura, mas o meu encontro já havia
acontecido desde antes. Lembrei-me que na cidade onde nasci, Jussari, Sul da
Bahia, o meu contato com a arte era direto e da seguinte forma: participando
das festas populares como São João, carnaval, procissões etc... que eram
verdadeiros espetáculos desde o figurino até as dramatizações e danças. Foi
chegando a adolescência e a relação com a arte aumentou, através do cinema
que era da minha família e dos circos que chegavam para se apresentarem na
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cidade.Com o cinema passei por várias experiências desde a chegada dos
carretéis dos filmes, que eram trazidos de Itabuna pelo ônibus da cidade e
íamos buscá-los no ponto de parada do ônibus bem próximo da minha casa,
assim como a experiência na bilheteria e na cabine onde rodavam os carretéis
dos filmes. Durante muito tempo a minha tia, com a qual eu morava, cedia o
cinema durante às tardes para construirmos espetáculos de matinês.
Fazíamos apresentações de números de danças, cantos, dublagens, palhaços,
equilibristas, dramatizações, etc... Que eram criados por minhas primas,
irmãs, amigos e eu. Anunciávamos os espetáculos pelas ruas da cidade,
vestidos de palhaços usando perna de pau ou pernas feitas com latas e
barbante.
A relação com o circo se deu porque eu adorava ir aos espetáculos, na
verdade era difícil perder um, mesmo que fosse repetido. Além disso, alguns
circenses eram meus colegas na escola, pois muitas vezes os circos passavam
um tempo maior na cidade.
Após esse período fui estudar em Ilhéus, continuei a me relacionar com a arte,
só que mais precisamente pelo veio escolar, através de apresentações de
peças no teatro da escola, em classe com dramatizações e é engraçado que
me lembrei de como eu gostava de imitar algumas pessoas da minha cidade
pelos corredores da escola, os meus colegas adoravam e pediam para que eu
repetisse sempre. Foi nesse período que cursei o magistério e fiz o curso de
pintura, o qual já citei anteriormente. Quando acabei o magistério vim para
Salvador, resolvi fazer o vestibular para Educação Artística com habilitação
em Artes Plásticas. Cursando a universidade, ainda no seu início, comecei a
dar aulas para a educação infantil numa escola alternativa, na qual a arte
recebia grande importância dentro do currículo. Um tempo depois fui ensinar
numa outra escola para o ensino fundamental de primeira a quarta série,
onde trabalho até hoje.
Como professora de segunda série do ensino fundamental, me relacionei com
a arte de modo a respeitar e compreender a produção artística dos meus
alunos, valorizando o processo de cada um. E assim, mostrando à escola que
não éramos decoradores de mural. Já acabando a faculdade, passei a
trabalhar com as quintas, sextas e sétimas séries. Tive experiência também
dando aula para o curso de magistério, porém foi trabalhando com o ensino
fundamental de quinta a sétima série, no qual me encontro atualmente, que
passei a estudar, conhecer, me aperfeiçoar e experienciar o ensino da arte.
Participando de congressos, seminários, fazendo leituras e estudos na área de
arte-educação desenvolvo meu trabalho através de um tripé: ético-crítico-
estético, o qual, a cada dia descubro que o caminho que venho trilhando mexe
comigo, me interroga e faz com que eu vá buscar e beber mais nessa fonte de
encantamento e transformação; que é a arte-educação. A forma como venho
percebendo o ensino da arte-educação, junto aos meus alunos e ex-alunos,
através dos seus relatos, me faz acreditar que a arte é um dos caminhos onde
é possível trabalhar uma ‘auto-hetero-relação’. Portanto, um caminho de
transformação positiva, afirmativa do mundo sobre bases de sensibilização,
reflexão e criação, como princípios da vida e da humanidade.(profa. Mary
Souza)

Essas narrativas mostram mais amplamente como essa perspectiva

ontológica, mesclada com sentidos ‘epistemológicos’, tem se constituído em um

dispositivo pedagógico fundamental para que os professores possam se expressar

com e através das suas histórias de vida, das suas compreensões complexas de

realidades, e, portanto, de suas linguagens, como atores e co-autores de novas

narrativas teórico-epistemológicas de formação continuada.
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 4.2.1 O professor-ator-autor: tensões epistemológicas nos cenários de
formação continuada das escolas

Gostaria de discutir os referenciais produzidos no campo da pesquisa

considerando dois momentos, ou melhor, dois planos, desse processo que aqui

denomino de ‘virada epistemológica’.

No primeiro plano busquei identificar e descrever os sentidos sócio-
epistemológicos presentes nas narrativas dos professores sobre formação

continuada. No segundo plano, que se dá concomitantemente ao primeiro, busco

descrever como essas perspectivas epistemológicas têm sido articuladas pelos

professores como dispositivos na produção de outras subjetividades e sentidos
pedagógicos de formação continuada. Ou seja, uma proposta que busca

compreender essa questão do conhecimento de forma mais complexa, sobretudo,

por buscar, também, contemplar relações ambíguas, contrastar sentidos, saberes,

conhecimentos e poder.

Importante observar como as narrativas dos professores sobre suas

itinerâncias e produção de sentidos de formação continuada produzem e constituem

diversos significados, alguns mais comuns e outros bastante inovadores aos

contextos tidos como oficiais da educação. Em geral, são significados
epistemológicos que incluem os sentidos ontológicos, que conforme nos diz

Boaventura de Sousa Santos (2001), não desperdiçam as experiências no âmbito
da vida comum, cotidiana.

Confesso que essa descoberta correspondeu a minha intenção política de ter

ido escutar e descrever sobre os referenciais docentes de formação continuada,

especialmente, nos lugares e situações em que eles, os professores, ‘traem’ e

constroem outras alternativas em relação aos modelos epistemológicos positivistas,

generalistas, lineares da ‘ciência dura’ e aos modelos pedagógicos diretivos,

comportamentalistas que consubstanciaram e ainda hoje embasam muitas

propostas de formação continuada.

Nesse depoimento sobre suas itinerâncias de formação continuada, a profa.

Patrícia Dias expressa como ela se sente implicada com esses sentidos

epistemológicos mais ampliados na formação docente, em especial, como

dispositivos na produção de outras subjetividades e significados pedagógicos de

formação continuada.
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...Formação continuada é você estar sempre em contato, é você estar sempre
atento, você está sempre lendo, você estar sempre estudando, você estar
sempre discutindo com pessoas, participando de movimentos que envolvam
educação de uma forma geral... E isso... passa pelas suas leituras individuais,
pelas suas escolhas individuais, de acordo com as suas necessidades e as
demandas que você tem daquele próprio trabalho que você está
desenvolvendo.
...Também a participação em grandes eventos, para poder de alguma forma
estar socializando, ouvindo outras coisas e vendo como é que anda o
movimento, de uma forma geral nos outros espaços, nas outras escolas, e
tudo. Assim... é algo que você possa estar extrapolando, além da formação
básica que você teve... algo que você possa, sempre, estar ampliando.
...Então, também, no sentido de você estar fazendo... algumas especializações,
procurando encontrar o seu caminho, também, de ir aprofundando todos
esses... temas, essas questões que, de alguma forma... estão mais latentes no
momento.
...Olha, na verdade, é até muito interessante, porque conversando com
professores e revendo, assim... fazendo uma volta ao tempo em que eu estava
em sala de aula, a gente percebe... que a cada momento há transformações
muito grandes, que estão ocorrendo na sociedade como um todo!
...E que... o conceito de família, a forma de como a família estabelece uma
relação com educação, com a escola, também muda... Nós como professores,
como educadores também estamos, o tempo inteiro, no nosso cotidiano
mudando e acompanhando todas essas mudanças. E, assim, não dá pra você
querer, manter ou continuar agindo ou tendo os mesmos paradigmas que
você tinha há dez anos atrás...
...Então, é no sentido de estar atualizando o discurso... De poder, de alguma
forma, estar acompanhando essas transformações pra poder contribuir de
uma forma mais efetiva, também, na formação desses... educandos,  entre
aspas!...
...Então, assim, eu percebo que a necessidade da formação continuada se dá
pela transformação, mesmo, diária que ocorre... E que a gente precisa, de
alguma maneira, estar correspondendo, um pouco, a essas expectativas, até
porque... os nossos alunos são outros... e têm outras demandas, têm outras
necessidades e... é preciso... que a gente possa chegar até eles... E, o que...
nós professores, nós educadores, temos percebido é que... o modelo que
tínhamos não chega mais... não atinge mais!...
...Então, como fazer e o que fazer para que possamos atingir, chegar mais
perto e ter, efetivamente, algo que a gente perceba que há crescimento; que a
gente está, efetivamente, interferindo na formação como um todo... Não só
escolar, ou do conteúdo, mas a formação mais ampla, como cidadão, como
pessoa mesmo, de estar nesse processo!... profissionalmente, também, lógico
que você percebe que há um desejo individual, um desejo pessoal de
crescimento, de avanço, de poder, de alguma forma, até conquistar outros
lugares dentro de sua profissão. E que, com certeza, a formação continuada
me dá essa possibilidade... lhe abre mais... Mas você também, só faz isso,
movido por um desejo de estar, de alguma forma fazendo contribuição. Então
é uma coisa que está muito relacionada ao próximo...  Assim, você não quer
crescer por crescer pra você, por um destaque pessoal individual. Você quer
que esse crescimento, de alguma forma, se reflita no seu trabalho, com as
pessoas com quem você se relaciona, com os seus alunos... Então, que tenha,
efetivamente, algo que não seja apenas de ordem teórica, mas, sim, de uma
relação da praxis, mesmo, pedagógica Humana, exatamente. (profa. Patrícia
Dias)
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Nessa fala a professora Patrícia Dias, atualmente exercendo a função de

orientadora educacional, demonstra como uma narrativa crítica de formação docente

pode trazer dispositivos epistemológicos emancipatórios, que integram também as

dimensões ontológicas do ser, se constituindo desta forma em referenciais muito

significativos na interpretação, compreensão e alteração de modelos pedagógicos

baseados em pressupostos simplificadores e arcaicos. Essa perspectiva polifônica

na formação continuada de professores representa um dispositivo e uma estratégia

de ‘virada no sentido do conhecimento único’, ou seja, a possibilidade de constituir

outros significados para educação contemporânea, podendo, desta forma, operar

mudanças efetivas no cotidiano das escolas.

Aqui vale ressaltar que algumas propostas de formação continuada tem tido

maior sensibilidade e intenção de buscar compreender os fenômenos humanos na

sua complexidade. Nesse sentido realizamos, juntamente com um grupo de

educadores no qual incluía a referida professora, uma discussão temática, no

período da semana pedagógica, sobre a importância da formação dos professores e

da educação escolar como meios de emancipação das atuais condições humanas.

Esse trabalho, através dessa abordagem propiciou uma discussão ampliada e

plural sobre as políticas de sentidos epistemológicos e ontológicos presentes nas

propostas de formação continuada realizadas pela escola. As falas dos professores

presentes nesse trabalho, como por exemplo, as falas dos professores Marcelo

Rocha, que participou desse trabalho como formador de professores, e professor

Roberto Oliveira, coincidiram com o posicionamento visto no depoimento da profa.

Patrícia Dias, ou seja, da impossibilidade de sustentação de uma concepção de

conhecimento, como referência de educação escolar, que se sustente conforme a

lógica positivista, linear, simplificadora, racional, própria do conhecimento moderno.

O prof. Paulo Leite na sua entrevista fez um alerta muito significativo com

relação a essa tensão, especialmente, sobre o que representa assumir

posicionamentos de contraposição em relação ao modelo disciplinar, padronizado,

positivista; apenas através de retóricas pró-interdisciplinaridade e pró-construtivismo,

sem efetivamente, possibilitar outras perspectivas de viradas epistemológicas mais

progressistas.

Penso que esse Professor levantou uma questão muito pertinente à formação

continuada docente, sobretudo, quando ele sinaliza os discursos retóricos que
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algumas escolas tem feito no que diz respeito as suas opções epistemológicas,

como referenciais que fundamentam seus projetos pedagógicos.

...Existe um papel... tudo muito bonitinho ali, mas... é como se dissesse assim,
foi escrito para qualquer escola. Te digo... se tirar o projeto pedagógico de
(uma determinada escola), tirando o nome... você pode botar o nome de
qualquer outra escola. Se... é uma coisa meio... padronizada!
...no máximo, o que esse projeto pedagógico conseguiu fazer foi atender,
como eu disse, essa... exigência do MEC pra inclusive dizer aos pais: “Nós
estamos de acordo com os parâmetros curriculares nacionais”. E que serve
tanto para (essa determinada escola) quanto pra aquela escolinha que a
mulher bota, lá numa laje... sobre a casa dela e diz: “Ó, nossa escola,
também, é construtivista e está dentro dos parâmetros.”.
Então, no fundo, no fundo, é uma casca de ovo, que você apertando um
pouquinho quebra. (prof. Paulo Leite)

Para ele, algumas escolas através das narrativas dos seus projetos e planos

pedagógicos não têm realizado uma virada epistemológica efetiva. Tanto a

interdisciplinaridade como o construtivismo tem sido usado como retórica, como

marketing, e não como uma opção teórico-epistemológica séria. Desta forma,

segundo esse Professor ficam comprometidas as imagens da escola e,

conseqüentemente, a do próprio professor, que se sente responsabilizado, sem

estar devidamente formado, para dar conta desse referencial propagado pelas

escolas. Observem nessa narrativa como ele fala dessa questão:

...na maior parte das vezes, o professor não sabe o que é
interdisciplinaridade, na rede privada. Quando muito, com muito boa vontade,
com muita sensibilidade, com muito espontaneismo, ele se junta com
professor de outra disciplina, normalmente da mesma área... Então,
Geografia... com História, no máximo, amplia pra Filosofia. Ou, quem sabe,
com maior esforço, com Português e Redação. Mas, por exemplo, eu não vi até
hoje, um projeto interdisciplinar que dissesse assim: “Vamos trabalhar
História e Física, ou História e Química”.
...Por que? Porque o professor vai dizer assim: qual é... História e Química?
História e Física. Então, a interdisciplinaridade fica limitada às disciplinas de
humanas, disciplinas de ciências naturais. Então, ciências exatas... fica muito
assim...
... e muitas vezes as escolas saem na frente quando... para eles é: “vamos
fazer o seguinte, vamos fazer um trabalho só. Não precisa de vários tipos de
trabalhos, a gente faz um só e a gente diz que esse trabalho é um projeto e
que vai ter uma culminância”... tudo é culminância. O mais importante não é
o processo, é a culminância, ou seja... você faz uma feira... de conhecimento,
feira de ciências. O mais importante é se naquele dia... e aí a clientela está
muito acostumada a isso...
...É... aí vem a questão da feira... parece que no chão da sala, realmente, você
está pisando na seca, lá do sertão... aquele chão todo rachado, tem um soro
perfeito do ponto de vista da... do cenário... Aí quando você vai apertar, é
aquela coisa mecânica de um menino que fica na porta, pra receber as
pessoas que vem visitar aquele cenário... onde, a turma da 6ª série ficou
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com... o sertão...pra pegar sobre... seca. Aí a 6ª série B vem pegar sobre...
irrigação. Aí a 6ª série C pega sobre... ou seja, fragmentado, completamente.
Então, é fragmentado pelos alunos, por quê? Porque já vem fragmentado da
instituição, já fica fragmentado na cabeça do professor.
Se esse professor tem uma visão... de interdisciplinaridade fragmentada, de
conhecimento fragmentado... você vai culpar o aluno? O aluno é o terminal,
digamos assim. Tal origem, da matriz, já vem fragmentada...
...Aí quando tem o... momento da avaliação dos pais dos alunos: “Olhe o
professor.... avaliou assim, só deu 8 (oito), valia 10 (dez) porque tava tudo
muito bonito, colorido, os meninos trabalharam pra caramba!”. Não se discute
o processo, a construção do conhecimento e sim aquilo que foi apresentado
naquele dia. Aí nega toda a trajetória, às vezes, até um trabalho sério, bem
feito, mas nega completamente. A plástica se sobrepõe... completamente...(
prof. Paulo Leite)

Segundo ainda esse professor as escolas, em geral, têm feito essas

adaptações aos seus projetos e currículos com base nas orientações da reforma do

ensino, conseqüentemente, têm sido hegemônicas as idéias de formação trazidas

nos textos dos parâmetros curriculares, assim como, a proposta da escola única com

relação à concepção epistemológica e curricular. Desta forma, conforme prof. Paulo

Leite, algumas escolas têm feito seus discursos sobre cidadania, fraternidade e

humanismo, buscando fundamentalmente, produzir nomenclaturas que visam

atender meramente ao mercado.

...É aquela questão, por exemplo... hoje, no máximo, quem se diz muito
avançado trabalha, como nós mesmos trabalhamos lá... com os eixos
temáticos. Mas isso... não por ter sido um saque do departamento, mas sim,
como um modelo... a LDB, desculpe... os novos parâmetros curriculares, eles...
digamos assim... tinham sistematizado o que muita gente já vinha fazendo,
talvez experimentalmente, talvez intuitivamente...
... pelo menos acho um mérito, os parâmetros conseguiram sistematizar. Mas
eles sabem que não pode ser assim, essa é a receita e você vai aplicar em
qualquer lugar... as diretrizes institucionais elas prevalecem, por mais
avançados que um grupo de professor... profissionais, educadores na escola
queiram...
...A gente não entra na esfera pública... sendo particular isso tem um peso
muito maior. O dono da escola diz: olha, a filosofia da escola é humanista. Até
hoje eu não sei que diabo é filosofia de escola humanista! Porque... eles
também não devem saber, mas é humanista no sentido de que combina dizer
humanismo, cidadão... escola fraterna porque são nomenclaturas que de
qualquer forma atendem ao mercado... a uma expectativa, talvez, (diante)
desses crimes, aí. (prof. Paulo Leite)

Aqui penso ser possível interpretar essas falas como representação de um

posicionamento político, como uma atitude hermenêutica, de interpretação crítica do

vivido, onde o referido professor, a partir do lugar que está implicado, com suas
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preocupações produz uma crítica muito significativa na perspectiva da virada

epistemológica. Um exercício, como nos diz prof. Roberto Macedo;

...de resistir partindo de uma perspectiva de re-existência... onde o resistir
político implica em recriar, produzir... como uma ressonância do que está aí,
porque a ressonância traz consigo a recriação, a resignificação e a própria
produção de conhecimento.(Fala sobre ‘Heurística’, no Sinpro-Ba, 2003)

4.2.2 Nós que aqui estamos... Narrativas implicadas no cotidiano da sala de
aula: outras histórias e educação continuada

Embora esses dados relativos à história cotidiana escolar já tenham sido

contemplados parcialmente nas citações anteriores, considero muito significativo

refletir sobre alguns outros depoimentos docentes sobre a história cotidiana da
sala de aula, do currículo em curso, dos dias letivos, como dispositivos para a

formação continuada.

Em geral, são narrativas que descrevem as experiências didáticas,

metodológicas, as atividades das aulas, os currículos vividos cotidianamente pelos

alunos e professores. Falas que expressam as reflexões e análises docentes sobre a

materialidade e as subjetivações da educação letiva no espaço escolar.

Considero importante também trazer esses relatos pelo fato deles estarem

muito pouco contemplados nas pesquisas e publicações pedagógicas que ora

discutem a formação continuada de professores. Portanto, gostaria de citar

inicialmente alguns depoimentos feitos pelo professor Roberto Oliveira, onde a sala

de aula está representada de diversas formas, como um lugar opressivo,

insuportável, mortífero e, concomitantemente, pode ser vista como um lugar

experimental e estratégico tanto para formação do aluno como para a sua própria

formação.

...cada vez mais a sala de aula exige, pelo menos do professor de História
várias interseções, links, conexões com o que está acontecendo fora da sala de
aula. A sala de aula, hoje, por si só não responde a expectativa do garoto que
chega as sete da manhã (no meu caso  trabalho pela manhã) e sai doze e
meia, só ouvindo, ouvindo, ouvindo... Cinco vezes na semana essa condição,
mas o sábado, fazendo avaliação... deve ser uma tortura, realmente,
insuportável... insuportável!
Então, se você não tiver, pelo menos, como transformar a sala de aula nessa
grande babel democrática de diálogo, em espaços para construir coisas
interessantes... a escola... essa escola que a gente tem hoje está morta. E a
gente já começa sentir o cheiro da putrefação. (prof. Roberto Oliveira)
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O referido professor através dessa reflexão sobre a rotina das aulas busca

formular algumas alternativas no sentido de transformar a sala de aula num

ambiente mais democrático. Nesse depoimento ele demonstra, sobretudo, seu nível

de implicação na busca de resoluções para essa situação da sala de aula formal,

considerada por ele como um lugar insuportável.

  Curiosa a trajetória que ele faz na busca de ajuda para tentar mudar a

situação-problema da sala de aula. Inicialmente, ele recorre às reuniões de

coordenação da escola, mas não consegue muito diálogo sobre a questão. Então,

ele resolve ir desenvolvendo, durante esse tempo das reuniões de coordenação na

escola, algumas outras atividades de formação tendo em vista a melhoria do

cotidiano da educação na sala de aula.

...Eu tenho uma coordenação, onde particularmente não tenho visto muito
proveito nisso, porque essa coordenação está muita atrasada nas discussões.
Como poder por parte deles... por mais que eu dialogue, por mais que eu
tente, por mais que eu cave...  não há como prolongar... Essas pessoas, esses
profissionais têm competência, no entanto, estão sendo chamados para
responder coisas gerencias e têm tido pouco tempo para se debruçarem nas
questões da sala de aula, do ensino-aprendizagem... Logo, isso é um problema
institucional  da coordenação...
...Mas eu tenho usado muito esse tempo para preparar material, para
navegar na internet, para corrigir material... porque hoje eu não levo mais
material pra casa.
Então acho que tem melhorado muito minha qualidade de vida. O que
significa, apenas, cinco horas das vinte horas... Dá o quê? Dá... ¼, não é? Se
cada professor tivesse ¼ de sua hora remunerada para ele pensar a atividade
docente, isso seria...  o início de uma mudança significativa.
E quando eu fico nesse tempo sem ir a sala de aula, a mente trabalha com
uma velocidade alucinante. E é essa alucinação que eu levo pra o espaço de
aula. Onde nem eu hoje mais consigo organizar qual é a aula que eu vou dar.
Então eu acho que essa é... uma situação inusitada, não só para o aluno, mas
também para o professor... que é a construção dessa grande... busca que é...
o saber, o conhecimento, o aprender, o ser feliz, não é? ...e digo, são as
melhores aulas. Hoje, as aulas que eu mais planejo são as piores aulas que eu
dou (RISOS). As aulas que eu menos planejo são aquelas que me dão muito
mais felicidade, e são... duradouras.
Hoje eu teria, assim, um rol de experiências que foram construídas naqueles
cinco minutos... entre o entrar na sala... esperar o pessoal se acomodar e...
despejar a proposta pra que eles, então, passem a construir isso. E tenho visto
que... os alunos se envolvem de uma maneira radical, quando eles se sentem
sujeitos... nessa construção... no fazer, mais do que no professor dizer... e
eles copiarem para cair na prova do final do período. (prof. Roberto Oliveira)

No relato a seguir, a profa. Heloisa Helena Monteiro faz uma reflexão

bastante crítica sobre as subjetivações e materialidades da história do cotidiano da

educação no espaço da escola, como alguém que convive e conhece esse lugar

porque “respira lá”. Assim como o professor Oliveira, a referida professora através
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desse texto que eu fiz questão de manter na integra, pela poética e pela riqueza de

detalhes, demonstra as principais tensões vividas no cotidiano da sala de aula,

possibilitando desta forma ao campo dos estudos educacionais, a produção de

outras narrativas, outros sentidos mais contextualizados, dialéticos e relacionais

como dispositivos para uma perspectiva de formação que considere alunos e

professores como sujeitos “ensinantes-aprendentes” continuamente.

Este texto surge da frustração imensa de querer registrar o diário de
enfrentar uma sala de aula, contendo em média 50 adolescentes através de
imagens, num espaço-tempo definido entre o público e o privado, desde o
período de um dia, até uma semana, chegando ao tão famoso ano letivo.
Por uma incompetência desta que escreve, o dom da pintura nunca esteve nos
seus planos existenciais, provavelmente porque seria um desastre ou por falta
de habilidade mesmo. Bom, é por conta desta ausência artística que lanço
mão do texto, com a intenção de expressar as imagens delirantes que passam
pela minha mente quando estou dando conta literalmente de quase 50
meninos e meninas que querem atenção individualizada, marcante e
específica, bem como a possibilidade de colegas de ofício poderem estar
representados nestas linhas e resignificá-las, através dessa matriz,
escrevendo também sua “pintura”, de forma que seja um texto de várias
mãos.
Se um professor ou professora, como é o meu caso, der 6 aulas por dia, na
realidade de uma grande escola da rede privada de ensino, falará, no mínimo
o nome de 300 alunos, se forem 10 aulas,  falará 500 e caso enfrente o 3º
turno noturno, na maioria das vezes na rede pública estadual ou municipal,
este número passa para 700, 800. Não, esse texto não é sobre números, não é
econômico, é um texto de pintura-literária. É, inventei agora. Será preciso
colocar a imaginação para ajudar-me no meu louco desejo de traduzir um dia
na vida do professor e da professora, os encontros, desencontros, tropeços, e
realizações que o espaço-ambiente – sala de aula – proporciona.
É também um texto que permite que você, leitora(o), insira suas expressões e
vivências-experiências, seja como aluno(a), que todos nós somos, ou como
professor(a), se você já foi ou ainda o é...ou está se preparando para ser.
Contribui também para uma grande homenagem a todos nós, resistentes e
persistentes, de uma profissão pouco valorizada no nosso país, mas de uma
importância intrínseca.
7:00 h da manhã, a grande maioria de companheiros(as) desta empreitada já
está a postos na sala de aula ou prestes a fazer isto. A sonolência marca o
encontro de alunos e alunas não querendo acordar tão cedo seus neurônios.
Com professores e professoras cansados de um dia anterior de trabalho, de
farra, de final de semana não descansado. Ufa! Muitos “nãos”, bom talvez por
isso, não ao atraso, não a reconsiderar a tarefa não trazida, não a conversa,
não a brincadeirinha, não, não, nnããããoooo!
O longo dia atravessa cheio de nãos inaceitáveis, na maioria das vezes
questionáveis, mas na selva e seara que nos encontramos muitas das vezes o
dizemos, automaticamente para até mesmo defendermos nossa integridade
física e moral...
... Não pode ir ao banheiro; Não pode fazer xixi ; Não pode beber água ; Não
pode ir pagar  o colégio; Não pode telefonar; Não pode falar com a
coordenação, nem com a auxiliar, nem com o SOE, nem com o Papa!!!!
As horas avançam o controle é uma linha tênue entre o desejo de ir e de ficar.
Mais nomes, novos nomes, velhos nomes, nomes iguais, pessoas
diferentes...SILÊNCIO palavra dita inúmeras vezes...psiu! Ei! Peraí! Presta
atenção! Olha aqui, por favor! Entendeu, entenderam?!!Dúvida, pergunta?! Já
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respondi esta mesma pergunta mais de duas vezes, por que não prestou
atenção?! “Queta”! Não trouxe a nota. Não, não corrigi o teste que você fez
ontem...Não lembro da sua nota, particularmente. Não, não sei o gabarito de
cabeça, ainda vou fazê-lo. Vira para frente! Tenho que ir para a próxima aula,
amanhã tiro a dúvida. Venha, venha comigo até a outra sala.
Ufa! Intervalo, após três aulas ou quatro, lá vem 25, 30 min de “descanso”, de
respirar para “dar” as duas, três últimas aulas em um turno; independente de
que este tempo mínimo, de fato, não nos descansa, fora quando inventam de
“roubar” nosso descanso pra qualquer coisa que não nos repousa, o que vem
depois deste espaço de tempo é enlouquecedor... Ah! Não posso esquecer de
dar uma pincelada sobre o lanche, geralmente gordurosos, regados a
refrigerantes em promoção, muito distante daquela aula de ciências sobre a
saúde do corpo e da mente através de uma boa alimentação, assunto pelo
qual todos nós passamos algum dia (ou iremos passar) e que nos garantiu
boas notas, mas pouca prática.
Continuando...
Tcham! Voltam alunos e alunas, também do seu intervalo, “do banho de sol”,
do melhor momento da escola, enfim arrastam-se pelas escadas e corredores,
amarrando o recomeço. Alguns suadíssimos porque se espalharam pelas
quadras da vida, outros ainda lanchando, outras querendo ir ao banheiro...Lá
se vão de 15 a 20, 25 min de: senta!, “vumbora”, vamos recomeçar, respira,
desliga o botão, liga o outro, você acabou de vir do intervalo e quer ir ao
banheiro? Vá pode se limpar, se enxugar. Não, não vai mais beber água,
guarde o pirulito, limpa a sala, joga o papel no vaso, fulano cala a boca,
chega, ô para de bater no colega ,guarda bola, o skate, o famigerado celular,
Ah...  não está me vendo, não arraste a cadeira, meu filho entre na sala, quer
um convite especial?....Depois deste verdadeiro massacre “da serra elétrica” e
nesta altura do horário, onde professor(a), vai repetir pela quarta vez a
mesma coisa e aluno(a) já viu pelo menos três professores(as), falando da
importância do seu conteúdo pode-se, talvez, perguntar : a sala,  é de aula ou
de um hospício?!!! Cheguem as suas próprias conclusões...
Neste momento se estabelece um verdadeiro cabo de guerra e quem tem mais
força, saco e resistência que ganhe a  parada...às vezes ganha aluno, às vezes
a sala, às vezes professor, a prova, a nota, a boa aula, o entusiasmo... O fato
é que este segundo momento do turno, apelidado de: momento de resistência
e nós, profissionais do último horário, de: heróis da última aula, é uma
verdadeira prova para “desistir ou continuar”. Alunos e alunas se
transformam. Antes ainda sonolentos, mais calmos assimilam o ensino,
interagem , depois haja exercício de diálogo, de estímulo, de acordos,
ameaças até que o toque final soe...ou  melhor antes do sinal a síndrome do
último horário e se arrumar para ir embora. Cinco minutos antes é fatal:
arruma a pasta, fecha caderno, pega o passe escolar, arruma o cabelo,
pergunta pela carona, pela hora, quanto tempo falta para acabar e...etc., etc.
O professor ou professora da hora, aliás da última hora, da derradeira hora,
da última gota de hora, está lá, alguns ainda firmes, rígidos, outros nem
tanto, alguns desesperados, outros entregues e uma boa parcela buscando
retirar daquele quase que insano momento bons frutos seja: (Re)afirmando a
importância de Castro Alves, terminando o último verso de Drumond,
relacionando as características do Imperialismo, fechando o resultado das
raízes da equação, apresentando as aplicações do verbo To Be, dissecando o
corpo humano, localizando a Bósnia, apresentando as Leis de Newton,
demonstrando as ligações químicas, cortando a cabeça de Luís XVI, na França
revolucionária.
Bom, e assim vão os conteúdos (coloque o seu!!!) e junto com eles o nervos de
alguns milhares de professores e professoras diariamente por este país tão
continental.
Agora multiplique isto por 5 dias na semana ou por 200 dias letivos, que
neste momento não me lembro quantas semanas dão, eu até sabia mas diante
deste desgaste, esqueci. Claro, tem os feriados, os enforcamentos, as semanas
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santas, festas juninas, carnaval. Bom, se é assim lembre-se dos inúmeros
finais de semanas que não estão nos tais 200 dias onde eu (nós) elaboro
aulas, exercícios, avaliações, além das correções, leituras obrigatórias,
necessárias e as prazerosas e ainda por cima nestes últimos tempos estão
achando pouco, pois resolveram usurpar nosso tão sagrado sábado, para
intermináveis reuniões, ufa! Vide Vinícius de Morais sobre o sábado e
posicione-se quanto ao fato dele estar sendo tão utilizado para o trabalho.
Ainda temos que estar em dia com as notícias da hora, com os filmes, as
peças de teatro, as mostras dos museus, afinal como passar, ensinar ,lidar
com cultura sem apreciá-la? Apenas no “faça o que eu digo, mas não faça o
que eu faço”?
Não. Não se engane, leitor(a)-professor(a), imaginando que esta pintura é
triste, sofrida, amarga.
Lembro neste momento de Rubem Alves, sim nosso poeta maior, que nos
inspira sempre que nossas forças parecem que efetivamente vão nos
abandonar. Em seu livro, A Alegria de Ensinar, recorrendo a Hermann Hesse e
Nietzsche, dentre tantos outros, nos convida a enxergar e sentir a alegria de
ser professor(a), ao longo dos preciosos dias que inexoravelmente passam,
pois a felicidade de participar da educação de alguém rumo à liberdade e
felicidade, é poder libertar-se e ser feliz tanto quanto.
Os mais cépticos provavelmente não enxergaram ou não enxergarão este
traço de luz que dá o tom desta pintura-literária, utilizando contra os próprios
tons sombrios do início da tela, mas é possível que compreendam através das
sábias palavras de Alves:
“Ah!”,retrucarão os professores, “a felicidade não é a disciplina que ensino.
Ensino ciências, ensino literatura, ensino história, ensino matemática...” Mas
será que vocês não percebem que essas coisas que se chamam “disciplinas”, e
que vocês devem ensinar, nada mais são que taças multiformes coloridas, que
devem estar cheias de alegria? Pois o que vocês ensinam não é um deleite
para alma? S e não fosse, vocês não deveriam ensinar. E se é, então é preciso
que aqueles que recebem, os seus alunos, sintam prazer igual ao que vocês
sentem. Se isso não acontecer, vocês terão fracassado na sua missão, como a
cozinheira que queria oferecer prazer, mas a comida saiu salgada e
queimada...
O mestre nasce da exuberância da felicidade. E, por isso mesmo, quando
perguntados sobre a sua profissão, os professores deveriam ter coragem para
dar a absurda resposta: “Sou um pastor da alegria...” Mas, é claro, somente os
seus alunos poderão atestar da verdade da sua declaração...”(RUBENS ALVES,
2000)
Aproveitando a frase sobre alunos, retorno ao texto – pintura, entrando na
segunda parte das minhas imagens, afinal os tons carregados da primeira
parte foram necessários para mostrar que a realidade de um dia na vida do
professor, da professora tem esta conotação, que precisa de forma mais
contundente ser suavizada.
Por enquanto, afirmo que a suavidade das cores é ainda determinação e
iniciativa nossa, professores e professoras que, dispostos a pintar um quadro
mais expressivo, luminoso e alegre, busca no passar dos seus dias colher os
frutos desta árdua semeadura e saboreá-los da melhor forma possível, de
sorte que a energia ingerida seja combustível para enfrentar os inúmeros
anos letivos.
Sim. Não se pode esquecer os inúmeros momentos de risos, surpresas,
perguntas inteligentes, ingênuas, instigantes e desafiadoras, demonstração de
afeto, carinho e respeito, que também em um dia, multiplicado por tantos
outros, ocorre na relação ensino – aprendizagem. O agradecimento implícito
ou declarado, no momento do instante ou posteriormente na nossa eterna
ausência dos resultados futuros.
Compreender que não os veremos “prontos”, doutores, adultos, profissionais,
alegres, senhores e senhoras de seus caminhos, como diria um professor meu
de Literatura (olha a presença dele, depois de tantos anos) lá no Ensino Médio.
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Aquelas faces que nos espreitam diariamente, fazendo um verdadeiro convite
para uma viagem sem volta, ao universo do conhecimento e da possibilidade
de estabelecer relações verdadeiramente humanas.
Quantas vezes entramos na sala... deprimidos, cansados, desesperançosos,
preocupados e como que por milagre, tudo se dissipa e a roda-viva da ciranda
de aula nos envolve com aqueles parceiros e parceiras que comumente
chamamos de alunos e alunas. São eles e elas que dão significado a nossa
função que aciona nossos sonhos desejos de mudanças. O ensino só existe se
houver a aprendizagem, esta por sua vez acontece à despeito do ensino.
Portanto o sentido de ensinar passa pela possibilidade destes inúmeros seres,
que repetimos o nome diariamente, traçarem os seus caminhos rumo a uma
transformação individual e/ou coletiva, bem como agarrar com suas próprias
mãos os pincéis que irão pintar os seus quadros.
Recorro a grandiosa Cecília Meireles para começar a finalizar este esboço,
esperando as re-leituras e pinceladas que traduzirão o sentimento coletivo que
ora almejo:

“O que tu viste amargo,
 Doloroso,
 Difícil,
 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...”
(MEIRELES,1982,Cântico XXVI)

Na tentativa de expulsar as imagens que impregnam minha mente diante de
uma sala de aula, terminei por fazer uma viagem de corpo e alma no ofício de
ser professor(a), apresentando alguns recortes que devem ser multiplicados
pelo espaço de tempo de um dia, vezes cinco dias, vezes duzentos dias e por
que não, 365?
Ao percorrer este instante de tempo acabei por homenagear a todos nós, que
diariamente vislumbramos na sala de aula olhos que nos sustentam e não
permitem que naufraguemos no nosso desejo honesto e intenso de ensinar.
São olhos que brilham e nos amparam para que, resistentes continuemos na
nossa seara de bem aprender, ensinando aqueles que também muito sabem
ensinar. (Colorindo o quadro negro, Profa. Heloisa Helena Monteiro)

Aqui a profa. Monteiro consegue dialogar de forma bastante complexa sobre a

história do cotidiano da sala de aula, dispensando uma atenção muito significativa

para as condições das relações e convivências entre professores, alunos e demais

pessoas que profissionalmente compõe as unidades escolares. Percebe-se como o

seu foco de interesse está prioritariamente voltado para a leitura do cotidiano

escolar, da sala de aula tendo como referência a vida cotidiana das pessoas
implicadas que fazem a educação e a escola dia-a-dia.  

Observa-se nesses relatos que o ato de ensinar é também formativo. Os

professores envolvidos no processo cotidiano de ensino refletem, planejam, atuam e
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aprendem concomitantemente os conteúdos das suas áreas específicas, os

saberes sócio-culturais, assim como, os conhecimentos pedagógicos relativos

ao ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, a idéia do professor ‘reflexivo’
representa a possibilidade dos professores aprenderem com suas próprias
experiências cotidianas das salas de aulas, ou seja, de aprenderem

simultaneamente enquanto ensinam.

Vale ressaltar que essa concepção busca integrar e articular de forma

dialética e relacional a questão do ensino-aprendizagem. Essa perspectiva também

pode ser vista numa lição cantada pelo professor, compositor, músico e poeta Jorge

Portugal. Uma lição que mostra como o ensino e a aprendizagem são fenômenos

indissociáveis, e que, por conseguinte, “... quanto mais a gente ensina, mais
aprende o que ensinou...”.

4.2.3 Conhecimento eis a questão!31 Virada epistemológica nos cenários de
formação continuada do Sinpro-Ba

Foi especialmente através dessa provocação: “Conhecimento eis a questão!”,

que os professores coletivamente conseguiram pautar de forma crítica e

conseqüente, a discussão sobre os referenciais e as perspectivas epistemológicas e

ontológicas na formação docente e na educação escolar.

Nessa ocasião, no início do mês de novembro de 1996, um mês antes do

sancionamento da LDB 9394/96, ocorrido em 20 de dezembro de 1996, os

professores diretores do Sinpro-Ba já apontavam a necessidade de ampliarem as

discussões em torno dos cursos por áreas e disciplinas específicas, buscando, desta

forma, superar o modelo de formação existente nas jornadas de formação de

professores, que até então eram realizadas, na sua maioria, mediante o apoio das

editoras que traziam seus autores para fazerem esses encontros e lançarem seus

livros didáticos.

Nessa ocasião eu32, também, comecei a participar mais efetivamente dessa

discussão, quando o Sindicato nos fez, a mim e a pedagoga Jumara Novaes Sotto

                                                
31 Conhecimento eis a questão! Foi o tema da Jornada do Sinpro-Ba realizada no ano de 1996. Esse
momento é visto pelos professores como uma passagem histórica, uma virada com relação ao
significado do conhecimento na formação dos professores no âmbito da educação privada de ensino
básico.
32 Nesse período eu estava como professor no Curso de Magistério do Colégio Instituto Social da
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Maior, através do Desafio33, uma proposta para que colaborássemos nas discussões

pedagógicas que constituiriam as temáticas da jornada pedagógica dos professores

naquele ano.

Esse foi um período muito sofrido para nós professores, neste ano tivemos

uma perda política muito significativa no que se refere aos acordos assegurados na

convenção coletiva de trabalho. Por conseguinte, a direção do Sindicato avaliava a

necessidade de potencializar político-pedagogicamente os seus eventos, em

especial, a sua jornada pedagógica.

Essa passagem é considerada pelos professores como algo que equivale a

uma tomada de posição política coletiva, uma virada hermenêutica em torno das

inspirações teórico-epistemológicas na formação continuada dos professores.

Representou um momento em que os professores assumiram um posicionamento

epistemológico mais amplo na compreensão dos fenômenos educacionais.

Assumindo, desta forma, como contribuições às suas próprias formações,

inspirações do campo da filosofia, da fenomenologia, da semiologia, dos estudos

culturais, da música e da poesia, buscando, desta forma, assumir um

posicionamento crítico em relação ao positivismo e ao construtivismo já tão

propalados nas escolas.

Considero que essa narrativa, comum aos professores mais próximos do

Sinpro-Ba, proferida pela profa. Cristina Kavalkievick na reunião de preparação da

sétima jornada do Sindicato34 e no seminário Sinpro-FORMACCE35, assim como

outros depoimentos dos professores presentes à referida reunião, trazem os

sentidos mais significativos com relação a essa passagem, em que os professores

não só se autorizam à condição de atores-autores da sua própria formação

continuada, mas também assumem outras linguagens e tendências pedagógicas.

Vale ressaltar que já havia decorrido cinco (05) anos do período de realização

da Jornada, “Conhecimento eis a questão!”, quando da ocorrência dessa reunião.

Nesse período ocorreram outros encontros, Jornadas e Congressos, sendo que

                                                                                                                                                        
Bahia, e também, trabalhava no Desafio – Núcleo de Estudos e Ação Pedagógica.
33 Desafio – Núcleo de Estudos e Ação Pedagógica
34 1a Reunião de discussão político-pedagógica, realizada em 23 de Julho de 2001 no Sinpro-Ba, por
ocasião da construção coletiva da VII Jornada Pedagógica – A lição sabemos de cor, só nos resta
aprender, quando estiveram presentes os professores: João Henrique, Paulo Leite, Heloísa Helena
Monteiro, Gissélia Besnosik, Cristina Kavalkievicz, Tânia Lima, Ana Pacheco, Mary Cláudia Souza,
Francisco Pedro de Oliveira Junior, Tânia Medeiros, Rosa Neder e Reinaldo Bonfim Dias.
35 Seminário Sinpro-Formacce, Projeto Político Pedagógico em construção, realizado na Faculdade
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todos eles foram realizados com a intenção de ampliar esse propósito político de

formar os professores, considerando-os como participantes da sua própria
formação, como possibilidade de contrastar e instituir novos discursos
pedagógicos nas escolas.

Foram esses alguns dos temas que foram pautados e pautaram a formação

dos professores nesse período:

- Em 1996, V Congresso Estadual dos Trabalhadores em Educação

Tema: “Conhecimento eis a questão! – Abordagem
epistemológica, metodológica e cultural”

- Em 1997, V Jornada Pedagógica dos Trabalhadores em Educação

Tema: “A educação no centro das atenções!”
- Em 1998, VI Congresso Estadual dos Trabalhadores em Educação

Tema: “Profissão Educar: REsigificando a vida!”
- Em 1999, VI Jornada Pedagógica dos Trabalhadores em Educação

Tema: “Você tem fome de quê? Reflexões contemporâneas sobre
a formação do educador e da educadora”

- Em 2000, VII Congresso Estadual dos Trabalhadores em Educação

Tema: “Tudo que é sólido desmancha no ar! Uma metáfora para
pensar a educação que queremos”
Campanha - Data base: “Professor(a) você faz a diferença!

- Em março de 2001, Congresso Extraordinário Estadual dos Trabalhadores em

                      Educação

- Em 2001, VII Jornada Pedagógica dos Trabalhadores em Educação

Tema: “A lição sabemos de cor, só nos resta aprender!”

Sinpro-Ba, 23 de julho de 2001... Voltando à referida reunião.

Preparação da VII Jornada Pedagógica... A lição sabemos de cor, só nos
resta aprender!

Jornadas e Congressos... tirando os extraordinários, nós estamos na... Sétima
Jornada. Então... são quinze eventos, porque o Congresso tem sempre um ano

                                                                                                                                                        
de Educação da UFBa, em 28 e 29 de março de 2003.
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na frente porque o primeiro evento foi o Congresso. Sempre alternando entre
Jornadas e Congressos. Sempre acontecendo no segundo semestre do ano.
Tradicionalmente setembro, uma única vez a gente fez final de outubro, início
de novembro...
...Nesses anos todos nós passamos... sempre com um modelo de oferecer
cursos à categoria dos professores. Principalmente os primeiros... eram muito
voltados às disciplinas. Então, um curso pra Geografia, um curso pra História,
um curso pra Matemática e alguns mais gerais, como Empostação de Voz,
como Teatro... Recreação ou voltado mais para o professor, na época do
antigo primário.
Essa foi uma modalidade que nós usamos até... mil novecentos e noventa e
três, no Colégio Dois de Julho. Noventa e quatro, nós já mudamos um pouco
essa formatação. Nós começamos, cada vez mais a fugir dessas gavetinhas
especializadas e trabalhar questões mais amplas de educação... que
abrangesse mais a complexidade do tema educação do que, especificamente,
os temas escolares.
...Em noventa e seis, ano de uma futura crise política...  a questão dos
dissídios. Primeira vez que a categoria faz dissídio. Uma perda horrorosa! A
gente faz o primeiro Congresso junto com uma assessoria pedagógica. Até
então, nós fazíamos sozinhos, era a experiência da Diretoria, que sempre teve
uma característica de Diretoria ‘chã de escola’.
A Diretoria do Sinpro com todos os equívocos que cometeu na sua história,
nunca esteve afastada da sala de aula... os diretores nunca deixaram de ser
professores... se por um lado isso sempre nos trouxe dificuldades no
movimento sindical, nas questões políticas mais amplas, por outro lado,
sempre nos deu muito respaldo pra falar da profissão. Porque nós nunca
deixamos de ser professores.
... Nós, pela primeira vez admitíamos, de alguma forma... que não sabíamos
tudo. não podíamos organizar eventos dessa monta, só com a experiência de
sala de aula... as discussões... a demanda se mostrava um pouco mais
complexa. A ansiedade do professor, angústia do professor nos obrigava a
buscar algumas respostas... E aí a gente foi buscar um grupo que estava
discutindo na Universidade, que estava fazendo... acompanhando a discussão.
Assim, a vanguarda do que se falava, do que se produzia no nosso país e fora
dele sobre educação.
A primeira experiência foi em noventa e seis... Noventa e sete, a gente
insistiu... E começamos um caminho, aí, nós tiramos frutos muito bons. A
categoria saía elogiando... a Jornada, os Congressos, e... nós percebíamos que
estávamos no caminho certo. A gente atingia o que a categoria tinha desejo
de discutir, queria saber mais a respeito.
Conseguimos trazer nomes importantíssimos, como Leonardo Boff, como Frei
Betto, como Demerval Saviani, como Thomaz Tadeu, como Rubem Alves, enfim
tantos... tantos outros, inclusive, ‘prata da casa’...
... A categoria queria tomar curso. Queria debates, palestras, mesa redonda...
mas ela queria discutir a profissão dela, ela mesma. Então, no Congresso do
ano passado, numa reformulação estatutária, a gente, então, fez um corte.
Todos os anos,  teremos no segundo semestre uma jornada pedagógica. E, de
dois em dois anos – só que no início do ano, no período preparatório de
campanha – um Congresso político.
...Esse ano, a Jornada Pedagógica está colocada em setembro... tudo indica,
conforme estabelecido já - desde o ano passado, no ISBA. Só que, esse ano,
além de contarmos com a assessoria de Cláudio e Jumara, a gente está... com
pretensões maiores. A gente queria... ampliar... criar um grupo de pessoas...
diretamente ligadas à educação, a rede privada, ou não, mas que discuta
educação, que tenha alguma coisa em comum com a gente... educação, pra
nós, é uma cachaça!
A gente, outro dia, começou uma reunião aqui, à tarde... o horário findou, e a
gente marcou num restaurante, em pleno recesso, pra quem quisesse
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continuar aquela discussão, porque ela era muito bem acompanhada de uma
cerveja. Por que a gente gosta muito de falar disso, de pensar educação, de
problematizá-la. Então, a nossa pretensão, em chamar algumas pessoas...
colegas nossos, profissionais em educação, a galera que está na Universidade,
discutindo... é ampliar esse grupo, pra que aí nossa Jornada... tivesse ainda
mais próxima da demanda que hoje está colocada pra essa categoria
profissional.
Pra que a Jornada desse ano refletisse mais o que há de mais avançado na
educação... na discussão sobre educação e atendesse, também, as angústias
do professorado. Não adianta a gente trazer o que há de mais avançado, se
não está comunicando com a categoria. Então, pessoas da categoria que tão
dentro, tão no “chão da escola”... e quem está dentro da Universidade,
estudando, buscando saber, quem tem experiência, lê muito e estuda sobre
educação. Justamente com a pretensão de que a Jornada desse ano fosse
ainda mais contundente. Chegasse mais ainda profundamente ao coração dos
professores. Então, a pretensão é essa... um grupo de pessoas extremamente
capazes... que pudessem junto com a gente pensar, desde o tema público
gerador, até os painéis, os debates, os convidados, o que é que é mais
interessante colocar, o esqueleto da Jornada.
Sabendo que cabe a direção do Sindicato, depois, a operacionalização. Isso
não nos afeta nada, nós fazemos isso com o pé nas costas. Operacionalizar,
fazer contato quando precisar, não é problema. Agora, pensar tudo, nós
temos a clareza que sozinhos... a Jornada sai... mas não sai tão boa que se
nós tivermos pares, pessoas capacitadas pensando junto com a gente. Então,
foi esse o objetivo, o interesse político pra que a gente começasse a criar um
embrião, quem sabe de um grupo para gestar a nossa Jornada
Pedagógica.(profa. Cristina Kavalkievick)

Como ressaltei anteriormente, aqui a profa. Cristina Kavalkievick ao buscar

sensibilizar os demais professores para participarem da construção da VII Jornada,

propondo, portanto, uma metodologia participativa e dialógica para formação

continuada docente, situa histórica e politicamente a forma como foi surgindo um

novo/outro sentido epistemológico, ou melhor, sócio-epistemológico como dispositivo

para pensar a formação dos professores. Ela fala de um sentido que também excluí

as implicações, participações e saberes dos professores nas proposições e ações da

Jornada de formação.  Essa proposta também pode ser vista nas narrativas

seguintes, onde os professores demonstram suas capacidades e competências em

articular coletivamente várias percepções, em especial, de fazer leituras macro-

conjunturais relacionando-as às questões específicas das políticas de formação e

valorização docente.

Conforme o prof. João Henrique vivemos uma exaustão geral, portanto, a

saída das questões contemporâneas não está apenas na educação, no

conhecimento como ele está aí nas escolas. Para ele a formação do professor

precisa lidar de forma articulada e política com questões macro-micro, global-local:
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...o impasse na educação, no conhecimento corresponde ao espaço de
relacionar a educação às questões sociais... a educação prepara para alguma
coisa social, da política em geral... Então, agora no Brasil, formar para quê?...
Para entender o quê?...A escola privada para quê?... O professor para quê?...é
preciso ampliar os discursos de formação do professor... por exemplo a
questão do imperialismo dos EUA, educação tem que levar questões de gênero,
do direito, da saúde, etc...
...eu acho o seguinte: tem que pensar a educação como um processo social
que a gente vai desenvolver o máximo... vários segmentos... para analisar
essa crise... a educação... frente a esse momento geral. Então eu estava
pensando o seguinte... a Jornada, nesse momento... para ser mais fácil o
entendimento... eu acho que a gente devia, também, expandir para além da
educação... convidar pessoas de outras áreas para fazer os panoramas... de
como essa crise... buscar saídas. Por que a educação prepara pessoas para o
enfrentamento de quê? da vida, não é? Então a gente teria que fazer, não é?
A gente só sair do muro da escola e ampliar as nossas atitudes e transformar
aquilo... independente de pessimismos, na medida em que a gente visse que a
saída é por cima,  que a gente visse que é os mesmos problemas.... e que a
educação faz parte desse problema!
E só com interação... eu estou tentando buscar, aqui... como poderia ser a
nossa intervenção nesse  momento. Do âmbito mais geral... refletir sobre
questões que são colocadas de âmbito mais geral, tipo a... defesa do
universo... é um problema que está aí colocado. Hoje, como já falei a grande
questão mundial que está aí colocada é a questão dos  Estados Unidos...
respeitar os tratados ambientais.
A educação tem que levar isso em conta... Tem que levar... ampliar a
educação no sentido inclusive... político. ( prof. João Henrique)

Para a profa. Tânia Lima vivemos um momento de questionamentos, de

rupturas de modelos, de transição de paradigmas, de virada histórica crítica do ponto

de vista do conhecimento; onde o desafio posto corresponde à necessidade de

pensarmos a formação, a educação como um movimento de continuidade na

descontinuidade, mas, sobretudo, com muito compromisso com esse contexto.

Como João... eu primeiro vejo que há uma crise no mundo... Nos mudamos,
estamos mudando de século. É uma nova visão, passando do Modernismo
para o Pós-modernismo... que ninguém sabe nem o que é Pós-modernismo...
quais são as características!... São os valores que são questionados. É um
momento de crise e um momento de construção.
Então, o que eu vejo, assim, um grupo de professores – como qualquer outro
profissional, em qualquer outra área – todo mundo está em crise. Os médicos
em crise... o hospital está em crise. Então, eu acho importante mostrar um
lado positivo, que a gente pode fazer alguma coisa e vislumbrar,
principalmente em uma Jornada, um aspecto do quanto nós somos capazes de
construir, de interferir, de inferir nesse processo.
Eu acho que essa participação individual e coletiva. E... o coletivo é construído
de cada individual, não é? É... a grande questão do coletivo, do público do
privado, do privado tão em discussão hoje...
...Vejam também, que uns teóricos da educação, inclusive... eu me dou até o
direito de falar um pouco... porque eu tenho pesquisado muito sobre isso.
Justo o grande mérito deles é que eles são contra qualquer tipo de...
hegemonia.
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São pessoas que têm uma visão da cultura da educação... muito mais ampla...
inclusive o próprio Edgar Morin... aquele... Sacristan espanhol. Aquele cara
tem um livro “Poderes Estáveis na Educação” que é uma coisa! Então, justo os
grandes valores da educação se adaptam a todos os homens desse Universo,
desse Planeta. Por isso mesmo a UNESCO criou o ECLAS, aquilo vale pra
África, pra Ásia...
Agora, claro, respeitando a nossa cultura, respeitando o nosso jeito, peculiar
de ser... então, eu acredito assim: Ó, meu Deus, eu sou professora, mesmo
que eu me sentisse... oprimida, injustiçada, sacrificada, com muita tarefa pra
cumprir, sem muitas perspectivas... Eu acho que é o grande momento de
mostrar o outro lado. De, de...  motivar, de criar uma auto-estima nesse
professor. E dizer a ele pode, a gente pode mudar... a gente pode mudar a
escola. O indivíduo sozinho não, mas um grupo muda a escola.
A gente muda... , não muda hoje, muda daqui a dez anos. Se eu não mudo,
meus alunos mudaram, entendeu? Por que, na verdade, a gente está
construindo, construindo, estimulando as pessoas a descobrirem novas coisas.
Mas os frutos, talvez, não sejamos nós que vamos colher e comer... são outras
gerações.
Então, eu vejo assim, eu como professor, gostaria de participar da Jornada,
que me abrisse, que me desse justo ânimo e não que fosse reforçar essa
estória de inseguro, sacrifícios, pouca formação, de despreparo. Eu estou na
hora de me preparar, de me tornar competente para ir a luta, entendeu? E...a
depender daí, eu acho que a gente cria um outro homem, até politicamente,
mais motivado para agir.
Por que um indivíduo deprimido, estressado reforça tudo isso, e... ele não age.
A gente precisa revigorar isso, tomar uma injeção de coragem. Ver o mundo...
e ver que a crise é... positiva. A crise... sem a crise a gente não muda, você
entendeu? Ela é positiva em todos os aspectos: afetivamente, intelectualmente,
politicamente, entendeu? Então... fica tudo parado. Minha sugestão é assim:
“vamos descobrir alguma coisa que levante a auto-estima, que valorize esse
profissional.”. Que diga: “você pode, você é capaz e é... você pode mudar e
nós, juntos, podemos mudar isso.”. (profa. Tânia Lima)

A profa. Heloisa Helena traz a seguir uma reflexão muito interessante acerca

dessa questão da ruptura hermenêutica, de como lidar com essas ambigüidades

colocadas pelo professor João Henrique e, do papel que os professores precisam

desempenhar com relação à formação e valorização docente. Esse depoimento

expressa uma perspectiva bastante progressista com relação às questões relativas

ao conhecimento, a formação e a valorização docente. Essa professora ao discutir

os sentidos ontológicos, sócio-epistemológicos na formação dos professores, busca

também discutir como essas questões são indestacáveis e indissociadas da

possibilidade de repensar o papel da escola contemporânea, e conseqüentemente,

o imaginário social sobre o valor do trabalho docente.

...quando a gente sai da Jornada, ou quando a gente sai de qualquer curso, eu
ouço muito os comentários: tudo lindo, maravilhoso... agora voltar pra nossa
realidade que é dura, e tal. Então, no momento em que nós nos deparamos...
eu, pelo menos tenho essa atitude.... com os meus problemas diários, com as
minhas questões que me afligem, que me angustiam, é.... quando eu, como é
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que se diz... reparto isso... quando eu trago isso com o outro... eu, de alguma
forma, acho que apresento os caminhos e as soluções para eliminar certas
coisas.
...Todas as jornadas, eu observo, têm a tendência de estimular, têm a
tendência de dizer: nós somos capazes... essa não será diferente. Agora, terá
que se aproximar mais, sim, da realidade que nós vivemos. E essa realidade, é
claro que não pode, nunca, em momento algum, está dissociada da realidade
geral. Que é a virada do século.
...eu não sei se vocês viram a Coleção Os Grandes do Século. É uma coleção
onde trás a virada do século. E o último livro é “No Loop da Montanha
Russa”... Onde o autor faz uma análise fantástica sobre esse momento que
nós estamos vivendo. De crise e aí ele faz uma relação disso com o fato de
estarmos numa montanha russa. Daí o subtítulo,  “No Loop da Montanha
Russa”.
...Agora, o que nós precisamos dentro da nossa profissão, então... é começar
a fazer com que essa sociedade compreenda o nosso papel dentro da escola e
fora da escola... A coisa da territorialidade levantada é muito importante. Que
ainda não existe, que a gente ainda não demarcou.
Quando eu falo e insisto na questão da Licenciatura e Bacharelado, em São
Lázaro, o pessoal de História ouve dos seus professores: “Menino, você é tão
inteligente, vai fazer Licenciatura? Fazer o quê lá em educação? Vá pro
Bacharelado.”... um pessoal que fecha uma estrada que nem todo mundo vai
conseguir. Aqueles meninos, meus alunos; 98%, 90% vão cair é na escola pra
dar aula.
Com sonhos de que ele poderia estar no bacharelado, só que ele vai ser
professor, ou da rede pública ou da rede privada. A grande maioria deles vai
pra rede pública ou pra rede privada, com o sonho de que ele poderia estar
em outro patamar, em outro status... como pesquisador. Por que? Porque nós
tiramos a capacidade de pesquisa do professor.
Então, a Jornada, eu acredito que precisa ter esse resgate, da gente registrar,
de pesquisar e de trazer esse sentimento de capacidade... por aí, não é?
...teria uma séria outra coisa, a questão do teórico, do quanto ele tem... o
domínio, mesmo, de escrever... de dizer o que a gente sente, pensa... um
pouco do tema principal que a gente está pensando... alguma coisa que
tivesse relacionado a isso... a essa virada do século... o que é que tem de
contemporâneo?
E o que é que não tem de contemporâneo em toda essa história... Eu, até hoje,
ouço frases que é da antiguidade, por exemplo: que não nos banhamos no
mesmo rio duas vezes, foi dito na antiguidade... isso não é contemporâneo?
Então, esses discursos modernos... na minha cabeça... eu... Até hoje, todo
mundo é um ser político. Deixamos de acreditar nisso? Foi dito na
antiguidade. O que é que é contemporâneo, o que é que é idade média, o que é
antigo? É apenas uma determinação didática? E a... questão da luta de classe,
pra mim, continua ainda sendo um elemento fundamental dentro da
sociedade. Não adianta querer me dizer que... não é... que é diferente, certo?
Ainda é, não tem pra onde correr!
A questão econômica, de fato, é muito forte. Não é a única, é óbvio. Agora, eu
não posso, por exemplo, estar numa escola onde a estrutura ainda é do século
XIX. Pensando no mercado, pensando na quantidade de alunos na sala de
aula, com propostas tão revolucionárias.
Então... essas coisas a gente tem que enfrentar mesmo, e dizer. Botar o dedo
na ferida.... e quando a gente bota o dedo na ferida, a gente, pelo menos,
alivia. Poxa, ... não sou só eu que estou sentindo isso... eu tenho os meus
pares. Então eu acho que... a gente precisa, mesmo, olhar as coisas como elas
estão acontecendo. E mostrar o quanto somos competentes.
Eu disse aos meus colegas quando eu voltei da campanha, o como foi
interessante... não sei se eu contei isso... Nós paramos terça, quarta e quinta,
não foi? sexta-feira, eu lá, sentada e aí chegou a vice-direção da escola... Eu
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até senti o engasgo da vice-direção, ao dizer assim: “Bom dia, tudo bem... eu
queria te dizer que... (e eu, assim, esperando... vai sair ou não vai sair)... o
quanto vocês fizeram falta”.
Mas você sentia que aquilo era verdadeiro, aquilo era verdadeiro, não era
mentira... mas a dificuldade da pessoa em dizer aquilo. Eu, internamente,
dizendo assim... deveria ter parado uma semana... três dias foi pouco. A
dificuldade da pessoa em dizer isso... como isso foi, assim, muito interessante.
Ouvir isso... da vice-direção. E como foi interessante nós entrarmos na escola
da forma que nós entramos. Foi muito interessante, foi muito legal. Então,
dizer isso ao professor:.. Olha a sua capacidade, aí. Isso aqui só funciona com
a gente... Porteiro pode faltar, coordenação, direção e tal. Mas no dia que um
falta, é um Deus-nos-acuda. (profa. Heloisa Helena Monteiro)

A partir dessas reflexões percebe-se como os professores foram construindo

uma proposta de formação para a VII Jornada Pedagógica do Sinpro-Ba. Esses

encontros continuaram através de consultas, conversas em escolas, em bares e

restaurantes... uma metodologia bastante participativa.

Sinpro-Ba, 30 de julho de 2001...
Preparação da VII Jornada Pedagógica... A lição sabemos de cor, só nos

resta aprender!

Era  mais uma reunião, estavam presentes os professores: João Henrique,

Bonfim Dias, Mary Cláudia Souza, Cristina Kavalkievicz, Tânia Lima,  Gissélia

Besnosik, Telma Sousa, Heloisa Helena Monteiro, Ana Pacheco, Rosa Neder.

O prof. Bonfim Dias sugere então que o chamado para formação de

professores através do tema da jornada poderia ser extraído de metáforas. Para ele

a Jornada poderia começar com uma grande chamada, uma convocação, através de

um rol de questões e temas com que convivem os professores, com suas múltiplas

necessidades e interesses, buscando assim, uma intercessão dos temas de forma

poética.

Acredito que essa sensibilização propiciada pelo referido professor, naquele

momento, possibilitou que outros professores também pudessem contribuir através

de propostas metafóricas e poéticas. Aliás, as possibilidades dessas expressões,

também, já estiveram presentes em jornadas anteriores, quando através de

metáforas os professores buscaram sensibilizar e discutir temas importantes

relacionados à sua formação.

Gostaria de compartilhar algumas dessas metáforas, como exercício docente

de buscar expressar e produzir uma proposta de formação. E que sem dúvida
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representa a diversidade de concepções de educação subjacente aos discursos dos

próprios professores:

Para a profa. Heloísa Monteiro,
“o formato da Jornada é uma questão lúdica dos nossos obstáculos... que
precisa de uma discussão política...!”.

A profa. Mary Souza lembra que na campanha foi feito

“um jogo de trilha para chegar aos objetivos...!”.

Para a profa. Gissélia Besnosik,

“a idéia de teia, como algo que não aprisiona e sim como um fio que
interliga... um olho com vários fios, focos de luzes e um que significa
educação.”

A profa. Tânia Lima viajou

“na idéia do jogo... de caminhos que não são pré-estabelecidos... o professor
com uma mochila dizendo o que ele leva ...”

A profa. Ana Pacheco fala de um espiral. Traz também uma representação,

belíssima e crítica, do corpo do professor sendo puxado de vários lugares;

“o aluno diz; “eu quero que você seja muito competente de novidades e que eu
seja seu patrão”. Outra força diz que quer que ele dê conta de tudo e não fale
em aumento. E o professor o que quer? Qual o seu posicionamento? Como se
preparar para isso que está aí? Ou então, criar um novo modelo! Acredito que
a crise é da essência e natureza da educação, portanto, o professor precisa
fazer essa reflexão, do novo, do resgate do papel perdido em algum lugar.
Saber de que forma estão te tirando isso!”

Esse momento, vivido pelo grupo, era um momento instável, caótico, de

incertezas, em que o grupo parecia se espelhar nas suas próprias limitações, nas

dificuldades da nova empreitada de construir a referida Jornada. Entretanto, nesse

instante os professores estavam inaugurando uma nova experiência de formação,

tendo como intenção construir coletivamente uma proposta de formação para toda a

categoria profissional. Então, nesse contexto a profa. Telma Sousa se lembrou da

letra da música “Travessia”, de Milton Nascimento, para representar e dizer que era

importante sentir que eles estavam numa transição, e propôs que todos cantassem
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juntos! Depois, cantaram a música “Sol de primavera”, de Beto Guedes. Nesse

momento aconteceu algo muito surpreendente; todos os professores se

encontraram. Olharam-se com os olhos brilhando, durante essa passagem na letra

da música...a lição sabemos de cor só nos resta aprender!
Eis aqui a letra da música Sol de Primavera cantada pelos professores:

Quando entrar setembro
E a boa nova andar nos campos

Quero ver brotar o perdão
Onde a gente plantou

(Juntos outra vez)
Já sonhamos juntos

Semeando as canções no vento
Quero ver crescer nossa voz

No que falta sonhar

Já choramos muito
Muitos se perderam no caminho
Mesmo assim não custa inventar

Uma nova canção
(Que venha nos trazer)

Sol de primavera
Abre as janelas do meu peito

A lição sabemos de cor
Só nos resta aprender

( Beto Guedes e Ronaldo Bastos)

Sinpro-Ba, 02 de agosto de 2001...
Preparação da VII Jornada Pedagógica... A lição sabemos de cor, só nos

resta aprender!

Assim foram ocorrendo outros encontros e reuniões para que os professores

pudessem plasmar, dar forma às atividades da Jornada. Após terem levantado as

questões mais pertinentes relacionadas aos seus interesses e necessidades de

formação, de já terem escolhido um tema agregador; os professores se ocupavam

nesse momento em constituir o referencial teórico-metodológico da Jornada.

Portanto progressivamente os estudos e os temas contemporâneos relativos à

formação de professores, assim como propostas de atividades artístico-culturais

eram trazidas e discutidas, como forma de compor toda a programação.

Além da organização da Jornada, cabe também aos professores fazerem a

divulgação para os demais professores. Ao descobrir esse texto de sensibilização

dos professores para participarem da Jornada, pude perceber como os docentes,
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através das suas narrativas coletivas, têm articulado vários cenários e referenciais

como sentidos e dispositivos de formação. As partes grifadas no texto representam

claramente um posicionamento crítico com relação ao modelo epistemológico

positivista, ao tempo em que demonstram como os professores estão imbuídos de

outras subjetividades e competências, mais amplas, políticas, culturais, étnicas,

conjunturais e contextualizadas, coletivas, solidárias e cidadãs... “na incessante

busca da superação de obstáculos e da construção de novos conhecimentos”

(Jornal do Sinpro-Ba, agosto/setembro de 2001).

Jornal do Sinpro-Ba, agosto/setembro de 2001...
Comunicação da VII Jornada Pedagógica... A lição sabemos de cor, só nos

resta aprender!
Editorial:

A Jornada Pedagógica é uma conquista da nossa categoria!

Realizada pela primeira vez em 1989, a jornada pedagógica dos Educadores
da Bahia tornou-se a maior conquista do professorado no seu processo de
organização. Esta afirmação pode parecer exagerada, mas é fruto de uma
reflexão sobre o papel que este evento exerce na construção da unidade da
categoria, nos planos político, pedagógico e cultural.
As seis Jornadas anteriores foram marcadas pela presença entusiasmada de
professores e por elas desfilaram nomes dos mais diversos campos do saber,
sempre dispostos a transmitir e trocar conhecimentos e experiências.
A sua aceitação pelo professorado fez com que a Jornada se tornasse um fato
irreversível, já contemplado no Calendário Escolar, ao qual se impôs, mesmo
nos momentos de desmobilização da categoria e de avanços do patronato
sobre nossas conquistas.
Estamos às vésperas da VII Jornada Pedagógica. Em tempos de transformação
tão rápidas na sociedade mundial, com avanços tecnológicos e científicos
mudando o nosso dia-a-dia, colocando em xeque os valores estabelecidos e a
ética. Nós, profissionais da educação, precisamos participar dos debates e
discussões, conhecer outras práticas e experiências com nossos colegas.  Não
se trata de um privilégio para nós professores e professoras, mas, sim, de
uma necessidade constante de romper o isolamento, socializar dúvidas e
certezas, na incessante busca da superação de obstáculos e da construção de
novos conhecimentos.
O Sinpro convida os professores a compartilhar desse momento impar da
nossa prática educativa e deseja a todos uma proveitosa Jornada Pedagógica.
(Diretoria Colegiada do Sinpro)

A lição sabemos de cor, só nos resta aprender!
Instituto Social da Bahia, 20, 21, 22 de setembro de 2001... VII Jornada

Pedagógica... Homenageando ao professor Milton Santos...



112

O tema principal da Jornada foi abordado pelo Prof. Dr. Roberto Sidnei

Macedo, tendo também nas mesas principais a participação do Prof. Dr. Gey

Espinheira e da Profa. Dra. Maria Auxiliadora Silva, que prestou uma belíssima

homenagem ao Prof. Milton Santos. Os grupos temáticos abordaram vários vieses

ligados à formação docente. Considero importante citá-los como registro das

práticas coletivas no espaço de formação do Sindicato, um diálogo “que só ocorre

quando amplia o horizonte do que eram ou quiseram dizer os

interlocutores”(MARQUES, 1990, p.94) : “Interdisciplinaridade e Contextualização”;

“Narrativas de Professores(a) e Formação Continuada: que lição é essa?”; “O Jogo

no Jogo da Aprendizagem: Brincando de aprender ou aprender brincando?”;

“Leituras sobre Educação na Imprensa”; “Pedagogia de projetos como dispositivo de

integração curricular”; “Educação Ambiental: Concepção e Prática”; “Redescobrir o

prazer de ser educador(a)”; “Saúde do(a) Professor(a): Prevenção aos agravos da

voz e do stresse”; “Sala de Aula Interativa”; Método, Tecnologia, Projetos e uso de

Imagens”; “Disciplina: Limite ou Limitação?”; “Malas prontas... Vamos!!!

Reconcebendo a avaliação”; “O Educador e o resgate de auto-estima numa

abordagem Psicanalítica”; “Cultura Escolar e Ludicidade” e “Onde está você agora?

O lugar dos educadores na formação docente. – círculo com educadores”.

Em especial, ressalto esse último grupo temático, que se constituiu num

momento muito significativo do trabalho de produção de dados para esse estudo.

Nesse grupo estiveram também à frente da coordenação: a profa. Ana Pacheco,

profa. Rosa Neder, profa. Heloisa Helena Monteiro, a profa. Cristina Kavalkievicz, o

prof. Reinaldo Bonfim Dias e quem mais chegasse... Através de um jogo de

“amarelinha/macaco” os professores refletiam e discutiam sobre suas itinerâncias,

saberes e conhecimentos pedagógicos.

Ao final desse relato da VII Jornada Pedagógica apresento dois textos,

também muito significativos para formação docente, que foram publicados pelo

Sinpro-Ba nesse período. Faço-o também como forma de demonstrar a “atenção

pedagógica” com que os professores na direção do Sindicato se relacionam com os

demais professores que compõem essa categoria profissional.

Por outras palavras e sentidos na Educação

A lógica do sistema baseado no mercado, que exclui os trabalhadores-
professores dos processos de decisão nas políticas de educação, tem levado a
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uma constante insatisfação do professorado em todo o mundo. Isto provocou o
surgimento de um novo fenômeno, principalmente nos países europeus, a
falta de perspectivas que leva os educadores a terem como meta o abandono
da profissão.
Aqui no Brasil a perplexidade também é imensa, hoje o professor é obrigado a
dominar diversas linguagens, atualizar-se constantemente e ter respostas
para dilemas colocados por esta perversa globalização.
Na procura de respostas para estas questões, não podemos desprezar os
ensinamentos de grandes mestres e, por isso, buscamos inspirações no
saudoso educador Milton santos, que há algumas décadas vem nos ensinando
novas lições.
É sob a inspiração do grande que buscamos outras palavras e sentidos na
Educação. Com isso, a VII Jornada dos Professores apresenta estudos e
debates voltados para a Educação Continuada, que é a verdadeira base para
superação dos desafios colocados para os educadores. Esperamos, que a
partir destas reflexões oferecidas pela Jornada, possamos juntos criar novas
primaveras, com o fortalecimento e valorização desta profissão. ( Folheto de
divulgação da VII Jornada Pedagógica do Sinpro-Ba)

E o outro texto, ainda prestando homenagem ao prof. Milton Santos, foi

vinculado para comemorar a passagem do dia 15 de outubro (dia dos professores).

Um texto que aborda a dimensão humana, ontológica do professor como referência

de sabedoria:

Parabéns professor (a): 15 de outubro, o nosso dia!

A placidez, a serenidade, a fala lenta e pausada, os gestos naturais, os
silêncios, o sorriso permanente, a risada, aberta e gostosa, tudo nele irradia
humanidade. Estar ao seu lado traz a segurança de estar perto da sabedoria.
Milton Santos é o retrato da própria frase que disse a certa altura da
entrevista referindo-se a outra pessoa: “Quem ensina, quem é professor, não
tem ódio...”

Da Convenção Coletiva de Trabalho à VIII Jornada... Educação tecendo
sonhos, humanizando o mundo.

Final do primeiro semestre de 2002...

Os professores haviam acabado de sair de um período de negociação da

Convenção Coletiva de Trabalho 2002/2003. Foi um ano em que os professores

mostraram o alto grau de mobilização que a categoria vem construindo pela luta de

melhores condições de trabalho, emprego, renda e qualidade educacional. Portanto,

também nesse período os professores buscam assegurar avanços políticos de

formação continuada e valorização profissional.
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Cada vez mais observo que os professores têm considerado essas ações,

que ocorrem todos os anos no primeiro semestre, como ações de formação da

categoria. Uma formação na e pela conjuntura, como compromisso político, onde

são vivenciadas ações como: construção e aprovação de pauta de reivindicações,

assembléias de mobilização, participação das mesas de negociação junto ao

Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Bahia/Sinepe-Ba e por fim

aprovação da Convenção Coletiva de Trabalho do ano.

Esse ano os professores realizaram uma greve, motivada pelo não avanço na

Convenção e, segundo os próprios professores, pela falta de respeito com que o

patronato os tratou na mesa de negociação.  O Sinepe-Ba desafiou os professores

para ver quem tinha mais farinha no saco!

Os docentes abriram um grande debate público sobre a qualidade da

educação na rede privada, buscando contrastar seus sentidos políticos e

pedagógicos de qualidade se contrapondo ao posicionamento da entidade

representativa dos donos de escola; buscando assim construir junto à opinião

pública um sentido bastante crítico com relação à narrativa patronal, da “educação

como mercadoria”. Nesse texto denominado “Farinha do mesmo saco?” Os

professores falam aos pais da rede privada de ensino:

... escolas que fazem investimentos apenas no patrimônio físico, não investem
nos educadores ou na melhoria das condições de aprendizado, superlotam as
salas de aulas, levam os professores à exaustão de trabalho usando a
chantagem como estratégia... estão sendo justas ao falarem em qualidade de
educação?...
... a quem interessa uma educação humanizante, com ambientes favoráveis
ao aprendizado crítico e ao desenvolvimento dos valores humanos, uma
educação em que educandos e educadores sintam-se valorizados e
satisfeitos?...
...A GREVE CONTINUA. A nossa “farinha” é abundante, sua matéria-prima é a
consciência política, a nossa auto-estima, a vontade que temos de fazer
educação verdadeira e de qualidade. Temos competência profissional e a
certeza de que nossa reivindicação: 9,5% de reposição das perdas
inflacionárias e assinatura de uma convenção coletiva de trabalho que
garanta o mínimo de qualidade no ambiente escolar, é mais do que justa... Na
luta por uma educação de qualidade... (Sindicato dos Professores, 31 de maio
de 2002, grifo meu)

E a greve se tornou uma opção político-pedagógica, um cenário, ‘um entre

lugar’ de discussão epistemológica, curricular e organizacional da educação escolar,

de luta pela qualidade do ensino, por conseguinte, também, de formação
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continuada, conforme se vê nesse depoimento proferido por um professor na

assembléia:

... Galera, já fazem seis anos que construímos... que essa categoria de
professores realizou a última greve. No ano passado houve apenas
paralização das aulas, mas agora precisamos aprender... isso é um exemplo...
uma aula de cidadania. Precisamos ser criativos, construir nossos debates,
nossas estratégias e organicidades... ser metodológico, isso tudo que muito
sabemos fazer... (Assembléia dos professores, 2002, prof. não identificado)

Considero muito pertinente e importante, a descrição dessas ações de

formação de professores nesses cenários da greve. Vê-se nessas narrativas como

os professores articulam sua luta através de uma política de sentidos que traz

elementos críticos com relação ao significado hegemônico de aprendizagem,

competência e cidadania. Vê-se também como são construídos a partir dos “entre

lugares de aprendizagem”, novos territórios de formação. Construídos como

trajetórias e trilhas coletivas da luta política.

 Alguns desses entre lugares/ territórios de formação, “fora do contexto das

escolas”, da educação instituída, podem ser assim descritos:

- As assembléias e conselhos políticos;

- As atividades de panfletagem, conversas e reuniões com colegas nas

salas de professores e nas portas das escolas;

- Reuniões junto ao Sinepe-Ba para construção das Convenções

Coletivas de Trabalho;

- A ocupação da sede do Sinepe-Ba como forma de pressionar o

reinício das negociações que esse Sindicato Patronal havia

suspendido (ocorrido em 2001);

- O abraço simbólico dos educadores à Igreja do Bonfim, utilizando

carro de som, tendo inclusive conseguido o apoio público do Padre

Valter, responsável pela Paróquia (ocorrido em 2002);

- Atividades artísticas e culturais, a exemplo da “vigília vermelha... uma

vigília cultural e pedagógica”, realizada em 2002, na praça do

“Acarajé da Dinha” no Rio Vermelho;

- O café da manhã coletivo, no dia seguinte ao da vigília, extensivo aos

transeuntes no Farol da Barra;
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Vê-se, que o processo de construção das convenções em torno das

condições de trabalho, emprego e renda guardam vinculações e continuidade com

os propósitos político-pedagógicos discutidos nas jornadas de formação de

professores, assim como, a construção das jornadas pedagógica continua

ressonando nas pautas político-pedagógicas discutidas nos períodos da data base,

das convenções coletivas de trabalho. Desta forma, pude compreender como essas

ações e propósitos são encadeados e articulados no decorrer do ano, onde estão

presentes as questões políticas trabalhistas, as propostas de formação e valorização

profissional associadas às políticas de sentidos sobre qualidade de educação.

Vale ressaltar, entretanto, que essas experiências de articulação das ações

ditas político-trabalhistas com as questões consideradas pelos professores como

pedagógicas, onde se encontram as questões dos projetos educacionais e da

formação docente, são situações e narrativas muito novas em relação à cultura

sindical de organização docente, por conseguinte, em algumas das falas dos

professores ainda se percebe como esses norteamentos estão dicotomizados e

distintos um do outro.

Em geral, esse espaço de organização dos “trabalhadores-professores” não

incluía como perspectiva de atuação político-trabalhista as questões ligadas à

formação continuada. Falo aqui de um processo em curso, onde algumas

contradições podem ser também percebidas, como por exemplo, o questionamento

feito pelos próprios professores em torno das Jornadas Pedagógicas, quando são

vistas apenas como eventos pontuais, desprovidos dos sentidos, das

potencialidades e das possibilidades de se tornarem estratégias políticas de

formação continuada, mobilização e valorização profissional. Esse tensionamento

crítico está suscitado em depoimentos como esse da profa. Mary Souza:

...Cris, eu queria complementar... durante algum tempo o Sinpro vem
realizando sua Jornada Pedagógica, a gente consegue perceber.. uma linha
que a gente vem dando, mesmo... uma seqüência, até, dizemos... na formação
de professores.
E aí, entrando nessa... linha, nós temos muita vontade de criar... o
departamento pedagógico do Sinpro. A gente tem toda a intenção de dar essa
continuidade e que não é uma coisa que a gente pensa apenas só... as pessoas
colocam, durante os eventos, quando acaba. A gente acaba criando eventos
pontuais e quando acaba esse evento, a gente não tem uma linha que possa,
também, dar uma seqüência a essa formação, não é?...  temos sido elogiados,
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mas acaba que... a gente faz em alguns momentos pontuais. E nós
gostaríamos de dar uma seqüência a... essa formação.
Ainda mais que somos um Sindicato de profissionais de educação, então,
gostaríamos de... ter uma seqüência. A gente já vem tentando fazer isso, pela
própria necessidade... as reflexões que a gente vem fazendo com os
professores, com os educadores. Esse fio condutor, a gente vem tendo essa
seqüência. Mas está apenas acontecendo como evento e nós gostaríamos de
transformar isso numa seqüência de formação de professores...(profa. Mary
Cláudia Souza)

Educação tecendo sonhos, humanizando o mundo.
Instituto Social da Bahia, 19, 20, 21 de setembro de 2002... VIII Jornada

Pedagógica... Homenageando ao professor Paulo Freire

[...] Mesmo que não percebamos, nossa práxis, como educadores, é para libertação
dos seres humanos, sua humanização, ou para a domestificação, sua dominação [...]

(Paulo Freire)

Foi com essa reflexão que os professores deram continuidade aos debates

relativos a formação docente. Vê-se que eles continuam firmando um

posicionamento crítico com relação aos ideais positivistas no ensino, assumindo

cada vez mais múltiplas subjetividades sobre os sentidos da educação, buscando

compreendê-la como um fenômeno humano, complexo; instituindo assim, a partir

das suas próprias itinerâncias, experiências e saberes outras perspectivas políticas

de formação.

Essa perspectiva, também, contrasta com o posicionamento da profa. Mary

Cláudia Souza, na medida em que se percebe uma intencionalidade, um

norteamento, como ela própria admite, em torno das questões político-pedagógicas

na formação docente. Entretanto, vê-se que até esse momento quando da

construção da VIII Jornada Pedagógica os professores ainda não haviam construído

uma perspectiva de continuidade dessa proposta de atuação mais efetiva na

formação e valorização profissional.

O tema principal da Jornada foi abordado pelos Professores Felipe Serpa e

Dante Galeffi, tendo também nas mesas principais a participação do Prof. Pedro

Demo, da Profa. Cely Tafarel, que substituiu João Pedro Stédile do Movimento dos

Sem Terra. O coral do Colégio Módulo prestou uma belíssima homenagem ao Prof.

Paulo Freire. Assim como na Jornada anterior, os grupos temáticos abordaram

vários vieses ligados à formação docente, mais uma vez considero importante citá-

los como registro das práticas coletivas de formação, como um diálogo interpretativo
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de construção político-epistemológica, instituinte da condição do professor-ator-

autor: “Conhecimento e aprendizagem”; “Educação e mídias interativas”; “Formação

do leitor – Literatura infantil e juvenil”; “Sala de aula, um espaço de fidelidade”;

“Teatro na Educação – inclusão e consciência estética”; “Além do princípio do prazer

– uma incursão em si mesmo através de dinâmicas e musicoterapia na busca do

sentido do prazer”; “Aprendiz de feiticeiro – uma identidade sedutora – oficina

vivencial com dinâmica e metáforas que dão sentido e significado à aprendizagem”;

“O livro como referência para interdisciplinaridade”; “A dinâmica ambiental e a prática

pedagógica”; “Formação política e Políticas de formação”; “Ética da coexistência:

Linguagem e diversidade cultural”; “Percundança – símbolos, sons, ritmos

corporais”; “Dança e jogos cooperativos – uma proposta para o desenvolvimento da

solidariedade” e “Navegar é preciso – interagindo no ciberespaço”;

Ao final desse relato, me dando conta dessas reflexões dos professores sobre

as tensões e perspectivas de virada epistemológica nos lugares e ‘entre-lugares’ de

formação continuada, apresento um texto que foi publicado no folheto de divulgação

dessa VIII Jornada Pedagógica. Vê-se nessa narrativa como os professores, ao

homenagearem o educador Paulo Freire, avançam no propósito de denunciar as

tendências pedagógicas retrógradas, ao tempo em que, buscam anunciar agora de

forma mais crítica outros sentidos de educação, com base na idéia de humanização,

de uma epistemologia sócio-cultural... Que acredita nas transformações, na

mudança, na continuidade do sonho, na história, num novo mundo, na luta, na

inclusão, na querência, no desejo, na força política do coração... Enfim, numa

perspectiva de formação como continuidade do ser humano.

Educação: tecendo sonhos, humanizando o mundo.

Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. É com esta frase que
Paulo Freire nos estimula a continuar no sonho de que educar é fazer a
história de um novo mundo, através de uma luta séria, profícua, e real.
O caminho proposto por esse educador brasileiro que sonhou e lutou em prol
daqueles que se encontravam alijados da leitura do mundo, marcou o início de
uma trajetória de sucesso e transformações na vida de quem não mais possui
perspectiva de inclusão.
O processo coletivo é intrínseco no seu pensamento. São os círculos de debates
de cultura, feitos em baixo da árvore, nas obras em construção ou na sala de
aula que produzem e motivam a vontade, o desejo, a querência para aprender
a ler e escrever de forma que o indivíduo possa interagir no ambiente.
Paulo Freire é antes de tudo uma força política no coração daqueles que
sobrevivem num sistema educacional elitista e opressor.
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É um portal onde os movimentos sociais encontram legitimidade para discutir
o que está posto e modificar na perspectiva da construção de um novo ser.
Por isso assistimos hoje um resgate salutar do pensamento deste ilustre
cidadão do mundo que com sua prática nos permite lutar, tecendo sonhos e
humanizando o mundo.(folheto de divulgação dessa VIII Jornada Pedagógica)

4.3 Formação como continuidade do ser humano... E a emergência das
narrativas étnicas

Nesse trecho apresentado a seguir o prof. Sergio Guerra Filho busca situar

essa outra perspectiva de formação. Um sentido do ser implicado na sua própria

condição dialógico-humana, como um referencial que se opõe à lógica e aos

propósitos mercadológicos na educação. Desta forma, ele representa a possibilidade

de assumir o discurso humanista como um dispositivo político contextualizado
e vivencial na formação docente.

...Eu acho que o profissional hoje, cada vez mais, precisa estar tendo uma
leitura de mundo competente, tendo, até, uma intervenção no mundo!... não
só como profissional, mas enquanto pessoa! E isso acaba levando à
necessidade dessa formação política. De um outro discurso, o discurso
digamos assim que tem se contraposto hoje ao discurso mercadológico. Vou
chamar de discurso humanista, não vou nem chamar de humanizante, acho
assim... Discurso humanista... Ele também trás essa carga... de necessidade
da formação política no profissional. Acho que se elege, inclusive, a educação
como um campo privilegiado, e... dessa discussão, então, eu acho assim... a
bola da vez é a formação política. E, que por sua vez indica, que eu creio que
o Sindicato não seja a única forma possível de fazer política, mas também,
indica, cada vez mais, a necessidade do Sindicato virar esse espaço de
discussão... de formação política, de construção de projeto que represente os
anseios, as dúvidas, as questões, as diferenças, inclusive, dessa categoria....
(prof. Sergio Guerra Filho)

No texto seguinte, apresentado como proposta de norteamento do Projeto

Político-Pedagógico do Sinpro, o prof. Reinaldo Bonfim Dias reflete e amplia mais

ainda esse posicionamento trazido pelo professor Guerra Filho. Ele descreve o que

na sua opinião representa um projeto político-pedagógico feito pelos professores,

tendo como perspectiva de formação docente a articulação dos aspectos relativos ao

desenvolvimento humano, a vida pessoal, profissional e cidadã, rompendo,

desta forma, com o ideal humanista de inspiração metafísica, assumindo e

reconhecendo assim, no seu tempo histórico-conjuntural, as necessárias implicações

e responsabilidades dos seres-professores-atores-autores nos diversos planos da

vida humana... sócio-culturais, democráticos, das justiças sociais e da cidadania.
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Projeto Político Pedagógico do Sinpro-Ba... Bases afirmativas para a
valorização profissional  do educador

A instituição de bases afirmativas políticas, pedagógicas e sociais para a
qualidade da formação, das condições pedagógicas e da valorização do
trabalho dos profissionais da educação estabelecem a compreensão de que
um projeto social, coletivamente construído, deve ser inspirado por princípios
de elevado alcance, cujas prerrogativas partem  dos fundamentos essenciais
que anima a sociedade para um processo emancipativo, no qual superem-se
deficiências,  preconceitos, discriminações e injustiças, e o bem comum possa
assegurar o bem estar das atuais e futuras gerações.

Para tanto, é necessário que a concepção desse projeto estabeleça uma tese
filosófica, ética, política e pedagógica consistente, que dê referência, coesão
ideológica e identidade coletiva à categoria dos educadores e educadoras, de
tal modo que gere o desencadeamento das forças removedoras que libertam
da coercitividade, imposta pela lógica de mercado que vem  redesenhando  as
relações de trabalho nas escolas, impondo um acelerado processo de
proletarização dos profissionais do ensino.

Neste sentido, a organização sindical, com sua representação avançada, deve
empenhar-se na urgentíssima necessidade de apresentar uma saída para essa
situação, que exige a devida preparação, instrumentalização e mobilização de
parte expressiva da categoria, com um projeto que estabeleça outros
parâmetros de relações políticas, pedagógicas, trabalhistas e sociais, devendo
organizar os educadores(as) neste enfrentamento, para que os mesmos
possam cimentar as bases afirmativas sindicais, validativas da autonomia
pedagógica e da luta pela emancipação social, ação esta,  indissoluvelmente
ligada a coalisão de forças democráticas compactuadas  no projeto social.

Portanto, o Projeto Político Pedagógico do Sinpro-Ba em construção, para
atingir seu alto escopo, deverá transformar o espaço escolar no lugar de sua
legítima representatividade, de mobilização permanente, de referência para o
debates, propostas e iniciativas efetivas, para articulação e construção do
projeto político e suas bases, em coexistência com o currículo oficial e as
regras predeterminadas pela estrutura escolar, que tencionam a disputa de
posição, sempre delimitadas ou demarcadas pela capacidade de organização
no local de trabalho.

Esta é uma evidência de que o Projeto Político Pedagógico exigirá do sindicato
uma ação sistemática de formação continuada, difusão e extensão sindical,
que articule com os grandes eixos da organização dos trabalhadores, numa
luta a quatro mãos; a primeira, na luta empreendida pelo movimento social
popular, a segunda, na elaboração de políticas formativas e organizativas
sindicais, a terceira, na formação da consciência de classe e da identidade
sindical do professor ou professora e, a quarta, na orientação do projeto
social para as esferas dos maiores anseios da classe trabalhadora, devendo
defender o direito a educação, a saúde, ao emprego e a seguridade social, sob
uma perspectiva ética, do exercício de cidadania e da dignidade humana.

O Projeto Político Pedagógico deverá constituir-se no principal instrumento de
aglutinação política, formação, difusão, extensão, sindicalização e expansão
sindical, constituindo-se na fundamental estratégia de educação política,
identidade de classe e sindical, organização efetiva e mobilização permanente
do profissional em educação e trabalhadores em geral. Neste sentido, o
Projeto Político Pedagógico assume o lugar de validação da cidadania do
educador, meio de realização de sua autonomia e autoria político-pedagógico-
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social, capaz de integrar a sua ação escolar cotidiana à ampla luta de
emancipação social e humana, e elevar a instituição sindical à categoria de
uma Entidade essencial e permanente na defesa dos direitos, na organização
trabalhista e social e consolidação da democracia brasileira.

Deverão ser os principais fundamentos do projeto:

a – Os princípios Políticos que formam os fundamentos ideológicos da
organização dos trabalhadores, sua base democrática fundada numa
concepção de emancipação social e ideais nobres, cabedal historicamente
construído nas lutas reivindicatórias, empreendidas na marcha dos
trabalhadores das diversas categorias e segmentos sociais;

b – Os princípios Éticos de Responsabilidade Sindical, da Solidariedade Política
e de Participação na luta pela causa social do trabalhador, seja como classe
social ou como categoria profissional, e, em especial, o Trabalhador em
Educação, em consonância com a ampla luta nacional, empreendida pelo
movimento popular  social na construção da Ordem Democrática justa ,
includente e livre.

c – Os princípios dos Direitos Políticos, Sociais, Trabalhistas, Educacionais e
Sindicais, do exercício da critica que reflete e relaciona a ação de ensinar à
praxe político-pedagógica voltada a causa social mais ampla, onde o educador
é o cidadão-político e protagonizador de ações afirmativas e solidárias,
consciente dos compromissos assumidos diante de si mesmo, da categoria, da
comunidade local, regional ou nacional, integrando o seu ato de educar a uma
ação pedagógica mais comprometida, politicamente, com a luta pela
emancipação social.

d – Os princípios Estéticos e Culturais, dirigidos à diversidade étnica e as
manifestações populares, que propiciam o reconhecimento da identidade
brasileira e definem o papel social e civil, profissional e sindical do cidadão,
que alarga a percepção e atuação do educador para uma abordagem político-
cultural-estética mais global, de modo a promover a constituição de bases de
convivência social  mais justas e oportunas, ao refletir as questões de gênero,
etnia, sexualidade, violação de direitos, discriminação econômica,  exclusão e
violência, ampliando os canais de inserção nas  questões comunitárias,
indispensáveis à prática da cidadania pedagógica e da participação social
do(a) educador(a).

Os norteamentos amplos, devidamente especificados, deverão ser
implementados à partir das ações políticas-pedagógicas e técnico-
organizativas, devidamente projetadas a médio e longo prazo. Onde o
desenho do Projeto Político Pedagógico deverá ser gestado na construção
coletiva, com a legitimidade da representação e participação da categoria, da
sua base avançada e engajada,  presentes nos fóruns de discussão,
seminários e eventos, lugar do exercício político que forja a consciência
sindical, de classe social e profissional e que possibilita o acúmulo necessário
às elaborações das propostas para a sistematização e encaminhamentos para
a execução do projeto.

Tal tarefa apresenta-se como um grande desafio, diante das tensões geradas
entre a interface de uma tradição de luta dirigida a manutenção e avanços de
conquistas históricas, hábito de uma cultura de mobilização para o
“sindicalismo de resultados imediatos” que caracterizou o discurso e a prática
sindical da década de 80 até aos meados da década de 90,    fomentada pelo
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luta jurídica, trabalhista e monetária, divergentes com as novas solicitações
das formas diferenciadas e mais ampla de luta,  voltadas a formação política
da categoria - Formação como forma de organização e mobilização
permanente - a Organização Por Local de Trabalho,  Difusão e Expansão
sindical, para além da data-base e da esfera legal ou assistencial, cuja
máxima expressão da luta é a greve.

Lógico é considerar que na conjuntura hostil da ditadura militar da década de
70 e 80,para proteger o trabalhador brasileiro da truculenta investida
neoliberal, fazia-se necessário um sindicalismo mais combativo e imediatista,
para diminuir os efeitos da desumana exploração do capitalismo sobre as
forças produtivas,   constituindo-se, por sua vez, a organização sindical como
a  força crescente na  base da luta em defesa da causa operária e social.

Entretanto, ao longo dos últimos seis anos, novos cenários se configuraram na
história política, econômica e social dos trabalhadores, e em especial, dos
trabalhadores em educação que, ao estabelecer-se a ordem global de mercado
e as novas diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais para a reforma
da educação básica, impôs-se novas regras de relação de trabalho docente,
onde a carga da exploração, submissão e alienação do(a) professor(a) elevou-
se a uma escala extremamente preocupante, cujo sintoma tem se evidenciado
na forma de baixa estima, desmotivação e abandono da categoria.

Este quadro gerou a inadiável necessidade de se estabelecer, urgentemente,
as novas bases de ação conjunta e mobilização permanente para a categoria
de professores(as), tendo como principal instrumento a organização político-
pedagógica e geração de novas estratégias de luta, uma  iniciativa que
oferecesse projeção e repercussão aos investimentos políticos, ampliando a
praxe sindical do eixo jurídico-trabalhista-monetário para o eixo político-
pedagógico-social, atrelando às históricas bandeiras de mobilização outras
bases, fundada na compreensão de que o aspecto legal e econômico da luta
deve articular com a afirmação ética e moral, de tal modo que a luta pela
emancipação da educação represente o esforço da afirmação da dignidade
social, da integridade humana e da seguridade do cidadão, razão pela qual os
princípios político-ideológicos deverão encontrarem-se substanciados nos
princípios éticos, fundamento essencial para consolidação da liberdade, da
justiça e dos direitos humanos (prof. Reinaldo Bonfim Dias).

Em geral, os professores têm demonstrado uma intenção de discutir a

questão do Projeto Político-Pedagógico e da formação docente assumindo como

norteamento essencial: a complexidade do desenvolvimento humano. O que para

Macedo representa assumir plenamente a condição polifônica de ser-com-o-mundo,

ser-no-mundo e ser-com-o-outro, como realidades indestacáveis da realidade

dinâmica dos mundos dos homens (2002 p.114).

...E a emergência das narrativas étnicas

Quais os sentidos e significados da etnicidade na formação docente?

Foi a partir dessa questão que busquei identificar algumas falas de

professores surgidas no campo da Pesquisa com o propósito de conhecer as
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tendências, conceitos e opiniões dos docentes sobre o lugar da etnicidade nas suas

trajetórias de formação continuada.

Tratar o tema da formação docente e sua implicação com as questões étnicas

significa também assunção de novas vozes emergentes, novos dilemas, conceitos

e categorias, como: identidade, diferença, alteridade, subjetividade, estética,

territoriedade e poder. Tendências e campos teóricos só possíveis de serem

‘construídos/inventados’ a partir da perspectiva crítica e pós-formal, de relação entre

os espaços dos movimentos sociais e os espaços de aprendizagem de professores.

Vozes emergentes: denúncias e anúncios sobre formação e etnicidade nas
narrativas docentes

Relato 1:

Ao falar da sua trajetória de formação e da sua relação com a cultura popular,

o professor Sérgio Guerra Filho denuncia a influência neoliberal na educação e

alerta sobre ocultação do sujeito cultural por parte da escola. Indicando, portanto a

necessidade de estratégias e negociações como forma de introduzir e discutir outros

conteúdos ‘populares’ na formação. Formação como prática comprometida com a

vida social, do aluno e do professor:

...Então é assim.... a escola particular tem um objetivo cruel, que é o
vestibular. Eu tenho, portanto, que dar o conteúdo a qualquer custo. Mas, de
que forma dar esse conteúdo? eu vou negociar, não é? Então, o que for
importante...o que for possível no sentido de humanizar, eu vou trazer, eu vou
buscar... o que não for, eu vou questionar, então, eu tenho avançado nesse
sentido. Sensibilizando aos alunos para existência de outros mundos, outros
seres, outros.... vamos dizer assim, diferente do mundo que eles têm...
infelizmente. Eles são educados em casa, nesse sentido... da concorrência... do
atrito, do confronto, do contra alguém ou algo... sempre! E não no sentido...
do junto com alguém ou algo. E isso, na verdade, não garante um lugar
diferente, melhor, mais humano e tal. Então, nesse sentido, a História Popular
pode ser trazida... (prof. Sergio Guerra Filho)

Nesse mesmo relato de formação, num segundo momento, ele trouxe

elementos mais próximos sobre a questão da etnicidade na formação docente e no

currículo escolar:

...Eu sou muito grato por ter participado desse projeto (Calendários Temáticos
sobre os movimentos sociais e cultura popular.) porque divulga a História
Popular. Divulgar uma História que não está divulgada nos livros, nem nos
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meios de comunicação... Então o Calendário, eu acho que veio nesse sentido.
de ocupar esse espaço. Existem... outras coisas, outros fatos, outras formas
de ver o fato e a gente pode construir várias outras... Histórias, é... refazendo
a nossa história a gente vai fazendo as outras Histórias. E, com relação por
exemplo... à identidade étnica. Como isso é negociado num espaço de escola
particular e tal...(prof. Sergio Guerra Filho)

Nessa fala ficam evidenciados alguns elementos importantes relacionados à

identidade cultural e profissional docente. Como historiador ele traz uma perspectiva

dialética, instituinte de novos sentidos para a formação e para o currículo escolar:

...Olha só, na verdade isso é mais tranqüilo na escola pública. Na
escola particular não é uma coisa, ainda, resolvida pra mim. Na escola
pública, você tem a parcela maior que passa que é negra e não se assume
enquanto negro. Então, eu já considero ter encontrado um caminho pra
discussão da identidade étnica na sala de aula da escola particular... da
escola pública...É... tenho levado pessoas pra fazer debates, tenho discutido
identidade, por exemplo, estética, a identidade cultural, a identidade... é... o...
ethos baiano, digamos assim – o que é ser baiano e em que medida isso
implica em uma identidade étnica? eu acho que sigo um caminho interessante
na escola pública. Na escola particular, é... eu ainda não encontrei o espaço –
não é o espaço, mas é o caminho... certo? óbvio que isso vai entrar, permear
todo um discurso porque é um discurso... por exemplo, de demonstrar o autor
da opressão, seja ela sexual, seja ela étnica, seja ela racial, seja ela... social,
seja ela religiosa...
...onde eu cheguei mais longe nesse processo de discussão étnica foi quando
eu fui discutir povos Bárbaros na Europa. Então, assim... quem é o “Bárbaro”?
É o outro. O que é o outro? Em que sentido essa alteridade implica em
inferioridade, em dominação. E aí, nesse momento entra o discurso brasileiro,
não é? Aí a gente transporta... pro brasileiro, então, por exemplo, eu digo
assim, então quem seriam os bárbaros hoje? ... E aí eles escolhem livremente.
Então, muitas vezes, eles escolhem identidades étnicas... como Bárbaros.
Então, por exemplo, Índios ou Negros aparecem várias vezes nos trabalhos
deles... e eles têm que justificar porque eles imaginam que, hoje, os Índios são
os Bárbaros. Ah! São porque são excluídos; são porque são considerados
inferiores ou porque não participam da civilização dita brasileira, e tal e
coisa...
...E isso vai quebrando essa relação que eles inclusive trazem muito, e muitas
vezes não percebem... é natural. E isso vai quebrando essa discussão da
superioridade, da inferioridade, da diferença como uma coisa melhor ou pior,
não é? Mas aí a gente traduz em... é... eu não gosto da palavra tolerância,
porque tolerância é... parece assim: EU TOLERO...Suporto, não é? Mas... a
gente discute o termo tolerância muito mais no sentido religioso... no sentido
de aceitar a diferença. Mas no sentido de entender que, na verdade, somos... é
diferentes, isso é inevitável. E o discurso de hegemonia, discurso sempre
opressor. Então... acho que tenho entrado nesse sentido. Mas não estou
satisfeito, não, acho que ainda não é uma coisa no centro onde deveria
estar... Não estou confortável, ainda, com essa discussão, na escola
particular, não! Acho que salutar é a espécie de negociação, de como chegar...
Isso vai acomodando e outras coisas, também, têm se acomodado... ( prof.
Sergio Guerra Filho)

Relato 2:
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A ‘Mostra de cultura negra’ realizada no dia 23 de novembro de 2002, em

uma escola de educação infantil e ensino fundamental representou a culminância de

um projeto pedagógico desenvolvido por toda escola: estudantes, professores,

alguns pais e mães. A ambientação da escola demonstrava toda a complexidade do

processo e a diversidade de expressões dos alunos, conforme os níveis de

escolaridade. O negro estava representado nos diversos papéis sociais, inclusive, na

religiosidade do candomblé.

A diretora pedagógica da escola fez a abertura do evento saudando e

agradecendo a participação das famílias, parabenizando os professores e a todos

que contribuíram com o projeto. Ela resumiu dizendo que todas as representações

foram resultados de pesquisas realizadas pelos alunos, que foram visitar vários

‘locais culturais’ da cidade: a fundação Pierre Vergê, O Pracatum, A Escola Crativa

do Olodum, o Ilê ayê, o CEAO etc.

Quanto à questão da religiosidade, ela justificou que os pais não deveriam

ficar preocupados, pois os orixás estavam ali como qualquer outra representação

cultural negra da Bahia. Ela garantia que não se tratava de influenciar nenhuma

criança sobre sua opção religiosa e que isso não era o papel da escola. Fiquei

sabendo posteriormente que esse ‘recado’ foi em função de questionamentos feitos

por alguns pais de alunos, sobre os orixás, se referindo como coisa do diabo!

Tínhamos comidas, danças, desfile de beleza negra, capoeira, maculelê,

carnaval e também imagens de negros nas profissões consideradas como ‘bem

sucedidas’, uma visão multirreferencial da questão.

A escola trabalha com crianças brancas, negras e também desenvolve um

programa de inclusão, em turmas regulares, de portadores de necessidades

especiais.

Detive-me, especialmente, em observar os professores nesse cenário.

Chamou-me atenção como algumas professoras estavam vestidas, caracterizadas

com roupas de grupos afro-culturais. Aproximei-me de uma professora que estava

vestida com uma roupa do Ilê ayê, e perguntei como ela estava se sentido naquele

lugar, como professora que ajudou a construir esse novo sentido para a escola. Ela

imediatamente me respondeu que ela era ‘Ilê de coração’, que ‘era neguinha’,

portanto, estava muito feliz pela festa. Apenas lastimava a visão de algumas famílias
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sobre a questão do candomblé, o que para ela representava ‘uma ignorância’, ‘um

pré-conceito’, tendo inclusive me dito que algumas dessas famílias não deixaram

que seus filhos fossem à escola naquele dia por causa dos orixás.

O que mais me impressionou nesse cenário foram as falas dos professores

como sujeitos culturais ‘ínteiros’, assumindo suas subjetividades, suas tradições,

seus hábitos, suas corporeidades, suas linguagens. E desta forma, tentavam romper

algumas couraças nas crianças, nos pais e nas mães presentes, sobretudo com

relação ao corpo e a expressão da identidade.

As falas desses professores eram falas de sujeitos-autores que assumiam a

hibridização dos espaços escola-comunidades como lugares de aprendizagens, de

saberes e conhecimentos, assumindo assim, sua plena condição pessoal-

profissional. Considerando os aspectos ontológicos, epistemológicos e

multirreferencias nas suas próprias formações e na educação dos outros: alunos e

familiares.

Um outro aspecto que registrei foi relativo à tensão étnica de raça, que estava

em vias de discussão pelos professores e alunos. Uma professora me relatou que já

haviam realizado projetos e mostras sobre o índio, sobre o negro e que, por

conseguinte, um aluno estaria perguntando quando seria o projeto e a mostra dos

brancos. Ela disse que tomou como surpresa essa questão e que seria um assunto

para sua formação. Para o aluno ela disse que, provavelmente, se ocorresse esse

projeto só seria realizado no decorrer do próximo ano!

Penso que essas questões étnicas na formação docente situam-se no plano

ético-político-pedagógico, no lugar da cultura, dos estudos culturais. Sobretudo, se

considerarmos esse lugar como o lugar das representações, das linguagens e das

expressões do sujeito social. O lugar dos processos de identificações e hibridizações

culturais. Portanto, espaços de percepções e auto-percepções, das identidades e

dos papéis sociais, de possíveis diálogos entre a condição étnica e profissional.

 A perspectiva desse ethos cultural contemporâneo na/para formação docente

traz como proposta a convivência e a aprendizagem social no lugar da cultura.

Assim também é abordado no texto “O Local da Cultura” (BHABHA, p.19, 1998),

onde o autor reflete sobre as tendências contemporâneas da virada do século, ao

“colocar a questão da cultura na esfera do além”, na perspectiva da sobrevivência,

nas fronteiras do presente, do “agora-além-pós”. Um “além que não é nem um novo
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horizonte, nem um abandono do passado”.  Um movimento de trânsito em que

espaço e tempo se cruzam, produz-se figuras e situações complexas de diferença e

identidade, passado e presente, interior e exterior, inclusão e exclusão. (idem)

Nesse contexto, de novos e diversos fenômenos sociais e de cenários

complexos emergiram algumas falas de professores. Pensei apenas mapeá-las
como forma de potencializar essa discussão sobre etnicidade e formação
docente considerando, especialmente, as falas mais críticas, instituintes de novos

sentidos de formação e de outro ethos de currículo escolar.

4.4 Projeto pedagógico em construção... Uma perspectiva de formação
continuada participativa

“Os sonhos são projetos pelos quais se luta!”
(Paulo Freire)

“Enfim, o estabelecimento escolar é um lugar de vida, uma comunidade, que
reúne um conjunto de pessoas e de grupos em interação recíproca. As relações que o
vivido coletivo tece no decorrer das situações sucessivas estão inscritas numa
duração, carregadas de histórias (e de “histórias”que estabelecem uma contenda
entre os protagonistas) e se encontram mesmo assim determinadas mais pela
dinâmica das pulsões inconscientes e da vida afetiva, pela ação dos fenômenos
transferenciais e contra-transferenciais, pelas incidências das implicações que têm
nos papéis ou nas associações, pelo peso próprio das estruturas psíquicas, pelos
vieses específicos que decorrem das bagagens intelectuais de uns e de outros, do
que pela lógica de um sistema que pretende dividir funções e estabelecer tarefas para
bem conduzir missões. Numa tal comunidade, os atores sempre aspiram, mais ou
menos, a se tornarem autores. Nisso eles se elaboram e exprimem projetos
através de uma vida imaginária e de uma função simbólica, que realça bastante a
complexidade da linguagem e da comunicação.”(Ardoino, p.34-35,1998, grifo meu)

Intencionalmente, eu trago essas citações do Freire e do Ardoino para realçar

e buscar ampliar o sentido pedagógico de ‘Projeto’, assumindo assim sua

complexidade. Ou seja, assumindo-o como uma produção sócio-cultural, o que no

campo da educação, do conhecimento, em especial, da formação continuada de

professores, representa também a possibilidade de assumi-lo como uma prática

participativa, onde seus atores ao expressarem suas percepções ao interpretarem

suas realidades, aspiram se tornar autores, o que inevitavelmente implica em

questões de identidade e mudanças nas relações de poder.

Segundo Ardoino (p.28,1998),  “a idéia de projeto convém justamente a um tal

contexto, em que se vê perfilar a perspectiva de uma mudança social, técnica
(uma intervenção psicossociológica) ou militante (uma análise institucional e a
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dialética do instituinte contra o instituído)” (grifo meu). Vê-se que essa idéia conveio
aos professores, na medida em que eles historicamente vêm buscando construir

novas perspectivas de formação docente e qualidade social da educação em

contraposição:

– Àquelas ações e produtos desenvolvidos nas escolas, exclusivamente, em

nome da obrigatoriedade argumentada nos discursos oficiais da reforma do

ensino com relação aos projetos pedagógicos e a reestruturação curricular;

– Às práticas sindicais centralizadoras, dicotomizadas e aligeiradas de

elaboração e realização de jornadas, congressos e outras atividades político-

pedagógicas;

Nesse contexto híbrido, do discurso hegemônico da reforma, preponderante

em muitas escolas, e dos relatos das histórias de formação de professores no

âmbito pessoal e sindical, os referidos professores vêm através das suas narrativas

buscando construir outras políticas de sentidos como contribuição ao entendimento

mais amplo da questão da formação continuada. Desta forma, assumindo outras

subjetividades, instituindo contextualizadamente a sua condição de experiência e de

saber, os professores se autorizam junto aos seus pares na perspectiva de

realização dos seus projetos.

Por conseguinte, buscando registrar essa trajetória feita e em se fazendo

coletivamente pelos professores descobri algumas importantes atividades de

formação continuada desenvolvidas nos últimos quinze anos, em especial, os

“Congressos e as Jornadas Pedagógicas”. Penso ser relevante observar esses

dados sobre as temáticas escolhidas, desde 1988, como indicadores das tendências

político-pedagógicas na formação dos professores; como compreensão dos sentidos

dos discursos de formação em diferentes contextos históricos e conjunturais; assim,

como para percebê-los como uma tessitura política, social, militante, instituinte da

condição de referência36 pessoal, dos professores, e sindical nas políticas de

valorização e formação profissional37.

                                                
36 No seu depoimento o prof. Roberto Carlos de Oliveira faz menção a essa questão, ao afirmar, que
o Sindicato, historicamente falando, se constituiu como um espaço de referência de formação de
professores muito antes das escolas realizarem essas atividades.
37 A realização dos Congressos e Jornadas de formação continuada no SINPRO-BA, assim como a
participação dos professores nesses eventos, como condição assegurada na “ Convenção Coletiva”
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- Em 1988; I Congresso Estadual de Trabalhadores em Educação

Tema:”Conjuntura Nacional / Sindicalismo / Educação e Lutas de

Classes”

- Em 1989, I Jornada Pedagógica dos Trabalhadores em Educação

- Em 1990, II Congresso Estadual de Trabalhadores em Educação

- Em 1991, II Jornada Pedagógica dos Trabalhadores em Educação

- Em 1992, III Congresso Estadual dos Trabalhadores em Educação

- Em 1993, III Jornada Pedagógica dos Trabalhadores em Educação

Tema: “A luz no fim do túnel são nossos olhos brilhando! – Ética,

responsabilidade social e transformação”

- Em 1994, IV Congresso Estadual dos Trabalhadores em Educação

Tema: “Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço – Para

mudar este quadro !”

- Em 1995, IV Jornada Pedagógica dos Trabalhadores em Educação

Tema: “Humanidade: O futuro tem a cor que a gente pinta,

             Neo-liberalismo: A cor dos individualistas”

- Em 1996, V Congresso Estadual dos Trabalhadores em Educação

Tema: “Conhecimento eis a questão! – Abordagem epistemológica,

metodológica e cultural”

- Em 1997, V Jornada Pedagógica dos Trabalhadores em Educação

Tema: “A educação no centro das atenções!”

- Em 1998, VI Congresso Estadual dos Trabalhadores em Educação

Tema: “Profissão Educar: REsigificando a vida!”

- Em 1999, VI Jornada Pedagógica dos Trabalhadores em Educação

Tema: “Você tem fome de quê? Reflexões contemporâneas sobre a

formação do educador e da educadora”

- Em 2000, VII Congresso Estadual dos Trabalhadores em Educação

Tema: “Tudo que é sólido desmancha no ar! Uma metáfora para

pensar a educação que queremos”

Campanha - Data base: “Professor(a) você faz a diferença!”

- Em março de 2001, Congresso Extraordinário Estadual dos Trabalhadores

em Educação

- Em 2001, VII Jornada Pedagógica dos Trabalhadores em Educação

Tema: “A lição sabemos de cor, só nos resta aprender!”

      - Em 2002, VIII Jornada Pedagógica dos Trabalhadores em Educação

Tema: “Educação: Tecendo sonhos, humanizando o mundo”.

                                                                                                                                                        
vigente e no calendário das escolas, representam uma conquista política da categoria.
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      - Em 2003, IX Jornada Pedagógica dos Trabalhadores em Educação

Tema: “O Nó e o Norte da Práxis Pedagógica”. Nos 40 anos do Sinpro...

homenageando o Educador e a Educadora.

Conforme observei anteriormente, os professores mais próximos do Sindicato

já há muitos anos vivenciam situações conjuntas de formação, onde compartilham

percepções e compreensões sobre suas experiências, suas necessidades

individuais e coletivas de formação profissional. Nessa trajetória eles articulam suas

falas, opiniões e proposições individuais na perspectiva da construção do dizer

coletivo, participativo, construtivista com relação aos seus ideais político-

pedagógicos.

De um modo geral percebe-se que essas experiências em trono das Jornadas

e Congressos se constituíram num capital político-pedagógico muito significativo

para os professores, sobretudo, por testemunharem sobre sues posicionamentos

histórico-críticos com relação aos modelos educacionais hegemônicos na maioria

das escolas em que eles trabalham, e pela possibilidade de demonstrarem seus

saberes e quereres coletivos com relação ao campo educacional, em especial, à

formação docente.

Entretanto considero oportuno ressaltar, fundamentalmente, duas questões

que foram muito recorrentes nos processos dialógicos de construção das Jornadas.

Esses questionamentos expressos pelos próprios professores, ao se darem conta

das suas propostas e ações de formação continuada, denunciam a falta de
continuidade nas ações de formação. Para alguns professores a proposta de

formação através das atividades anuais, das jornadas e/ou congressos pedagógicos

representa apenas uma condição de evento.

 Essas narrativas a que me refiro têm levantado a questão da natureza

instituinte no âmbito das políticas educacionais de formação de professores, que

talvez possam ser entendidas como políticas em construção.

Vale ressaltar, entretanto, que essa questão em torno das articulações

políticas, das causas trabalhistas, das condições de emprego e renda, e das causas

pedagógicas, da qualidade educacional, do currículo, do projeto pedagógico, em

especial, da formação continuada docente representa um desafio muito novo, que

tem haver com a necessidade de construir um novo sentido de cultura política

sindical. Nessa perspectiva os professores têm buscado repensar o sentido que lhes
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convém tratar a questão da valorização docente, como uma referencial que

agregue os conceitos, as lutas, os potenciais políticos e pedagógicos como

possibilidade de constituírem também outros e novos sentidos identitários, novas

representações sociais em torno da docência, instituindo, assim, outras relações de

poder nos âmbitos de educação formal.

Desta forma surgem as propostas do “Projeto Político-Pedagógico em
construção” e da criação do Departamento Pedagógico do Sinpro-Ba como

estratégias de conceber de maneira mais conjunta, articulada e orgânica todo esse

processo de discussão e algumas ações de formação e valorização docente já em

andamento. A propósito dessa proposta o Sinpro-Ba firmou um acordo de

colaboração junto ao FORMACCE, fundamentalmente, no sentido de buscar ampliar

o diálogo em torno de uma política de formação de professores associada a uma

perspectiva mais participativa na concepção e elaboração de um projeto político-

pedagógico.

Com esse propósito Sinpro-FORMACCE tem realizado várias reuniões, desde

o primeiro semestre de 2003, tendo construído no mês de março passado um

seminário político-pedagógico intitulado; “... É, a gente quer fazer valer pleno direito;

a gente quer é ter todo respeito; a gente quer valer toda uma nação; a gente quer é

ser um cidadão!”; quando nessa oportunidade foram discutidos e consensuados os

eixos norteadores fundamentais desse Projeto: político-histórico; ético e estético-
cultural; heurístico; formativo e técnico-organizacional.

Nesse texto a profa. Cristina Kavalkievicz descreve sobre a construção de

uma compreensão político-pedagógica no Sinpro-Ba como dispositivo para contribuir

nessa realização do Projeto político-pedagógico em construção:

A construção de uma compreensão político-pedagógica no sinpro-ba

Certamente não se deu de forma consciente, talvez tenha sido intuitiva, mas é
verdade que crescemos muito na compreensão política da necessidade de um
projeto pedagógico sustentado na perspectiva do (a) professor (a).

Ao longo de sua história de 40 anos o Sinpro-BA têm alcançado vitórias
significativas, algumas com pioneirismo, como nossa atuação nacional na
produção de conhecimento no campo da Saúde Ocupacional desta categoria.

Na discussão acerca dos temas que envolvem nossa profissão, para além das
questões trabalhistas, como: a formação, o ofício, o fazer pedagógico, o papel
social da educação e do(a) educador (a), estão presentes na ação desta
entidade há mais de dez anos.
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O Sindicato dos Professores realiza no mês de Setembro sua Jornada
Pedagógica. Desde o final da década de 1980 até 2000 bienalmente,
alternando com o Congresso. A partir do ano 2000 com uma mudança
estatutária proposta pela Diretoria, o Congresso manteve-se bienalmente,
para realizar-se em Março e a Jornada passou a ser anual mantendo-a no mês
de Setembro.

A distinção entre Congresso e Jornada e a realização desta todos os anos, já
demonstrava àquela época, nossa compreensão política da necessidade de
promover mais encontros dos profissionais para discutir o seu fazer.

As mudanças não pararam aí, também a formatação da Jornada estava
implicada em nossa compreensão e em meados da década de 1990 rompemos
com a organização de cursos direcionados para as disciplinas e ministrados
muitas vezes por autores de livros didáticos.

Nossas Jornadas então, trazendo nomes nacionais e locais, passaram a
promover debates, mesas de interesses, oficinas e etc... com discussões mais
amplas abrangendo o temário atual e inquietante da profissão.

Nesse processo de desconstrução-construção a visão dicotômica de que o
Congresso era mais político e a Jornada mais pedagógica (presente no
discurso das diretorias e parte da categoria) e que o interesse maior dos(as)
professores(as) estava centrado nas questões pedagógicas e não nas políticas,
e foi desmantelada numa nova compreensão ”...tudo que é sólido desmancha
no ar.”.

O fazer pedagógico é essencialmente político.

E agora, já no século vinte e um, partimos para efetivar o que há muito
fervilha na cabeça dos diretores e diretoras do Sinpro: a criação do
Departamento Político-pedagógico na perspectiva de qualificar nossa
discussão e intervenção nos rumos da educação brasileira.

A presença da Universidade como fórum privilegiado de pesquisa e
sistematização da produção de conhecimento é também um aprendizado
nosso, vide, nossa construção no campo da saúde com a UFBA/FAMED
(através do Depto.de Medicina Preventiva) e a UEFS (através do Depto.de
Epidemiologia).

E agora com a UFBA/FACED (através do Grupo de Estudo Formacce) estamos
construindo os alicerces seguros do edifício da auto-estima, da valorização
social, do lugar desta categoria profissional tão desrespeitada. (profa.
Cristina Kavalkievicz - Professora e Diretora do Sinpro-BA)

Aqui se percebe a intenção da Professora historiar as relações vividas

coletivamente, assim como os avanços críticos com relação ao sentido de formação

e valorização docente. O texto explicita a insatisfação da categoria de professores

com relação à falta de uma política que seja menos eventual, como tem sido as

propostas das Jornadas Pedagógicas de formação docente. Mais uma vez, nessa

fala se vê um tensionamento em relação às intencionalidades dos professores e os
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propósitos hegemônicos da reforma do ensino que ora buscam nortear as propostas

oficiais de formação continuada.

Também destaco nesses argumentos, como os professores têm lidado de

forma crítica na concepção e elaboração do Projeto Pedagógico, considerando-o

como uma estratégia política de formação continuada. Desta forma,  através da

“linguagem da possibilidade”, dos sentidos vivenciais, imaginários e instituíntes os

professores vêm constituindo e pleiteando progressivamente a condição de co-

atores, co-autores das formulações políticas e operacionais de formação e

valorização docente.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao iniciar esse momento das interpretações conclusivas, considero importante

apresentar um sucinto panorama das questões e objetivos que me mobilizaram para

realização desse Estudo de Pesquisa, tanto, pela vontade de re-enfatizar a minha

implicação e itinerância na formação continuada de professores, quanto, pela

necessidade de interpretar, ora na condição de pesquisador/escritor , como essas

questões foram abordadas e discutidas no decorrer desse trabalho. Refletindo em

especial sobre as questões, os objetivos e as produções de dados na Pesquisa,

busquei interpretar e descrever o que considero como sendo as principais

descobertas realizadas nesse Estudo.

Conforme já observei anteriormente, tive a intenção de dissertar sobre os

diversos sentidos de formação continuada considerando fundamentalmente as falas

dos professores-atores-autores, na perspectiva de produção de novos outros

ethos na formação docente. A opção de ter ido em busca de identificar e refletir

sobre os sentidos de formação continuada a partir das itinerâncias,
implicações, saberes e experiências dos professores me propiciou a descoberta

de novos conhecimentos, de outras tendências ontológicas, epistemológicas e
políticas na formação docente.

Essas contribuições, presentes nas narrativas dos professores, podem ser

assim sistematizadas:
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No âmbito das políticas públicas e das convenções coletivas...

Enquanto narrativa política, no âmbito das políticas públicas e das

convenções coletivas de trabalho, a formação continuada representa um conceito

em construção, na medida em que se constitui num referencial ainda muito novo na

denominação da educação pessoal e/ou profissional docente.

Como observei, em geral, as falas dos professores apresentam uma

pluralidade de termos e sentidos (reciclagem, treinamento, aperfeiçoamento e

capacitação) para denominarem essa modalidade educacional. Entretanto, essas

narrativas necessariamente precisam ser compreendidas de forma contextualizada,

considerando assim os cenários e as conjunturas nas quais elas foram produzidas.

Desta forma, para os professores a formação continuada no âmbito político

representa competência na leitura e análise da conjuntura, uma visão que, ao

meu ver, favorece a tomada de posicionamentos críticos em relação às investidas

neoliberais, das lógicas mercadológicas no campo da formação docente, ao tempo

em que, potencializa a produção de outros sentidos pedagógicos como dispositivos

para construção de uma política mais compartilhada de formação docente. Nesse

campo está a discussão da formação continuada como um direito.

Considero, entretanto, importante salientar que esse sentido pouco aparece
de forma crítica nas narrativas dos professores. Observei que as falas, ao

tratarem dessa questão, traziam prioritariamente a discussão da formação docente

como uma necessidade, como um dever pessoal sem estabelecer relações com os

textos legais que asseguram aos docentes no âmbito das políticas públicas da

educação o direito à formação continuada, inclusive, com licenciamento
periódico e remunerado para esse fim.

Conforme as narrativas dos professores, a formação continuada docente tem

sido interpretada por muitas escolas, como uma questão que diz respeito às

necessidades pessoais, portanto, deve ser assumida, primeiramente, pelos próprios

docentes; em segundo plano, deve atender aos interesses institucionais, quando

esses podem ser vinculados à questão do marketing em torno da qualidade da

educação. Como disse anteriormente, considero que isso ocorre por conta da forma

ainda muito introdutória e nova com que os professores têm tratado dessa questão
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e, ao posicionamento pouco sensível das gestões escolares, onde raramente

demonstram interesse político de assumirem uma posição de co-responsabilidade

na formação e valorização docente.

No bojo dessa discussão também destaco que, em geral, a questão da

formação continuada tem sido associada à responsabilidade individual dos

professores, tanto para obtenção de novos trabalhos, quanto para permanência e

manutenção nos seus atuais empregos.

Nessa perspectiva, o discurso usual das competências individuais tão

propalado contemporaneamente nas escolas, pode estar sendo usado para

transferir para os professores a responsabilidade exclusiva de formação continuada

que, ao meu ver, representa um compromisso coletivo-social, da ordem das políticas

públicas. Para mim, a questão que está posta é como transformar a formação
continuada em política pública partilhada nos espaços formais de ensino e de
trabalho profissional docente?

Ratifico aqui, que os avanços mais significativos com relação a essa

questão da formação continuada como um direito assegurado a todos os

professores que integram essa categoria profissional vem sendo propiciado através

da participação dos docentes no espaço sindical, especialmente, por ocasião das

progressões e conquistas nas convenções e acordos coletivos de trabalho.

Como conclusão desse enfoque das políticas públicas, das convenções

coletivas de trabalho nas narrativas docentes de formação continuada, considero

que os avanços conceituais e relativos ao direito à formação, como uma política de

valorização profissional, vêm se dando mais efetivamente, em função dos níveis de

participação, experiência e envolvimento dos professores, ou seja, em função da

competência coletiva dos professores-atores-autores na leitura e análise crítica

da conjuntura da reforma do ensino tanto nos espaços escolares como no espaço

sindical.

No âmbito das questões ontológicas e sócio-epistemológicas...

A opção de ter ido investigar, as itinerâncias, implicações, saberes e

experiências dos professores nesse cenário político da educação contemporânea e

da reforma do ensino, me propiciou a possibilidade de descobertas de novos
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sentidos, de outras perspectivas de compreensão das questões ontológicas e

epistemológicas na formação continuada.

Conforme as narrativas docentes na Pesquisa, esses aspectos de ordem

ontológica e epistemológica presentes nas historias pessoais/profissionais de

formação, em geral, não são descritos nem compreendidos como coisas distintas e

apartadas, pelo contrário, esses referenciais aparecem de forma interdependente
e complexa nas intenções dos professores conceituarem e descreverem sobre
suas experiências, percepções e conhecimentos em relação ao tema em questão.

 Vale ressaltar, no entanto, que as narrativas que apresentam maior tendência

dita ontológica, através das quais os docentes descreveram suas histórias de
vida, suas memórias, suas habilidades, seus valores morais e sócio-culturais
têm inspirado significativamente os professores para teorizarem mais

autonomamente sobre seus saberes e experiências no campo da educação e, em

especial, na formação continuada.

Através dos depoimentos e relatos dos professores, observei que esses

referenciais relativos ao autoconhecimento, ao conhecimento da subjetividade
têm ocupado um lugar central na produção de sentidos na formação docente. São
falas onde eles se mostram mais autorizados como professores-atores-
autores, formulando sentidos singulares, em tempos e lugares igualmente pessoais

e particulares de formação. As falas aqui se referem às suas vidas sócio-culturais,

considerando suas especificidades existenciais, suas vivências diferenciadas
cheias de significados histórico-afetivo.

Desta forma, as narrativas de professores fundadas no ethos da diferença
concebem e expressam diversos sentidos ontológicos, rompendo assim com as

‘retóricas das pseudoviradas epistemológicas’ e forjando, paralelamente, novos
sentidos sócio-epistemológicos no campo da formação docente. A meu ver,

esse movimento tem possibilitado outras linguagens, outros processos auto-

organizativos de formação e, processualmente, têm favorecido a desconstrução do

instituído hegemônico, propiciando a construção de novas viradas sócio-

hermenêuticas, tanto nos espaços de formação das escolas como nos espaços

sindicais. Esse movimento, descrito mais densamente no capítulo IV da Pesquisa,

pode ser observado especialmente nos relatos dos professores implicados nos
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processos de construção coletiva das propostas de formação, a exemplo das

semanas pedagógicas nas escolas e das Jornadas Pedagógicas no Sinpro.

Em relação a essa discussão dos sentidos ontológicos, sócio-epistemológicos

e das viradas-hermenêuticas na formação continuada, considero importante

reconhecer que os professores têm assumido posicionamentos muito mais críticos e

progressistas nos lugares em que eles se sentem mais libertos, autônomos e

participativos. Em geral, são falas onde eles buscam:

- Compartilhar experiências de vida, de formação e de condições de
trabalho;

- Repensar os sentidos reducionista, generalista e de linearidade do

currículo formal;

- Pluralizar a escola, concebendo outras concepções epistemológicas e

pedagógicas... mais democráticas em relação ao ideal hegemônico do

conhecimento moderno;

- Religar saberes e experiências sócio-culturais aos conhecimentos das

suas disciplinas específicas;

- Qualificar o ensino-aprendizagem no cotidiano da sala de aula,

assumindo junto aos alunos a condição de protagonistas, agentes-atores-

autores produtores da educação escolar.

Em síntese, são narrativas críticas, dialógicas e solidaristas que não

dissociam a perspectiva da formação continuada profissional da formação
humana, ou melhor, que colocam a vida humana, as questões éticas, de

conhecimento, identidade e poder no centro das narrativas de formação.

Considero que essa Pesquisa põe em questão a lógica de um único sentido

epistemológico, como propõe a narrativa hegemônica da reforma do ensino. Nessa

perspectiva de inclusão das narrativas docentes, ao longo das quais se produzem

saberes, conhecimentos, também se formam subjetividades e identidades

possibilitando aos professores-atores-autores falarem da emergência de novos

outros ethos na formação docente.

Considerações finais... não, apenas transitórias.
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Esse mapeamento das narrativas produzido na Pesquisa apresenta uma

variedade de sentidos atribuídos pelos próprios professores ao vivenciarem e

interpretarem suas implicações na questão da formação continuada.  Gostaria de

considerá-lo, portanto, como um currículo ‘experienciante’, resultante das práticas de

significação por aqueles que se consideram aprendentes, uma vez que, são falas

que teorizam na/pela prática as experiências, onde interpretam os conceitos e

constroem as justificativas nas próprias situações vivenciadas, ou seja, que

consideram os sentidos subjetivos e os fins teóricos, objetivos e práticos.

Através desses depoimentos os docentes expressaram suas trajetórias e
estratégias de formação, seus modos de re-aprender a aprender o que

consideram significativo para o seu próprio desenvolvimento profissional, para

professarem em suas escolas e se realizarem como pessoas do seu tempo.
No processo final de conclusão desse trabalho, registro mais uma situação

em que os professores participantes da Pesquisa estão sendo convocados a

participarem de um novo momento político relativo à formação continuada. Trata-se

de um seminário nacional promovido pelo Ministério da Educação, nos dias 11 e 12

de setembro de 2003, com o objetivo de discutir a proposta de “Matrizes de

Referência para o Exame Nacional de Certificação de Professores da Educação

Básica”, também chamado de ‘provão do professor’. Um instrumento de avaliação do

desempenho docente, criado através da Portaria 1.403 que instituiu o Sistema

Nacional de Certificação e Formação Continuada de Professores, em 09 de junho de

2003.

Esse trabalho, por conseguinte, demonstra a possibilidade de superação da

concepção do “professor como objeto da formação continuada” , como aquele que é

visto apenas como depositário de conhecimentos prontos e externos à sua realidade

sócio-cultural, subjugado com relação a sua competência de reflexão sobre a

natureza do seu trabalho, desconsiderado com relação à possibilidade de se

autoformar e de compartilhar situações de formação como agente-ator-autor.

Considero que essa constituição progressiva da condição do professor ator-

autor na/da formação continuada pode potencializar o surgimento de novas teorias

de ensino-aprendizagem e de currículo como práticas sócio-culturais: um exercício
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crítico de produção de outros sentidos no desenvolvimento de linguagens instituintes

no campo educacional.

Por fim, a propósito do meu compromisso político-sócio-acadêmico de

plasmar o resultado dessa investigação, considero-o como um retrato parcial e, no

entanto, não menos complexo de uma realidade em curso, de um fenômeno em

movimento, não representando, pois, palavras finais e, sim, considerações

transitórias que visam propiciar outras indagações, outras implicações àqueles que

se sintam dispostos e comprometidos em dar continuidade a esse trabalho.
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