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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa tem como tema a formação de professores e a estetização da existência, e 

discute a Educação Estética do Afeto nos Memoriais Formativos dos professores-

cursistas, do Curso de Formação de Professores em Exercício – Projeto Irecê, do 

Programa de Formação Continuada de Professores para o Município de Irecê/Bahia. 

Buscou compreender as sensibilidades como dimensão dos processos formativos dos 

professores-cursistas em exercício, e analisou a estrutura curricular do referido Projeto 

considerando o pressuposto de que para tratarmos da Educação Estética do Afeto, de 

formação docente e de currículo precisamos compreender os sentidos, os significados e 

a historicidade dos sujeitos, que se apresentam carregadas de significados, os quais se 

constituem por um discurso do si-mesmo e do si-com-outros no processo de formação. 

A investigação orientou-se pelas seguintes questões: Como a Educação Estética do 

Afeto indica as construções de vínculo e as práticas de sentido para a vida social? Como 

é possível compreender esses significados a partir dos Memoriais: a produção textual 

dos professores-cursistas? Recorreu a Fenomenologia e a Hermenêutica Heidgerliana 

como aportes teóricos para a compreensão das narrativas de si dos professores-cursistas, 

e dos diferentes estilos de 'pronunciar os afetos' nos percursos formativos. A 

metodologia da pesquisa é qualitativa, de base documental, com amparo na Análise do 

Discurso. O corpus do trabalho foi delimitado a partir da produção textual dos 

professores-cursistas. Foram analisadas sequências discursivas retiradas de dez 

Memoriais Formativos de entrada e de conclusão, da segunda turma do Projeto Irecê, 

escolhidos, aleatoriamente. Três princípios de interpretação são trazidos para 

dialogarem com a base da pesquisa empírica: a diversidade de estilo, a alteridade e a 

experiência nas narrativas de si de cada um dos professores-cursistas. No percurso 

metodológico foram observadas as contribuições dos vínculos no processo de formação 

que possibilitaram a compreensão da Educação Estética do Afeto como uma relação 

sujeito-mundo, e ao mesmo tempo, como prática de sentido na vida social, e como 

significação de outras formas de aprender-se. A leitura dos Memoriais Formativos, 

como dispositivos metodológicos, revelou que a estetização da existência coincide com 

o processo de formação docente, a autoformação.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This research has as its theme the training of teachers and the aesthetics of existence, 

and discusses the Aesthetic Education of Affection in Formative Memorials teacher-

training, the Exercise for Teacher Training Course - Irecê Project, the Continuing 

Teacher Training Program for the City of Irecê/Bahia. Sought to understand the 

sensitivities as a dimension of the formation processes of teacher-training in exercise, 

and analyzed the curricular structure of this project considering the assumption that to 

treat the Aesthetic Education of affect, teacher-training and curriculum need to 

understand the meanings, meanings and the historicity of the subject, which have loaded 

meanings, which are constituted by a discourse of the self and the self-with-other in the 

training process. The research was guided by the following questions: How to the 

Aesthetic Education of Affect indicates the link buildings and sense practices for social 

life? How can you understand these meanings from Memorials: the textual production 

of teacher-training? It was turn to Phenomenology and Hermeneutics Heidgerliana as 

theoretical contributions to the understanding of the narratives themselves teachers, 

course participants, and different styles of 'rule the affections' the process of formation. 

The research methodology is qualitative, document basis, with support in Discourse 

Analysis. The corpus of work was defined from the text production teacher-training. 

Discursive sequences were analyzed taken from ten Memorials Formative of entry and 

completion, of the second group of the Irecê Project, chosen at random. Three principles 

of interpretation are brought to dialogue with the base of empirical research: the 

diversity of style, otherness and the experience in the narratives themselves with each 

teacher-training. In methodological approach showed the contributions of the links in 

the training process that provided an understanding of the Aesthetic Education of 

Affection as a subject-world relationship, and at the same time, as a practice of meaning 

in social life, and as a significant other ways to learn-self. Reading the Formative 

Memorials, as methodological devices, revealed that the aesthetics of existence 

coincides with the process of teacher-training, self-training.  
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1 CAMINHOS PERCORRIDOS NO PROCESSO FORMATIVO 

 

 

E aqueles que foram vistos dançando  
foram julgados insanos por aqueles 
que não podiam escutar a música. 

Friedrich Nietzsche 

 

 

1.1 REFLEXÃO GERMINAL 

 

 

É necessário abrir os olhos 
e perceber que as coisas boas estão  

dentro de nós, onde os sentimentos 
não precisam de motivos nem os desejos de razão.  
O importante é aproveitar o momento e aprender  

sua duração, pois a vida está nos olhos de quem sabe ver. 
Gabriel Garcia Marquez   

 

 

 Inicio meu texto contando um pouco da minha história profissional e do meu 

processo formativo
1
.  

 Minha intenção com essa reflexão germinal teve por objetivo melhor posicionar 

o leitor para o desenrolar da minha pesquisa, que investigou o que denominei de 

Educação Estética do Afeto, meu objeto, desvelando as sensibilidades como dimensão 

dos processos formativos, que está encarnado à estetização da existência
2
, a 

autoformação. 

 Assim, quando escrevemos e nos dizemos autores e protagonistas do processo, 

inscrevemos-nos na nossa história formativa. Por isso, considero, que ao produzir um 

texto estamos produzindo pertencimentos, afetamentos, significados, e sentidos. 

 Ao longo da escrita desse texto, na medida em que escrevia, observava que toda 

minha produção textual oferecia enunciados que orientaram, direcionaram para 

interpretar, e compreender a constituição dos discursos de si em si e de si-com-outros, e 

dos diferentes estilos de pronunciar dizeres nos e dos percursos de formação.  

 Procurei os sentidos que poderiam me levar a "busca dos sentidos abissais 

perdidos dentro de mim mesma [...] Pois tudo aquilo que permanecer oculto, fora do 

                                                 
1 O termo formação, explicado de maneira dicionarizada, significa ação ou efeito de formar ou formar-se. 
2 A estetização da existência é a estetização de 'si', a descoberta de 'si' nos processos de formação. É, portanto, o 

processo de autoformação, e será discutida ao longo do texto.  
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campo da visibilidade – seja dentro de si, trancado no lar ou no interior do quarto 

próprio – corre o risco de não ser interceptado por olho algum" (SIBILIA, 2008, p. 111). 

 Por essa razão, observo que ao escrever e construir essa tese, fui compreendendo 

os deslocamentos, os encontros e desencontros discursivos, os atravessamentos, e os 

sentidos da minha formação. Por isso, provoquei-me para olhar criteriosamente essa 

memória, que poderia favorecer e revelar com aproximações, distanciamentos, e ou 

esfacelamentos e encadeamentos, a inter-relação do passado-presente com o presente-

passado, do meu momento histórico de construção acadêmica.  

 Recorto, portanto, uma parte da minha escolarização e a situo durante meu 

processo de formação profissional até o momento atual. Descrevo, resumidamente, a 

trajetória que percorri do magistério, quando em 1980 fiz a opção por ser professora, até 

minha formação acadêmica, na graduação e na Pós-Graduação. 

 Sou formada no Curso de Pedagogia, no Centro Universitário CESMAC, fiz 

especialização em Psicopedagogia e Mestrado em Educação Brasileira na Universidade 

Federal de Alagoas, e hoje, estou defendendo minha tese de doutoramento em 

Educação, na Universidade Federal da Bahia. 

 Iniciei minha carreira profissional na Fundação Estadual do Bem Estar do Menor 

em Alagoas – FEBEM – Creche Modelo do Vergel do Lago (1983), e ingressei na 

graduação em 1990. Passei no concurso de professores da Secretaria Estadual de 

Educação, e fui trabalhar no município de Rio Largo, na Escola Tabuleiro do Pinto, 

considerada "escola de difícil acesso
3
", situadas na zona rural . Foi dessa maneira que 

ingressei na rede pública do Estado de Alagoas, em 1985. Nessa escola, dei aulas no 

curso primário e no jardim infantil. Fui alfabetizadora pelo método global.  

 Cheguei a esse método a partir dos estudos que fazia. A escola não apresentava 

aos professores diretrizes curriculares, e nem acompanhava o planejamento e a 

execução das atividades. Por essa razão, para alfabetizar meus alunos utilizei essa 

metodologia. Entendia que ao integrar o conjunto de métodos analíticos que partem do 

todo para as partes, estaria tomando por base uma palavra ou uma frase, e as situando 

em seu aspecto global, não me detendo às análises fonéticas. Com isso, podia privilegiar 

a linguagem, e ter como atividade basilar das minhas aulas a interpretação das ideias 

contextualizadas, deixando para o final do processo a análise do detalhamento das 

                                                 
3 Escolas de difícil acesso são aquelas situadas fora da sede do município, algumas no entorno da cidade, outras na 

zona rural. 
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partes. Assim, procurava chegar à morfologia e à sintaxe pela análise e compreensão 

dos conteúdos.  

 Nessa época já me preocupava durante minha prática diária, como ensinar, como 

provocar para a construção de novos conhecimentos, como promover novos saberes, e 

como poderia escolarizar na perspectiva do afeto, visualizando as relações 

intersubjetivas na dimensão afetiva que interferem na aprendizagem. Creio que estava 

sendo germinada a semente da estética do afeto. 

 Minha postura frente aos desafios educacionais era de observação de como 

ocorriam diariamente os processos de ensino e aprendizagem, e como eram realizadas 

as ações e intervenções educativas, com a finalidade de ampliar e melhorar a maneira 

como eu conduzia minha sala de aula. As aulas na graduação, assim como minha 

experiência em casa com minhas filhas, contribuíam para as análises do meu fazer 

pedagógico como alfabetizadora, e tentava realizar um trabalho fundamentado no perfil 

e nas necessidades da turma. 

 Em 1995, fiz especialização em Psicopedagogia e meu interesse foi de entender 

um pouco mais de mim, minhas memórias carregadas de sentidos, e meu percurso 

formativo até então. Essa trajetória de estudos permitiu que eu aprimorasse meus 

conhecimentos no contato com uma ampliada gama de informações que se traduziram 

em conhecimentos epistemológicos. Estudei inúmeros teóricos, que me respaldaram e 

me encaminharam para um processo de mudança profissional. Foram momentos de 

embasamento teórico e articulação prática para o meu cotidiano docente. Coube reviver 

algumas etapas de vida: desde a infância até a fase adulta. Desse modo, escrevi o 

trabalho de conclusão com o título "Grupos familiares: o interjogo das relações". O 

texto foi estruturado para discutir, com base nos estudos de Pichon Rivière, Piaget, 

Vygotsky, Paulo Freire, Roberto DaMatta, Freud, entre outros, os grupos operatórios, a 

família, os papéis assumidos por cada indivíduo, as relações subjacentes, a inter-relação, 

os vínculos e o cuidar, como também a preocupação para o esclarecimento de 

sentimentos e emoções que interferem, facilitando ou dificultando, os processos de 

ensino e de aprendizagem. 

 À época, meu interesse era, a partir de situações causadas e instaladas pelas 

relações de grupo (conflitos, frustrações...), ressaltar a necessidade de nós adultos 

revisitarmos nossos valores, e nossa maneira de construir o processo educativo, com 

críticidade, coesão, clareza e eficiência ao nos relacionarmos com outros. Compreendia 
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que somos nós, os responsáveis, também, pela construção das identidades grupais e 

individuais. 

 Analisei, minuciosamente Piaget que nas obras Seis estudos de psicologia, A 

psicologia da criança, e A psicologia da inteligência aprofunda as discussões em 

relação à epistemologia genética, não deixa de fazer menção à relação cognição, e 

afetividade. O afeto inserido à realidade do cotidiano pedagógico. Também estudei 

Freud, na psicanálise, pois o mesmo trata da emoção como base central para o 

estabelecimento de todas as relações. 

 Ao retornar ao ambiente acadêmico fiz concurso, para a Universidade Federal de 

Alagoas, passei em primeiro lugar. Assumi, mas o cenário nacional, na década de 1990, 

era de reforma do aparelho do Estado, inclusive com o sucateamento e o descrédito das 

universidades. Muitos foram os professores que pediram afastamento do sistema federal 

universitário. Havia uma descrença generalizada. Os professores universitários não 

tinham seus salários ao final de cada mês, e por essa razão, não havia regularidade no 

orçamento do Estado. Foram meses sem pagamentos, e os salários estavam defasados 

em relação às Instituições particulares. Foi assim que abdiquei da condição de 

professora universitária para assumir uma segunda opção: um convite para ser 

coordenadora pedagógica da educação infantil, de uma empresa privada em 

Maceió/Alagoas. Escolha difícil, dolorosa e complexa. No entanto, meu desejo era de 

aprender, vivenciar experiências as mais diversas, e o espaço universitário além de não 

me remunerar adequadamente, não me traria essa condição pedagógica também.   

 Durante doze anos fui coordenadora da educação infantil, nessa Instituição. 

Experienciei inúmeros momentos formativos, e participei de ações e processos 

pedagógicos, os mais variados. A escola de educação privada pela qual fiz a opção, à 

época, oferecia formação continuada para os professores, e esteve sempre 

comprometida com a busca de qualidade na oferta do processo de ensino e 

aprendizagem, com o desempenho profissional docente, com procedimentos 

pedagógicos, e com uma estrutura curricular tecida pelos seus participantes. Ao 

trabalhar com os conteúdos na e da prática, vivenciei as intervenções no dia a dia de 

docentes e discentes. Foi uma excelente escolha e uma oportunidade para aprender 

concepções e revisitar tudo que eu já havia estudado nas formações, e que dariam 

respaldo à concretização do processo de ensino e de aprendizagem.  

 Não sei se hoje, fazer a opção por uma escola de educação básica, teria sido 

minha opção. No entanto, não me arrependo da escolha que fiz à época. Foram 
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múltiplas possibilidades de novas aprendizagens, e de fato, uma experiência 

fundamental para o meu percurso educacional. Ser professora universitária continuou 

nos meus planos e sonhos, e minha maior meta continuou a ser formadora de 

formadores. Queria poder repensar a educação universitária e a formação docente, 

analisando a complexidade escolar, a diversidade de estilos, a alteridade, a experiência 

formativa, e o que hoje compreendo como multirreferencialidade
4
 institucional. 

 No ano de 2004 fui contratada pelo Centro Universitário CESMAC para atuar 

como professora na Faculdade de Educação e Comunicação. Assumi as disciplinas 

Psicologia da Educação, Orientação Vocacional e Magistério para Classes de 

Alfabetização. Nesse momento, além da realização de um sonho, pude centrar meu 

olhar e focalizar a formação docente no ensino universitário. Foi um período em que 

minha atenção, continuamente, esteve voltada para as licenciaturas para o processo de 

ensino e aprendizagem no meio universitário. Estive mobilizada, atenta, e curiosa para 

as relações estabelecidas na academia, tanto as afetivas, quanto as de poder e, 

principalmente, os comportamentos individuais e pessoais que podem interferir nas 

linhas da ação escolar.  

 Paralelamente, assumi na Universidade Federal de Alagoas – UFAL, como 

professora substituta, as disciplinas Coordenação Pedagógica e Práticas e Estágio 

Supervisionado
5
, no Curso de Pedagogia. Essa foi outra experiência que me tornou 

atenta aos dizeres discentes (tanto dos alunos universitários, quanto dos que 

ingressavam na Educação de Jovens e Adultos – EJA), bem como do lugar dos docentes 

em relação ao processo de escolarização.  

 Meu objeto de estudo e investigação, durante aquele período como docente nas 

disciplinas que assumi, foi o jovem e o adulto que retornava à escola para se alfabetizar.  

Busquei compreender, na medida em que ia às escolas acompanhar meus alunos, quem 

eram aqueles sujeitos e por que apresentavam tantas dificuldades nos processos de 

aprendizagem. Investi nas leituras de Paulo Freire (1998), Magda Soares (2001), 

Phillipe Perrenoud (2001), José Bleger (2003), entre outros, buscando esclarecer a 

                                                 
4 A multireferrencialidade está aqui amparada pelos pressupostos de Fróes Burnham (1998) como uma possível 

abordagem que apresenta outras perspectivas para as articulações dos diferentes saberes. E também entendida, 

dialeticamente, como a pluralidade de olhares para uma realidade, bem como para as diversas linguagens que 

traduzem esta mesma realidade, e vice-versa. 
5Atuei, também, como professora em São José da Laje, cidade do interior do estado de Alagoas, nas disciplinas, do 

Curso de Educação a Distância – graduação em Pedagogia, ligado ao Centro de Educação da Universidade Federal de 

Alagoas. 
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desordem pedagógica instalada em Alagoas: mais de 43% de analfabetos e analfabetos-

funcionais, o maior índice brasileiro.  

 Nos campos de estágios supervisionados, constatei que os jovens e adultos não 

alfabetizados, apesar de não dominarem o código escrito, estão imersos em um universo 

letrado que oferece pistas e possibilidades para um pensamento alfabetizado. 

 Constatei, também, a existência de uma formação sem relação com a prática 

pedagógica dada pelas universidades. Minha angústia aumentava quando eu refletia 

com meus alunos do curso de Pedagogia das duas Instituições de Educação Superior, o 

que poderíamos realizar efetivamente para melhorar essa situação no meio universitário 

na relação entre o ensino e a aprendizagem, e aos egressos dos cursos de graduação. 

Meu objetivo maior nas discussões de sala foi o de construir um referencial analítico 

que acionasse uma posição de criticidade, para ampliar a percepção e a compreensão do 

que aprender no ensino e com o ensino, em um processo dialético, dialógico e 

interativo. 

 Minha questão latente estava centrada no lugar que ocupavam os professores 

universitários e os da educação básica. Onde estavam os professores formadores que 

contribuíam silenciando e silenciados com essa realidade? Qual o motivo para esse 

silenciamento? Como estava sendo a formação dada aos formadores? Alunos e 

professores universitários em processo de formação. 

 Compreendia que apesar das muitas ofertas de formação, os professores 

apresentavam um certo incômodo, um engessamento na prática pedagógica, 

dissociavam a teoria da prática, e não (re)conheciam na práxis da tríade basilar da 

universidade o ensino, a pesquisa e a extensão. Ficava atônita com os procedimentos de 

acomodação e desrespeito ao aluno universitário nos ambientes escolares, e 

principalmente, aos alunos da EJA. Foi então que resolvi investigar sobre essas 

inadequadas posturas e, sobre o ser profissional docente.  

 Em 2006, tive a possibilidade de participar do processo seletivo do Mestrado em 

Educação Brasileira, oferecido pela UFAL, e fui aprovada. Naquele mesmo ano me 

afastei da escola particular de educação básica, e fiquei como professora em duas 

universidades, uma pública e a outra privada. A minha inquietação cotidiana com os 

alunos se tornou objeto de estudo da pesquisa que realizei no Mestrado. Escrevi a 

escrita em exercício, experienciando e investigando prática/teoria pedagógica. Foi uma 

autoformação. Acrescentei à minha construção profissional muitas experiências 

inusitadas e enriquecedoras dos meus alunos, dos outros professores, e minhas também.  
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 Concluí o mestrado em abril de 2009 com a dissertação "A formação docente na 

educação de jovens e adultos: uma análise discursiva". Investiguei os discursos da 

formação docente de profissionais envolvidos na Educação de Jovens e Adultos.  

 Nessa pesquisa, analisei os discursos dos professores da EJA no que se refere à 

prática educativa, desvelando as marcas discursivas
6
 que evidenciam a formação a que 

foram submetidos e que apresentam claros sinais de repetição de posturas de 

imobilismo, adotadas nos processos de ensino e de aprendizagem, para os alunos dessa 

modalidade.  

 Para tanto, utilizei o referencial teórico da teoria da enunciação, em sua vertente 

bakhtiniana e da Escola Francesa da Análise do Discurso (AD), resgatando os 

pressupostos teóricos de Pêcheux (1988), bem como o referencial marxista para intervir 

nas questões fundantes da produção do discurso.  

 Desse modo, estabeleci um diálogo com a educação, na interlocução com a 

teoria do discurso, para assim poder refletir sobre os efeitos de sentidos dos discursos 

próprios de uma formação social neoliberal. O corpus do trabalho de pesquisa do 

Mestrado foi constituído a partir de uma série de sequências discursivas, produzidas por 

vários locutores, que apontaram para a ideologia da classe dominante. Tais discursos 

são provenientes do cotidiano escolar e de recortes de documentos e publicações de 

textos de políticos que referendam e legitimam a "incompetência histórica" dos 

discentes, reafirmando, constantemente, que eles estão fadados ao fracasso e à 

estabilização social. Assim, introduzi conceituações da Análise do Discurso (AD) para 

amparar a elucidação, desvelando as manifestações da linguagem que são produzidas 

pelo sujeito em sua história e em seu lugar social. 

 Três anos após a conclusão, em 2012, tive a alegria de ver meu texto final da 

dissertação publicado na editora Q-Gráfica. Meu primeiro livro. Logo após, em 2013, 

fui convidada pelas Professoras Doutoras Maria do Socorro Aguiar de Oliveira 

Cavalcante e Ana Gama Florencio, esta minha orientadora no Mestrado, organizadoras 

da obra A Educação de Jovens e Adultos - autonomia ou adaptação? Uma abordagem 

discursiva, para publicar, nessa obra, meu artigo O Sujeito Analfabeto e a Instituição, 

pela editora Mercado das Letras. 

                                                 
6 Cabe a Análise do Discurso buscar as condições de produção do discurso, para assim observar as significações e os 

sentidos que um texto carrega. O termo "marca discursiva" está considerado neste trabalho de pesquisa, 

especificamente no corpus constituído com as análises realizadas das sequências discursivas dos professores-curistas, 

como um sinal perceptível que distingue e identifica o que dizem esses sujeitos.  
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  Hoje, continuo atuando na gestão universitária e exerço um cargo administrativo 

com funções pedagógicas, no mesmo Centro Universitário que ingressei como 

professora no ano de 2004. A minha atuação tem como missão planejar, coordenar e 

sistematizar as Políticas de Pesquisa e Pós-Graduação da Instituição, elaborando e 

implementando programas
7
 e projetos

8
 com metas e ações contextualizadas. Por 

exemplo, temos desde 2013 cerca de 23 alunos no exterior, em inúmeros países, pelo 

Programa Ciências sem Fronteiros, e 15 estão em Mobilidade Internacional, no 

Programa Universidades dos Países Íbero Americanos. Além dos Projetos de Iniciação 

Científica que são selecionados anualmente. Em 2014, tivemos uma procura de quase 

200 projetos. Desses, 117 foram avaliados, aprovados e classificados para terem o 

incentivo de bolsas concedidas por quatro Instituições. São elas: a Fundação de Amparo 

a Pesquisa do Estado de Alagoas - FAPEAL, o Programa de Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica - PIBIC, o Banco Santander Universidades, e o próprio CESMAC 

que possui um diferencial, por além de contemplar os alunos com bolsas de pesquisa, 

tem como política institucional bolsas pagas também aos professores, como incentivo e 

apoio aos docentes. É um trabalho que gera diariamente desafios, mas que traz uma 

imensa gratificação profissional. 

 Desde 2009 com a finalização do mestrado, e com meu distanciamento da sala 

de aula, inúmeras foram as inquietações e provocações para a continuidade da minha 

formação acadêmica. Este foi o momento que inicia minha busca pelo doutoramento no 

Programa de Pesquisa e Pós-Graduação da Faculdade de Educação, da Universidade 

Federal da Bahia. 

 Em julho de 2009 fui selecionada aluna especial na disciplina EDC C11 – Práxis 

Pedagógica na Formação de Professores, ministrada pela Professora Dra. Maria Inez 

da Silva de Souza Carvalho. De todas as disciplinas elencadas, fiz a opção por 

esta porque fiquei atraída e seduzida pelo ementário e pela estruturação da 

oferta dos conteúdos. 

 A ementa estava assim apresentada: 

O curso propõe discutir a práxis pedagógica na formação de professores 

refletindo sobre várias possibilidades nas quais esta relação pode acontecer. 

Em vez de dar preferência ao que “poderia ser”, tem pretensão de trabalhar 

                                                 
7
 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação possui inúmeros programas vinculas à pesquisa, dentre eles: o PRI 

(Programa de Relações Internacionais), o PSIC (Programa Semente de Iniciação Científica), bem como no âmbito das 

Pós-Graduação, temos hoje 33 cursos Lato Sensu, e um Stricto Sensu - Mestrado Pesquisa em Saúde aprovado e 

reconhecido pela CAPES/MEC, já na quarta turma. Iniciaremos esse ano, em parceria científica com outra Instituição 

de Educação, o DINTER em Direito, também aprovado pela CAPES.  
8 Projetos PPSUS aprovados em 2014. 
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com o que “pode ser” isto não significando o empobrecimento das 

experiências já que consideramos que as possibilidades virtuais são infinitas, 

porém as “reais” são mais ricas porque acontecem. No decorrer do curso, 

trabalharemos, além dos referenciais teóricos, com experiências vivenciadas 

tanto pelas professoras - que têm como área de atuação Metodologia do 

Ensino - como pelos estudantes. 
 

 Com essa disciplina experimentei outras formas de articular conteúdos, 

vivências e teóricos. Nesse contexto, situo Nietzsche (2000), quando diz que as coisas 

do mundo, os feitos dos homens, e as nossas ações devem estar "calcados nos pés do 

acaso". Nas teias dessa formação pude perceber possibilidades criadoras e criativas, que 

não estavam escritas, mas sem dúvida incluídas na oferta da disciplina, que também era 

ligada ao Grupo de Pesquisa sobre Formação em Exercício de Professores (FEP), da 

FACED/UFBA, incluído no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq.  

 O FEP trabalha concomitantemente com pesquisa, ensino e extensão, e teve 

como um dos campos de pesquisa, o Campus UFBA, no município de Irecê, onde 

aconteceram atividades de ensino, como por exemplo o Curso de Pedagogia, e várias 

atividades de extensão que envolveram toda a comunidade. Semanalmente são 

realizadas discussões e estudos, na própria UFBA, sobre diversos temas, e, 

paralelamente, outros Projetos estão sendo construídos, e em andamento. Passei a 

participar dos encontros do FEP, às quintas-feiras, o que me levou a conhecer a 

dimensão Ensino do grupo - o Projeto Irecê. 

 Volto-me para repensar a prática docente com um amadurecimento no olhar, 

observando que ela pode ser revisitada e mais bem explorada, como apresenta Carvalho 

(2009) na ementa da disciplina Práxis Pedagógica e a formação: o que "pode ser" e não 

no que "poderia ser", sobretudo por entender que a observação da relação educativa é 

dialética, e política, desde o momento do compromisso docente com a elaboração de seu 

planejamento, passando pelas relações afetivas, até a efetivação da práxis pedagógica.  

Inúmeros acontecimentos me fizeram não ser mais eu mesma, mais o mesmo de 

mim. Com Heidegger (2005) pude ter, hermeneuticamente, minha inquietação 

abrandada, na medida em que ele considera que há uma interação da dimensão cognitiva 

com a dimensão ontológica. E, elucida o entendimento do "poder-ser", do "em si 

mesmo", e do "próprio ser". Afirma, portanto, que essas dimensões devem ser 

interpretadas, para dessa maneira, serem compreendidas na aprendizagem de si em si 

mesmo, da existência do eu, e da identidade. Nietzsche, compõe esse cenário com a 

premissa basilar para essa compreensão existencial da história de cada um, observando 

o "tornar-se o que se é". 
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Fui descobrindo no meu percurso formativo, outras máscaras, novos coloridos, 

inúmeras opacidades, e novas formas de ser com outros na minha mesmice. Dessa 

maneira, tenho tecido reflexões que me favorecem discutir meu eu formativo, meu eu 

comigo mesma, e a minha tal existência que sempre acreditei ser única e complexa. O 

que se pode evidenciar na descoberta de si no processo formativo.  

Considero, portanto, que a estetização da existência coincide com o 

acontecimento da formação, e assim, compreendo que a dimensão afetiva está presente 

nos processos formativos. 

 Tive o cuidado de (des)construir qualquer interpretação em relação as minhas 

implicações de história de vida, ao ter tido a oportunidade de me (re)conhecer, e 

conhecer como funciona uma rede pedagógica, que interliga e vincula as memórias de 

formação às histórias de vida.  

 Segundo Sibilia (2008, p.33) 

[...] recorrendo às diversas técnicas de criação de si, tanto as palavras quanto 

as imagens que tricotam o minucioso relato autobiográfico cotidiano parecem 

exalar um poder mágico: não só testemunham, mas também organizam e 

inclusive concedem realidade à própria experiência. Essas narrativas tecem a 

vida do eu e, de alguma maneira, a realizam. 

 

 Não apenas com a escrita, fui aos poucos redimensionando meu olhar e com isso 

percebendo novas possibilidades, que oferecem a compreensão de que a realidade não 

tem limites. 

 Assim, aprendi que é pela escuta minuciosa e pelas práticas no coletivo, que 

consigo mergulhar profundamente em um movimento de interiorização, e é possível 

construir espaços interativos e formativos com "o que nos passa, o que nos acontece, o 

que nos toca" como cita Larrosa Bondia (2002).  

No percurso de seleção para o doutorado, participei de outras disciplinas como 

aluna especial, e no ano seguinte (2010), na seleção do doutorado, fui aprovada no 

Programa, para ser orientada pela Professora Dra. Maria Inez da Silva de Souza 

Carvalho. 

 A experiência que é formativa, terminou me fazendo compreender que, ao 

formar, eu me formo, modifico-me e modifico meu entorno. Um processo dialético de 

autoformação. Dessa maneira, considero a necessidade de uma formação global, 

humana, ampliada e contextualizada, para o desenvolvimento dos saberes e fazeres 

formativos. Senti necessidade de continuar em formação, uma outra formação que 
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agregasse às minhas inquietações, mais coerência profissional, inovação didática e 

arsenal pedagógico, com vínculos afetivos. 

 Meu olhar continua focado para o encontro com novas possibilidades 

formativas, que agreguem e busquem competência, compromisso e pertencimento, 

relevância e qualidade para a prática pedagógica docente no ensino superior, para a 

formação dos formadores e, ainda, para uma formação na universidade que seduza e 

provoque o desejo de querer mais. 

 Foram nuances, contrastes, ressignificações e contradições que se sucederam a 

partir de julho de 2009, com meu ingresso no Programa de Pesquisa e Pós-Graduação, 

Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia – UFBA. Ainda como aluna 

especial, produzi sentidos diversos, a partir das leituras que, aparentemente, chegaram 

com pouca vinculação à minha prática.  

 Inúmeras obras
9
, as mais diversificadas, foram colocadas à disposição para 

leitura e aprofundamento. Eram livros os mais diversificados, de autores nacionais e 

estrangeiros, no campo da ficção ou não, que estavam ausentes do meu cotidiano e que 

preencheram uma lacuna dos meus estudos, na minha formação e no meu 

aprofundamento nas diversas áreas e linguagens do conhecimento humano, e que 

contribuíram, decididamente, para interpretações e compreensões do meu processo 

formativo, e me colocaram em contato com o estranho e o inusitado do processo de 

experimentações literárias.  

 Em especial, Perrissé (2009, p. 27/30) que me respaldou teoricamente nas 

possibilidades da interpretação da estética, para além do já eu havia construído 

teoricamente; o referido autor, me apresentou as possibilidades de "[...] ver nas coisas 

do mundo um caminho de criação [...]", ampliando a "[...] disposição interior para 

apreciar e avaliar melhor, para interpretar melhor o que vemos/ouvimos." 

 Descobri possibilidades para uma outra formação, a (auto)formação, a 

(trans)formação. Uma formação hermenêutica que sugere a compreensão das 

compreensões e que inaugura um tempo de vida, por meio das análises das atividades 

prático-poiéticas que se coadunam com a formação docente que me inspira.  

                                                 
9 Cito: O ser-sendo da filosofia (GALEFFI, 2011), A instituição imaginária da sociedade (CASTORIADIS,1982), Ser 

e tempo (HEIDEGGER, 1998), Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica 

(GADAMER, 1999), Hermenêutica (PALMER, 1996), Nietzche & A Educação (LARROSA BONDIA, 2002), Um 

rio chamando tempo, uma casa chamada terra (MIA COUTO, 2003), O retrato de Dorian Gray (WILDE, 2009), 

Longitude (SOBEL, 2008), Matando o Tempo (FEYRABEND, 1996), entre outros. 
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 Para acrescentar a essa reflexão literária, observo as reflexões de Feyerabend 

(1996), na obra Matando o tempo: uma autobiografia, quando o mesmo demonstra 

habilidade, e uma simplicidade singular nos relatos de sua vida. Há muitas maneiras de 

contar histórias, e essas poderiam ter sido registradas, reduzidas a lamentos, e lamúrias.  

 Todas essas obras trouxeram elementos complementares, e contribuíram para a 

enunciação do texto final da tese, bem como os fundamentos teóricos da minha 

pesquisa.  

 Cheguei aberta às propostas interpretativas e de compreensão que faziam parte 

da ementa, com propostas experiênciais, fui construindo além das disciplinas, minha 

participação naquele ambiente escolarizado de forma implicada e enredada à história do 

grupo ao qual me fiz participante. Como diria Sibilia (2008, p. 97/111), na sociedade da 

visibilidade, o reconhecimento de si é inerente aos processos de formação "[...] e, desse 

modo, tornar-se um eu visível" é tarefa decisiva "[...] e marca esse olhar para si mesmo 

– e para dentro de si". 

 Foi possível observar formação e experiência, os saberes de si e do mundo, o 

currículo, e os lugares dos sujeitos do currículo. Especialmente me interessei pelo grupo 

de professores-cursistas que estavam em formação, no Curso de Pedagogia.   

 Dessa maneira, o Curso de Pedagogia do Projeto Irecê, oferecido pela Faculdade 

de Educação da Universidade Federal da Bahia, se tornou o campo de pesquisa do meu 

doutorado. 

 Por essa razão, planejei para a próxima sessão continuar tecendo minha história 

com relatos que descrevem o percurso que realizei ainda como aluna especial e, logo 

após, como aluna regular do Programa de doutoramento da UFBA.  
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1.2 A TESSITURA DOS FIOS EMBRIONÁRIOS 

 

 

 

Existem momentos na vida onde a questão de saber 
se pode pensar diferentemente do que se pensa,  

e perceber diferentemente do que se vê, 
é indispensável para continuar a olhar ou a refletir. 

Michel Foucault 

 

  

 Participando ativamente das ações do grupo desde a minha entrada como aluna 

especial, em 2009, logo no ano seguinte, concorri e fui aprovada no processo seletivo 

do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação, Faculdade de Educação da Universidade 

Federal da Bahia – UFBA, com o Projeto "A Educação Estética na Formação Docente: 

uma possibilidade curricular formativa para professores em exercício do Curso de 

Pedagogia do Município de Irecê\BA". 

 Como aluna regular do Programa continuei minha caminhada. Fui partícipe, 

implicada no processo de pesquisa, e vivenciei uma revolução interna, que impactou, 

inclusive, na escrita do meu texto.  

 Hoje, já consigo detectar as vicissitudes, nuances, aproximações e 

distanciamentos que vivi nesse processo, e por diversas vezes fui traída com a 

interpretação inadequada da enunciação das palavras. Algumas, chegaram de forma 

provocativa, outras contraditórias e, diante de inúmeros momentos, vi-me negando e 

fragmentando a escrita. Dessa maneira, constatei o quanto a força das palavras possui 

sentidos outros, que negam ou (des)velam nossa intencionalidade, reforçando o querer-

dizer, em sua polissemia.  

Desde o momento em que entrei em contato com o currículo do Curso do 

Projeto Irecê, me chamou atenção a teia pedagógica que radicalizava o lugar da 

formação. Verifiquei, portanto, que a estrutura curricular era construída com múltiplas 

linguagens, reflexões críticas, e atenção às questões sócio-político-culturais que 

acontecem no âmbito da educação, e que essa estrutura pedagógica vinha estimulando, 

integrando e incrementando o cenário da Rede Municipal de Educação de Irecê.  

No entanto, o que me interessou mais fortemente foi a atenção dada aos vínculos 

interpessoais e aos fatores afetivos envolvidos no processo da prática pedagógica. 

Sempre me incomodou que, tradicionalmente, não se tenha dado suficiente relevância a 

esses aspectos nos processos educacionais, e acredito ser necessário apontar para este 
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foco, já que a experiência pedagógica (o aprender e o ensinar) desenvolve-se no 

vínculo. 

Considero que antes de compreender conteúdos, os professores precisam 

compreender o aluno, sua maneira de comunicar, sua forma de vincular-se, para criar 

condições efetivas de estabelecer uma rede dialética de comunicação. 

Assim, a inter-relação é decisiva e, à luz de um novo olhar teórico, poderá trazer 

mudanças na postura e na identidade dos alunos e dos professores, na relação 

individual, coletiva, e com meio social. 

Considero ainda que nós, educadores, podemos desempenhar um papel 

diferenciado na formação do aluno, durante a prática educativa, sem perder nossas 

características e identidade, buscando alternativas possíveis para mediar conflitos e 

interferir em releituras, significando a própria existência. 

Por isso, nesta pesquisa de doutoramento me debrucei para analisar e 

compreender os laços afetivos e vínculos que se apresentam no processo educacional. O 

que requer, além do estudo aprofundado das transformações sociais, o encontro de cada 

ser humano consigo mesmo, bem como com suas relações interpessoais nos ambientes 

sociais. 

Foi partindo desses dilemas do caminho de uma educadora, e tendo como campo 

de pesquisa o Projeto Irecê, que me propus a investigar os seguintes problemas: Como a 

Educação Estética do Afeto indica as construções de vínculo e as práticas de sentido 

para a vida social? Como é possível compreender esses significados a partir dos 

memoriais: a produção textual dos professores-cursistas?  

Fui provocada a aprender cotidianamente com outros, em um processo movido 

por inúmeros sentidos, com significações, emergidos na direção da produção de 

conhecimentos teóricos, e que integram aprendizagens da e na prática pedagógica 

cotidiana, que se associam à cultura e ao social, no encontro do eu-com-outro.  

Dessa maneira, fui costurando meus fios embrionários, e compreendi que 

estamos inseridos em uma rede interativa. Esses fios parecem estar alojados, ainda que 

ausentes, em nós mesmos. Por essa razão devemos buscá-los como condições básicas 

para a realização de qualquer pesquisa a ser realizada. Eles, certamente, favorecem uma 

constante (auto)formação, auto(organização), e (re)adaptação de estar-com-outros, e 

promovem a inventividade em uma espiral interativa de novas descobertas, de 

mudanças de postura e comportamentos para uma visão multireferencializada.  



 

25 

 

2 A TEORIZAÇÃO 

 

 
Nós próprios somos as 

 entidades a serem analisadas. 
Martin Heidegger 

 

 

 Ao definir o Curso de Licenciatura em Pedagogia da Rede Municipal de 

Educação, em Irecê na Bahia, como meu campo de investigação, precisei compreender 

o processo de formação dos professores-cursistas que fizeram parte do Programa de 

Formação Continuada de Professores (PFCP), e que se tornaram protagonistas dos seus 

processos de formação.  

 Dessa maneira, a estrutura curricular oferecida no referido curso, que ficou 

definido no Curso de Pedagogia do Projeto Irecê, foi cenário das minhas observações e 

análises, bem como as relações interpessoais e seus afetamentos na formação, que 

tiveram papel principal no meu estudo.  

 A construção textual que farei nas próximas sessões foi organizada partindo da 

conversa sobre currículo, formação e docência, as quais dialogam entre si, para chegar a 

compreensão do que representa conceitualmente e estruturalmente o currículo do Curso 

de Pedagogia do Projeto Irecê. 

 

   

2.1 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO CURRÍCULO 

 

 

Indicar a necessidade não chega:  
é preciso que seja possível responder a seu apelo...  

Mas é preciso distinguir a verdadeira 
e a falsa impossibilidade.  

A verdadeira decorre dos nossos limites. 
A falsa decorre do tabu e da resignação.  

Edgar Morin 

 

 

 Atualmente, as discussões sobre currículo buscam a compreensão do mesmo 

como um texto que descreve uma práxis, que expressa a execução das funções da 

escola, e de como elas deverão ser elaboradas e administradas pelos seus agentes, em 

sua espacialidade e temporalidade educacional.  
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 É necessário observar também, não somente o cenário pedagógico construído 

por experiências, conteúdos, estratégias didático-metodológicas, pautas avaliativas, mas 

o discurso dos sujeitos que são os agentes do processo de escolarização, situando-os na 

trama histórico-social. Considero, portanto nessa perspectiva, que as estruturas 

curriculares são construções culturais, políticas e sociais.  

 De acordo com Sacristàn (2000, p. 15-18)  

O currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um 

modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens ... É uma prática, 

expressão, da função socializadora e cultural ... É uma prática que se expressa 

em comportamentos diversos ... os currículos tendem a recolher toda a 

complexa gama de pretensões educativas para os alunos de um determinado 

nível e modalidade de educação [...] 

 

 Sendo assim, a estrutura curricular é o centro da ação pedagógica. É portanto, 

uma práxis configurada a partir das interações discursivas mundo-sujeito, e das 

condições da realidade que expressam as práticas político-sócio-administrativas e 

educativas, e que procuram romper com a neutralidade tradicional.  

 Veiga-Neto (1997, p.59) foi buscar o conceito de currículo na sua matriz. Ele 

retornou ao final dos idos de 1.500, para conseguir a origem do termo que surgiu pela 

primeira vez na universidade de Leiden, na Holanda. Essa conceituação foi seguida e 

fundamentada, segundo o autor, também pela universidade de Glasgow, na Escócia, 

nesse mesmo período.  

 Durante séculos, em todo o mundo, as conceituações para currículo foram sendo 

debatidas em função do sistema educacional adotado por cada instituição e por cada 

sociedade.  

 Fiz a opção por chegar às discussões curriculares no Brasil, ainda que tenha 

cometido um hiato cronológico, já que a história mostra que as expressões curriculares 

se repetiram, e ou se diferenciaram, ao longo dos tempos, na medida em que o currículo 

traduzia os interesses ideológicos, e carregava as finalidades do sistema escolar e da 

sociedade vigente.  

 De fato, muitos anos se passaram para que as discussões sobre currículo 

chegassem ao nosso ambiente educacional. Moreira (1997) afirma que apenas em 1920 

foram iniciados os estudos pelos teóricos brasileiros, que estiveram em consonância e 

vinculados às teorizações realizadas nos Estados Unidos. Nessa década, o currículo foi 

definido como um objeto, um registro apenas textual, concebido para dar resultados 
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formativos quantitativos aos meios educacionais. O fordismo e o taylorismo industrial
10

 

eram os parâmetros sociais para as formações escolares, e impactavam a educação com 

modelos e propostas pedagogicamente massificados
11

, reproduzindo as ações de 

repetição, demandadas na indústria.  

 Assim, continuo com saltos cronológicos objetivando situar as marcas históricas 

que fazem sentido para os estudos curriculares aqui no Brasil. Foram muitas as 

transformações na educação, e em cada governo poderia situar algum avanço. Cito 

Veiga-Neto (2002), quando afirma que o currículo é "como um artefato escolar cuja 

invenção guarda uma relação imanente com as ressignificações do espaço e do tempo 

que aconteceram na passagem do mundo Medieval para a Modernidade." 

 Dessa maneira, registro a "Era Vargas", no período de 1930 a 1960, primeira e 

segunda República, marcadas pelas disputas ideológicas, a exemplo do Manifesto dos 

Pioneiros, que reúne na Escola Nova o desejo pela renovação educacional em 

detrimento aos grupos conservadores, incoerentes, e que não aceitavam as reformas. O 

olhar curricular estava voltado para as amarras elitistas que favoreciam a escolarização 

para alunos oriundos das camadas superiores, para o currículo escolar laíco
12

, e para as 

questões do sistema de avaliação. Foram 30 anos para avançarmos, e termos 

consequências positivas para a educação brasileira. 

 Na década de 1970, o meio acadêmico brasileiro ainda incipiente na organização 

de um discurso curricular, já se mostrava com maior assertividade e amadurecimento. O 

currículo ainda mostrava-se afastado de uma proposta explícita e coerente, em inúmeros 

ambientes escolares. Essas estruturas curriculares podem ser observadas em textos 

coercitivos, mecânicos e burocráticos, e com influência americana. 

 Dez anos após, em meados de 1980, novas perspectivas apontavam avanços. O 

tecnicismo viria se engajar às reflexões curriculares. Com influência francesa, e com 

base em teóricos como Althusser, os estudos curriculares no Brasil foram sendo 

substituídos para um formato reprodutivista, de um modelo crítico e questionador.  

  A década de 1990 se configurou como a marca para as reflexões inovativas que  

fizeram parte das reformas educacionais curriculares. Contudo, existia ainda uma 

                                                 
10

 Termos criados a partir dos industriais Henry Ford e Frederick Taylor, durante o século XX, referentes ao método 

e sistema de produção em massa com o avanço do capitalismo, que foi incorporado aos ambientes educacionais pela 

maneira como se educava massificando. 
11 Padronização dos interesses sociais. Esse período demonstra uma uniformização curricular, sendo o currículo um 

meio estático que atendia às exigências hegemônicas.  
12 Dominação e influência da igreja católica no campo educacional. 
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simplificação no contexto curricular, e a proposta pedagógica continuava a obedecer às 

determinações tradicionais. 

 Dessa maneira, os estudos curriculares vão se aprofundando e o currículo passa a 

ser compreendido no campo das interrelações, interlocuções e intercâmbios das 

experiências, saberes, e fazeres escolares. Ainda para Veiga-Neto (2002) "a própria 

palavra currículo representa uma ação, necessariamente temporal que se desenvolve em 

um espaço". 

 O currículo passou a ser considerado, nessa concepção, como a práxis do 

cotidiano que sistematiza as relações entre os sujeitos do discurso, onde educador e 

educando constroem seus processos de aprendizagens no chão da escola, e devem estar 

afinados e afetados pelo fazer do cotidiano, para que possam ir revelando as atividades e 

metodologias do processo pedagógico. Nessa perspectiva, temos um currículo que se 

organiza a si mesmo, de dentro para fora, do interior para o exterior. 

 A partir de 2000, compreendo uma nova era. O momento da busca pela 

consolidação do discurso curricular. A possibilidade da perspectiva curricular 

complexificada, que apresenta um processo permanente de formação dos agentes 

educativos, e que se torna de fundamental importância, visto que, o discurso curricular 

construído coletivamente, deve ser dialético, dinâmico, e deve representar o processo 

social com multirreferencialidade. Um processo social que pode possibilitar uma 

geração de conhecimentos de forma interrelacional e dinâmica, representando a 

realidade escolar. 

 Para tanto, e para termos uma compreensão das concepções de currículo ao 

longo da história da escolarização brasileira, sem desejo de querer ser simplista, mas 

objetivando um rápido registro, classificarei as teorias curriculares em três grandes 

correntes: as tradicionais, as críticas, e as pós-críticas, situando-as a seguir em cada 

momento social. 

 Vejamos as formulações conceituais curriculares que foram se desenvolvendo, 

com vistas ao tempo/espaço escolarizado desde as múltiplas, as facetadas, as 

entrelaçadas, as (des)conectadas da realidade, até os diálogos tecidos no emaranhado de 

saberes que são produzidos no cotidiano pedagógico. 
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2.1.1 Currículos: Tradicional, Crítico e Pós-Crítico 

  

 
É necessário que ao menos 

uma vez na vida você duvide, 
tanto quanto possível, 

de todas as coisas. 
René Descartes 

 

 

 A identidade acadêmica da instituição educacional está expressada pelas 

concepções pedagógicas que são adotadas. Dessa maneira, podemos observar, nas bases 

da história da construção conceitual do currículo, que tradicionalmente as teorias sócio-

filosóficas estiveram presentes, linearmente, nas concepções adotadas até este momento.  

 De acordo com as perspectivas tradicionais, o currículo era concebido de forma 

técnica, neutra, sobrecarregado e encharcado de informações, que não agregavam 

significados ao e no cotidiano escolar. Perdiam profundidade e coerência, apresentando-

se como documento racional, burocrático e ou, que representasse uma ideologia 

dominante, com poder formativo para os agentes desse modelo educacional.  

 Por essa razão o currículo tradicional pode ser um parâmetro importante para 

que possamos observar o engessamento na estrutura didática e metodológica, bem 

como, o lugar ocupado pelos sujeitos educacionais, que nesse modelo podem ou não ser 

colocados em lugar inferior, no desenho da construção curricular.  

 Atrelado sempre às intencionalidades educacionais, o currículo tradicional 

também apresenta as opções, escolhas, objetivos do processo pedagógico sempre 

estruturados pela ideologia dominante, por que as forças que ganham o perfil curricular 

a ser adotado sempre serão as dominantes.  

 Nesse sentido, parece-me que o perfil profissional tradicional passa a ser, por 

alguns, delineado de maneira estática, funcionalista, mecânica, burocrática e engessada. 

O sujeito do currículo possui características de inatividade e recepção. À eles era função 

construir um currículo que traçasse metas para executá-las como instrumentos 

mensuráveis e de precisão. Há uma aparente homogeneidade formativa pautada pelas 

teorias europeias e americanas, apresentando um trabalho fragmentado e mecânico. 

 Na sequência surgem as teorias curriculares críticas que questionaram a 

neutralidade dos termos ensino e aprendizagem, e introduziram discussões sobre 

ideologia e poder, além de terem alavancando um movimento para o repensar curricular 
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que sinalizou para o impacto nos processos formativos da reflexão e criticidade do 

status quo social. 

 Os fundamentos sociais idealistas deixam espaço para o marxismo, e ainda que, 

aparentemente contraditórias, essas concepções se fizeram presentes, e foram 

responsáveis por inúmeras discussões que geraram um movimento interessante para o 

meio escolar. Dessa maneira, as questões sociais também deram forma ao tema 

curricular, e sugeriram reflexões sobre democracia, cultura, costumes, valores, gostos, 

hábitos, arte, literatura, ética e moral.  

 O currículo nos espaços escolares vai sendo provocado a sair da mesmice 

reprodutiva e tecnicista. Impôs-se, efetivamente, uma reflexão aprofundada do que se 

trabalha nos conteúdos, na transmissão das informações, e de como acontece a produção 

de novos conhecimentos e saberes.  

 A função da escola, a educação como reprodutora da ideologia, o perfil dos 

professores, a cultura dominante, e a concepção de homem e sociedade foram 

questionados e tensionados. No Brasil, Moacir Gadotti, Paulo Freire, José Carlos 

Libanêo, Dermeval Saviani entre outros, são os representantes desse período, que 

objetivaram com seus estudos dar melhor reflexividade às práticas educativas.  

 Esse momento marcou formalmente as tendências e perspectivas pedagógicas 

contemporâneas fundamentais às práticas docentes, norteando o processo de ensino para 

os por quês, o como, o para quê, o para quem, e o quê ensinar.  

 Dentre as classificações e subdivisões que vão surgindo, para dar clareza e 

compreensão das diversas fases dos estudos curriculares, escolhi a classificação 

apresentada por Luckesi em texto de 1994, a partir das premissas de Libâneo.  

 Primeiro, o Luckesi apresenta a função da educação na sociedade como 

Redentora, Reprodutora e Transformadora. Segundo, vinculou essas funções às 

Pedagogias Progressista e Liberal (tradicional). E, ao final, sistematiza os dois tipos de 

Pedagogia da seguinte maneira: subdividi a Pedagogia Progressista em Libertadora, 

Libertária e Crítico Social do Conteúdos; e,faz o mesmo com a Liberal (tradicional), 

considerando-a subdividida em Tradicional, Renovada Progressivista, Renovada Não 

diretiva, e Tecnicista. Elas apresentam metodologias, conteúdos, pressupostos, e as 

práticas pedagógicas de acordo com o papel e função social da escola.  

 Um pouco mais tarde, já nos idos de 1999, Marcos Macetto, Mário Cesar 

Cortella, entre outros, abrem o debate para que a aprendizagem se torne o foco do 

processo de escolarização.  
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 Para algumas teorias críticas, que são palco das discussões nesse trabalho de 

pesquisa, o sujeito "torna-se o que é" no processo autoformativo, e o currículo 

representa e retrata a visão de homem e de sociedade, imersos em questões ideológicas, 

de valores, políticas, históricas, filosóficas e de forças, com clara manifestação, 

identidade, e altivez dos sujeitos envolvidos no processo. Posso concluir, portanto, que 

o currículo está diretamente relacionado ao que somos, como nos realizamos os eventos 

e, no que nos tornamos.   

 Dessa forma, necessário se faz pensar a escola na dimensão de construtora e 

formadora de sujeitos críticos e autônomos, capazes de gerir uma sociedade complexa. 

 À instituição escolar cabe refletir a ampliação de conhecimentos que a 

escolarizarização deveria oferecer, possibilitando uma formação humana, técnica e 

acadêmica, de acordo com as demandas trazidas pelos alunos. 

 É fato considerar que os currículos não têm atendido às necessidades das 

"atividades prático-poiéticas"
13

 (CASTORIADIS, 1982, p.91), e, mais grave ainda: é 

nítida a minimização da estética, que figura supérflua e fugaz nos redutos educacionais, 

ficando sempre desconsiderada como filosofia da arte. No entanto, considero que toda 

escola tem uma, e sua própria estética.  

 Ao dialogar com esses teóricos, concepções e teorizações me vejo refletindo a 

necessidade iminente de romper com a padronização curricular É possível fazer 

diferente. É possível ser diferente. É necessário pensar o ser do currículo. 

 Na experienciação do cotidiano curricular do Projeto Irecê, e no encontro teórico 

com uma estrutura do acontecimento, observei que é possível sim uma construção 

formativa, baseada na formação de sujeitos capazes de provocar questionamentos, 

dúvidas, e amplificar o diálogo com os teóricos. Uma formação curricular para a 

autoformação. 

 É importante observar que essa concepção não exclui outras concepções 

curriculares, deliberadamente, ou por não compreendê-las necessárias. Entretanto, as 

exclui de forma pormenorizadas por acreditar que as mesmas se inserem no contexto já 

apresentado, como por exemplo as definições de: currículo oculto, que se apresenta sem 

intencionalidade e oferece oportunidade para aprendizagens com os acontecimentos do 

cotidiano; currículo manifesto, que inscreve-se na formalidade descritiva da matriz 

                                                 
13 Em Castoriadis, poderemos compreender a atividade prático-poiética que se realiza na interação e cujo resultado 

depende que um outro o faça. É um Fazer e Saber, uma oportunidade de autoanálise, um aprender a se 

autocompreender para se autotransformar. 
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pedagógica, o documento mestre utilizado na sala de aula; e, as facetas do currículo 

nulo, que é multifacetado e que está contemplado na complexidade do cotidiano escolar. 

 Dessa maneira, nesse constructo proposto considero que o sentido de práxis é de 

conteúdo, um conteúdo que jamais existirá separado da forma. Uma construção 

curricular que atende as necessidades dos agentes em formação. Um construção 

curricular que representa a identidade do espaço educacional. 

 Assim, pensar uma proposta curricular multirreferencializada para a 

compreensão dos fenômenos educacionais, pressupõe pensar em espaços formativos que 

ofereçam atividades que tenham um conteúdo específico a partir da demanda dos 

sujeitos do processo.  

 Efetivamente, deveria ser uma construção curricular plural, participativa e 

interativa, inclusive, com envolvimento e contribuição dos próprios agentes 

acadêmicos, que manifestam seus desejos formativos a partir das suas próprias 

demandas, que se apresentam na prática do cotidiano. 

 Portanto, o conceito de currículo tradicional ou crítico fica longe da ideia 

simplória de conjunto de conteúdos. Ampliadamente, ele deve se configurar, como 

realidade constitutiva, delineada antes, entre e a partir das demandas geradas no 

contexto formativo, com forma e conteúdo, referências metodológicas capazes de 

contemplar uma estrutura complexa e multifacetada, que utiliza diversificadas e 

multidiferenciadas linguagens, e que é construída em moldes teórico-científico. Para 

assim, ter como base o pensar do si-para-si mesmo, e do si-para-outros. 

 Dessas problematizações apontadas na evolução conceitual do currículo, surgem 

propostas outras, com abordagem diversificada, que tendem a gerar novos sentidos e 

(re) significados. Segue a discussão.  

 Amparada em inúmeros teóricos como Gadamer (1999), filósofo alemão que 

consolidou a hermenêutica filosófica a partir das formulações heideggerianas (2005) de 

estar-no-mundo-com para Ser, e com a difusão desses estudos por Vattimo, na Itália.  

 É importante observar que as mais contemporâneas conceituações curriculares 

estão pautadas em ideias gadamerianas, heiddeggerianas e vattimeanas, as quais 

possibilitam a inscrição de um pensamento para além do técnico e da racionalidade 

propedêutica escolar. 

 Há, portanto, uma proposta inscrita no niilismo e na hermenêutica 

fenomenológica que embasam o currículo como processo de sistematização e 

compreensão da realidade educacional. Dessa maneira, é possível observar dentre as 
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teorias do currículo que a vertente pós-crítica, foi a que mais contribuiu para 

compreensão do rompimento da fronteira epistemológica educacional com a 

fundamentação metafísica, que ampara e dá suporte à teoria curricular pós-crítica. 

 Por exemplo, Gadamer (1996, p.467) observa que ''... a linguagem é o meio 

universal em que se realiza a compreensão mesma", e por assim dizer, o currículo 

ultrapassa essa perspectiva, e ultrapassa a concepção de que o currículo nessa 

conscepção seria o texto do discurso acadêmico que compreende, a realidade escolar 

que desvela e interpreta o cotidiano da educação a ser proposta, para além dos métodos 

da ciência moderna inseridos no contexto educacional. 

 Amparada também pela ideia de experiência trazida por Larrossa (2002) baseada 

no niilismo, considero que há uma convocação trazida por esses filósofos para o meio 

escolar, para reflexões e incômodos epistemológicos e filosóficos. De fato, esses 

tensionamentos e inquietações problematizam a visão de mundo e a realidade da vida. 

Portanto, contribuem para que o sujeito do processo educacional se torne reflexivo, 

crítico e ativo no processo de sua formação. A filologia e filosofia niilista são, nesse 

contexto, recursos provocativos que contribuem para ampliar as reflexões em relação ao 

ser no mundo.  

 Acrescento a essa reflexão que o niilismo também traz a possibilidade 

interpretativa para um texto. Principalmente quando esse é um texto curricular e que 

possui em sua matriz os pressupostos para uma formação, de autoformação. Por isso, o 

lancei nesse momento a partir dos pressupostos teóricos de Larossa (2012), que dissolve 

interpretativamente o pensar sobre a vida, fazendo o deslocamento da compreensão de 

vida, para a vida escolarizada.  

 O niilismo consagradamente oferece provocações e questionamentos que, 

minimamente, contribuem para o confronto com as verdades doutrinárias absolutas. E 

esse viver trazido para o espaço educacional se encontra com a formação e impulsiona o 

refletir sobre nossa construção de 'si-mesmo', nossa identidade como sujeitos do 

processo educacional, bem como a identidade curricular. 

  Historicamente essa perspectiva curricular heiddegeriana na acepção, e 

gadameriana no constructo, apresenta-se delineada por um fio histórico que perpassa a 

técnica, às questões políticas e ideológicas e o caráter normativo, se comprometendo 

com a significação das metas e ações realizadas academicamente. Uma realidade 

educacional contextualizada que revela a multiplicidade do ser. 
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 Curricularmente significaria dizer que é uma tentativa para compreender o que 

vai para além das normas acadêmicas conteudistas e propedêuticas. Gadamer (1996, p. 

369) traz também sua contribuição hermenêutica quando sustenta o poder da pergunta e 

da resposta, objetivando um movimento de interlocução nos processos formativos. 

 Assim para ele  

esta é a condição hermenêutica suprema. Agora sabemos qual é sua 

exigência: colocar em suspenso por completo os próprios pré-juízos. Sem 

dúvida, a suspensão de todo juízo e, a fortiori, a de todo pré-juízo, tem a 

estrutura lógica da pergunta. A essência da pergunta é o abrir e manter 

abertas possibilidades (GADAMER, 1996, p. 369). 

 

 Para tanto, uma hermenêutica fenomenológica que possibilita a compreensão 

curricular. Considero, portanto, que o texto curricular interpretado nessa perspectiva é 

composto em sua textualidade de pré-construídos, já-ditos, ditos, e não ditos. 

 Uma escrita que se torna historicizada por ser composta daquilo que foi falado, 

do que está sendo falado, e do que se propõe a ser falado para realizar a estrutura 

curricular. Nessa circunstância, "compreender o que alguém diz é... pôr-se de acordo na 

coisa, não se pôr no lugar do outro e reproduzir suas vivências" (GADAMER, 1996, p. 

461), e assim, significar o mundo, as identidades, e as singularidades educacionais. 

 Poderia ser nessa perspectiva o (re)conhecimento do encontro com os 

acontecimentos da historicidade do currículo que afasta-se das pedagogias com 

influência iluminista, marxista, humanista entre outras concepções, para se traduzir em 

uma amplitude de compreensão hermenêutica. Busca-se um rompimento com a 

teorização linear e estática, a partir de posturas acadêmicas com aspectos estruturalistas 

e pós estruturalistas e pós-modernos, para e na educação.  

 Portanto, o currículo hermeneuticamente estruturado também pode ser 

considerado um texto que delineia a representação simbólica e a leitura ideológica do 

mundo, no espaço da escola e da sociedade. Dessa maneira, a contribuição niilista e 

hermenêutica fenomenológica para a educação, especificamente para a práxis 

universitária, torna-se-ia um processo amplo de argumentações, provocações e 

tensionamentos. 

 Carecemos de profissionais com condições de se compreender, e que consigam 

se formar na perspectiva de que não controlamos nada na vida do outro, muito menos os 

impactos subjetivos em e nos sujeitos que estão em formação. Eles se autoformam, 

pelas e com as escolhas que fazem. Ao trazer seus conteúdos para o chão da escola, 
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sistematizam-nos de maneira teórica e prática. E, ao se pensarem, vão se formando, e 

vão se tornando, para e na reflexão de si para si.  

 É esse, portanto, o percurso que busquei compreender para chegar ao diálogo da 

escolarização com pressupostos que vão para além daqueles aos quais as teorias 

tradicionais, críticas e pós-críticas se confirmaram delineando o currículo formal, 

operacional, apenas percebido, e ou, o apenas experienciado.  

 Assim, observaremos agora a Educação Estética do Afeto no contexto curricular 

formativo. 

 

  

2.1.2 A Inclusão da Educação Estética do Afeto no Contexto Curricular Formativo 

 

 

 
 O pensamento diante do impensável que, todavia, só ele pode pensar,  

a memória diante do esquecimento, que é também seu imemorial,  
a sensibilidade diante do insensível.  

Deleuze 

 

 

 A formação vista na perspectiva da Educação Estética do Afeto parece estar 

longe do que preconizam órgãos federais e municipais nas suas diretrizes, projetos e 

políticas públicas, apesar de como relatado, a seguir no item 2.1.3 Formação Docente e 

Currículo, existir na legislação itens que sinalizam para a estética curricular.  

 Se, no entanto, a rigor, a formação para a autoformação não se preocupar com 

uma Educação Estética do Afeto planejada para a promoção e ampliação do 

conhecimento humano, com experiências que não podem se reduzir a critérios fechados 

e racionalistas, como poderemos desmascarar as definições dogmáticas e acabadas que 

definem nosso cotidiano pedagógico? 

 Entendo, então, que a formação caminha para o "eu pensante e sensível que se 

convoca na construção pessoal e caminhada do formador na sua relação com os outros, 

ajudando-os a mobilizarem-se para o processo formativo" (JOSSO, 2004, p.16).  

 Por isso, considero que a formação não se constrói apenas por acumulação de 

conteúdos, de cursos, de conhecimentos, ou de técnicas, mas sim, por meio de um 

trabalho de reflexão crítica sobre as próprias práticas. De acordo com Duarte Jr. (1996), 

experienciar envolve o homem e o mundo e isso inclui percepções, estados afetivos 
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anteriores, memórias vividas, a historicidade do sujeito efetivada nas simbolizações do 

pensamento. 

 Como eu havia sinalizado anteriormente, a dimensão estética pode trazer outra 

possibilidade formativa. Pode, de fato, ampliar o pensar e o sentir na promoção do 

encontro entre os sentidos e a razão; provocar novos olhares; induzir a efervescência 

cultural; inquietar entusiasticamente para possibilidades inovadoras que produzam  

manifestações dos novos saberes, e o encontro entre os sujeitos. 

 Apesar da Lei 9394/96 contemplar a heterogeneidade e a diversidade, não 

contempla a estética de forma ampla e clara. Ou seja, existe diversidade sócio-cultural e 

econômica, assim como há heterogeneidade na aprendizagem. Posto isso, observo que 

efetivamente não há referência específica na lei, acerca da Educação Estética do Afeto. 

Por essa razão, compreendo que essa conceituação excluída do texto legal, implica a 

ausência da compreensão estetizada do si na autoformação. 

 Aos gestores de uma proposta curricular que tenha como premissa a Educação 

Estética do Afeto, cabe a tarefa prioritária de compreender o que toca o contexto 

educacional e os agentes acadêmicos e o que favorece a educação nessa perspectiva da 

sensibilidade. 

 Acredito que muitos gestores têm o olhar banalizado. Incluo-me nesse grupo de 

pessoas, e reflito que deixamos nossos olhos fechados para o mundo, e nossa escuta se 

torna imperceptível, omissa, vazia e distante. Nossos ouvidos ficam sem vida, e vamos 

construindo-nos indiferentes às evoluções humanas. É notória a ausência do olhar 

atencioso e astucioso, da escuta aguçada e refinada, e do observar cauteloso e perspicaz 

às necessidades e anseios de si e do outro. Esse é o pré-construído da Educação Estética 

do Afeto: a estetização da existência no processo formativo, na autoformação. 

 No contexto deste estudo, é fator determinante a reflexão de que quando 

trabalhamos em educação com o sensível estamos abrindo portas para reconhecer o 

intersubjetivo, para poder contribuir com a elucidação dos sentidos e significados 

atribuídos pelo sujeito para os acontecimentos do cotidiano. 

 Assim, quando estamos diante da evolução industrial, tecnológica, cultural e 

científica, observamos que há uma separação entre as emoções e as experiências da 

razão e do pensamento no processo curricular educativo. E, ao compreendermos que 

ensinar é um encontro entre pessoas, poderemos afirmar que sem as relações 

interpessoais estruturadas a partir do afeto, o processo de ensino e aprendizagem pode 

acontecer, mas esvazia-se.  
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 Por essa razão, considero que questões relativas à intersubjetividade, aos 

sentidos e à emoção ficam, curricularmente, distanciadas das questões epistemológicas, 

dos conteúdos, e do conhecimento. Não as discutimos nos cursos de formação e quando 

estas não são trazidas para o campo do conhecimento e da intelectualidade muito se tem 

a perder. 

 Nesse ponto, passo especificamente ao meu campo de pesquisa: o chamado 

Projeto Irecê. O currículo do Curso de Pedagogia do Projeto Irecê possui um currículo 

que me chamou atenção pelo ineditismo. 

 Nas análises desse currículo busquei as sequências discursivas que me 

respaldassem para criticar qualquer pressuposto que contradissesse meus problemas da 

pesquisa, e que ainda não tivesse sido dito, e, ou esquecida pelos gestores do Curso. As 

adequadas, também, evidentemente.  

 A pesquisa se tornou tensionada em cada momento em que eu analisava a 

estrutura curricular oferecida. Busquei o "bem e o mal" niilista, e tentei registrar de 

maneira coerente e contextualizada, apesar de ter enfrentado um ensaio textual em 

tempo adolescente, o que poderia ter ou não ter acontecido. Foi um momento rico o de 

duvidar.  

 Passei por momentos de amadurecimento. Em princípio estava imatura e envolta 

em questionamentos e inquietações. Duvidei e registrei minhas compreensões à luz do 

lugar de opacidade que ocupei para me distanciar durante as análises. Acho que minhas 

contradições textuais se encontraram nesse momento. Tentei ser rebuscada e teórica e, 

depois compreendi hermeneuticamente, que o rigor textual estava na escrita do que 

estava sendo apontado pelas análises. E que a materialidade dialética é acinzentada. 

 Essas análises me possibilitaram compreender a complexidade presente nas 

relações da construção e produção curricular. Os fios tecidos, as tessituras no processo, 

os entrelaçamentos textuais que são costurados, atravessados, e entrecortados. 

 E é com intencionalidade e direcionamento que trago para esse espaço 

discursivo os afetamentos. As questões relativas aos afetos, a dimensão afetiva que se 

apresenta integrada, subjetiva, implícita ou explícita nos processos formativos e 

curriculares educacionais. 

 Considero, dessa maneira, a educação como um termo geral e global nos mais 

diversos pilares do conhecimento humano, e na escola ela tem por fim escolarizar, 

promover produção de saberes, experiências, e provocar a aquisição de conhecimentos 

científicos, culturais, políticos, e sociais. 
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 Já conceituado o fenômeno educação, cabe aqui definir também o termo 

formação, que segundo Luckesi (2011, p. 34) "tem a ver com o ato de formar, ou seja, 

'dar forma a'. Cada educando dará forma a si mesmo".  

 Dessa maneira, ainda segundo o autor,  

é com esse 'eu' que nós escolhemos e agimos, é com ele que nos 

relacionamos, com ele nos defendemos, com ele interagimos com outros e 

com o mundo. O 'eu' é complexo por constituir-se de todos os elementos 

intervinientes, que podem estar presentes em nossa experiência de modo 

tanto consciente como inconsciente, comandando nossas ações (LUCKESI, 

2011, p.35). 

 

 Na educação, quando formamos a partir da dimensão afetiva direcionamos o 

olhar e propomos a ampliação dos sentidos. O resultado dessa experiência não poderá 

ser controlado, e também não haverá certeza, para o que se diz formando, de que essas 

experiências serão positivas ou negativas para cada um que a experimentou. 

 Entre os autores que referenciaram e destacaram a importância da sensibilidade 

para e nos processos formativos, Deleuze (1976) e Maffesoli (1998) estão indicados 

com as teorizações que mais se aproximaram da compreensão dos afetamentos inter-

relacionais e do papel principal das emoções.  

 Na contemporaneidade, essas ideias vêm sendo discutidas como parte do 

conhecimento humano, vez que somos dotados de razão e de sensibilidade, e essa 

conexão teórica se instala e se encontra como ponto comum e de equilíbrio humano. 

 No entremeio dessa compreensão para o esclarecimento da experiência vivida 

em formação, é necessário não perder de vista o imbricamento entre as dois termos: 

razão e sensibilidade. A razão não deixará de apresentar seu caráter objetivo e diretivo, 

e não perceberá jamais, como afirma Maffesoli (1998) a realidade humana com suas 

alegrias e tristezas, dores e prazeres, amor e ódio, ordem e desordem, vida e morte.  

 A dimensão afetiva que direciona para o sensível, para os afetamentos e para os 

vínculos inter-relacionais é compreendida como uma função de ordem psíquica que se 

responsabiliza por nossas emoções. Está aí a imbricação da dimensão afetiva com a 

Educação Estética do Afeto. Ambas se apresentam, como já citado anteriormente, no 

processo de formação docente e se configuram como a estetização da existência, a 

autoformação. 

 Perissé (2009, p.26) afirma que "o conhecimento da realidade terá sempre um 

componente estético, por mais discreto que seja. A nossa linguagem deixa escapar essa 

verdade... até mesmo o uso irônico insinua algo a apreciar. Por essa razão é preciso 
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desenvolver a disposição para ver e ouvir as coisas do mundo. E essa disposição passa 

pela dimensão afetiva e pela educação estética.  

 Segundo ainda Perrisé (2009, p.26) "de fato, o deleite estético pressupões e 

provoca a inteligência, a memória, a imaginação. Não se trata de algo que afete apenas 

nossos sentidos externos, mas todo o nosso corpo e toda nossa interioridade." 

 Tradicionalmente não se tem dado a suficiente relevância aos afetamentos, aos 

fatores afetivos envolvidos no processo da prática pedagógica. A sensibilidade, a razão, 

os vínculos, bem como os afetos são indispensáveis aos processos de ensino e 

aprendizagem, sobretudo na engrenagem das experiências pedagógicas. 

 Não obstante, os sujeitos precisam compreender-se e compreender o outro, na 

sua maneira de enunciar, de expressar, na sua forma de se vincular ao outro, 

significando-o e significando-se, validando-o e validando-se, no estabelecer de uma 

rede dialética de interação e comunicação. 

Duarte Jr. (2009, p. 38) afirma que 

Estamos construindo uma civilização racionalista e, por isso mesmo, 

irracional [...] Na medida em que elevamos a objetividade científica à 

categoria do saber supremo, elegemos a linguagem dos números e 

mensurações como único discurso sobre a verdade e legamos cada vez menos 

espaço às manifestações do sentimento, à arte, à festa, o lúdico, nossas 

emoções tendem a se expressar sob formas irracionais, tendem a acontecer 

através da violência.  

 

 Há anos pesquisadores e especialistas vêm tentando esclarecer como se dá a 

aprendizagem humana. Nós, educadores, podemos desempenhar um papel afetivo e 

efetivo na formação do aluno, dentro da prática educativa, sem perder as características 

e a identidade que cada professor possui, buscando alternativas possíveis para mediar 

conflitos e interferir em releituras, significando a própria existência. Construir-se-ão à 

medida das interações, os vínculos afetivos. 

 Pesquisar afetos requer não somente o estudo aprofundado das transformações 

sociais, mas efetivamente implica em encontrar, em cada ser humano a clareza para 

gerenciar significativamente suas relações interpessoais e intersubjetivas.  

 O afeto ocupa, nos processos de formação, de ensino e de aprendizagem, um 

papel essencial no funcionamento da inteligência. Piaget (2001, p.37) define a dimensão 

afetiva como todo movimento mental consciente, inconsciente e não racional (razão), 

tendo o afeto uma importante posição, por ser a fonte de energia para o 

desenvolvimento cognitivo.   
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 Ao pensarmos no reverso, aqueles que não se validam e constroem discursos 

racionais e de negação do outro, enquanto sujeito do processo inter-relacional, estarão  

se colocando no lugar da rejeição, da indiferença, do ódio, do rancor, entre outras 

emoções que podem constituir sentimentos de negação e exclusão das relações sociais. 

 Segundo Maturana (2009, p. 66-67), 

A rejeição constitui o espaço de condutas que negam o outro como legítimo 

outro na convivência; o amor constitui o espaço de condutas que aceitam o 

outro como legítimo outro na convivência. A rejeição e o amor, no entanto, 

não são opostos, porque a ausência de um não leva ao outro, e ambos têm 

como seu oposto a indiferença [...] a rejeição constitui o espaço de interações 

recorrentes que culmina com a separação. O amor constitui um espaço de 

interações recorrentes que se amplia e pode estabilizar-se como tal. É por isso 

que o amor constitui um espaço de interações recorrentes, no qual se abre um 

espaço de convivência onde podem dar-se as coordenações de conduta de 

coordenações consensuais de conduta que constituem a linguagem.  

 

 Dessa maneira, amor e ódio são construídos lado a lado nos processos dos 

vínculos afetivos e inter-relacionais. Por isso, compreender na vida social os processos 

humanos que legitimam culturalmente nossos relacionamentos, é compreender que 

nossas experiências vivenciadas se baseiam e se fundamentam em memórias da história. 

 Entretanto, não há distanciamentos entre a dimensão intersubjetiva e a afetiva. 

Uma está respaldada pela outra, e tornam possível o diálogo, a troca de experiências, o 

debate, o discutir dúvidas, questionar, problematizar, auxiliar nas dificuldades técnicas e 

carências, garantir a dinâmica do processo, propor desafios e encontrar soluções, 

instigar reflexões críticas, intercambiar socialmente, aprender academicamente, 

estabelecer conexões entre conhecimentos, propor situações que apresentem questões 

éticas, profissionais, sociais, de conflitos, para o enfrentamento do sujeito com o 

mundo, e apresentar novas tecnologias, são características básicas para se atingir um 

significativo processo formativo. 

 Pourtois e Desmet (1997) defendem a ideia de que a pós-modernidade tornou as 

pessoas vazias e competitivas, individualistas e cépticas, sem crenças, sem valores 

éticos e morais. No entanto, considero que temporalmente, os sujeitos vão-se 

construindo na medida das suas relações. Não importa se na antiguidade, na 

modernidade, na contemporaneidade, ou na pós-modernidade. Importa compreender 

como esses sujeitos se tornam e/ou se tornaram assim. Esse tipo de perfil, caso 

comparado historicamente, apareceria em todos os tempos e espaços da humanidade. 

 Cabe, na contemporaneidade, refletir que a reconstrução educacional é um 

processo lento, contínuo e processual, e que aparece como preocupação mundial. Na 

educação formal, por um lado, temos professores que se distanciam do processo de 
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autoformação e negam essa possibilidade formativa; por outro lado, outros não trazem 

na própria prática o efetivo desejo de renovação e mudanças. 

Volto-me à investigação da minha pesquisa. A busca dos sentidos e significados 

dos vínculos intersubjetivos e dos discursos de 'si' nos processos de formação, que 

indicam a compreensão da Educação Estética do Afeto na construção da relação sujeito-

mundo, e ao mesmo tempo, com uma prática afetada de sentidos produzidos na vida 

social.  

Volto-me à Educação Estética do Afeto na formação docente como a estetização 

da existência, como a autoformação. Volto-me aos princípios interpretativos da 

diversidade de estilos, da alteridade e da experiência que orientam o percurso formativo.   

 Elias (1994) traz também sua contribuição aos aspectos relacionados à 

afetividade no contexto educacional demonstrando na obra o Processo Civilizador, 

como as transformações sociais ocorrem no transcurso da história, e destaca algumas 

condutas e instituições sociais como construções humanas. Para ele, a transformação, os 

hábitos e os comportamentos do sujeito são construídos pelas relações sociais de 

vínculos estabelecidas pelos "atos dos sujeitos" singulares, que, agregados uns aos 

outros, tornam-se universais e produzem ou não a civilização. 

 Assim, é importante salientar que as relações sociais são estabelecidas para e 

pelos homens, com a intenção de atender às demandas de cada tempo, de cada momento 

histórico, de forma que não podemos racionalizar a educação.  

 Cabe aqui ressaltar Maffesoli (1999) quando aponta uma tendência neotribalista 

que traz a necessidade de novas relações, impactando na reelaboração de questões 

clássicas como indivíduo, afetividade, instituições e educação. O indivíduo passa a ter 

caráter singular no coletivo dos sujeitos, compondo-se a partir de, e, entre outros. Dessa 

maneira, este conjunto de relações sociais necessitam dos afetos presentes, emergentes e 

imediatos na escolarização. 

 Para encerrar a discussão teórica acerca da afetividade nas relações no ambiente 

escolar, vale registrar a importância da perspectiva Walloniana, que trata das emoções, 

da postura, do conflito eu-outro, da disciplina como um todo, enfim, do meio no qual o 

ator educacional faz parte, e é o protagonista do cenário formativo. Esse pressuposto 

teórico justifica que o homem somente poderá ser compreendido na totalidade dos 

conjuntos funcionais, que compõem o psiquismo humano formado pela afetividade, 

cognição e motricidade, situados e inscritos no tempo.  
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 Quando se tenta isolar qualquer uma dessas dimensões, comete-se o erro de 

analisar o desenvolvimento humano de forma reducionista e simplificada, naturalizando 

e coisificando o sujeito do processo. 

 Percebo, portanto, que o afeto é um fator de dinâmica relacional que se inicia a 

partir do momento em que um sujeito se liga ao outro, desde a gênese, desde o 

nascimento, estendendo-se pelo primeiro ano, até o final da vida, e sua influência no 

processo formativo de ensino e aprendizagem é decisiva. 

 Assim, observo que deveríamos pensar uma formação dos sentidos, pautada no 

espaço-tempo de acontecimentos de cada um. Uma formação que apresente em sua base 

a descortinação da percepção, do sensível e da ampliação de visão de mundo. Uma 

formação que revele nas entrelinhas a importância de nos compreendermos e nos 

entendermos no mundo-com-outros. 

 Para Maffesoli (1999, p.28), é fator de socialização "experimentar junto 

emoções, participar do mesmo ambiente, comungar dos mesmos valores, perder-se, 

numa teatralidade geral, permitindo, assim, a todos esses elementos que fazem a 

superfície das coisas e das pessoas fazer sentido". 

 Inaugura-se o tempo de refletir a dimensão afetiva, desvelando a resistência 

escolarizada refletida nos meios educacionais, inclusive, distinguindo-a prioritariamente 

nos currículos formativos. 

 Volto-me, à formação e ao currículo, tecendo e (des)velando os fios do processo 

investigativo que delineei para construir meu texto.  
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2.1.3 A (Re)velação histórica: Formação Docente e Currículo 

 

 

 
A sensibilidade é o sentido do corpo.  

Tudo o que vive é sensível de múltiplas maneiras  
Dante Galleffi 

 

 

 No contexto atual que se exprime pela rápida transformação do mundo, os 

profissionais docentes adquirem novos desafios que vão além da sala de aula, exigindo 

que estes assumam posturas e linguagens diferenciadas, intimamente relacionadas com 

o processo de desenvolvimento da consciência social e cultural. 

 O atual paradigma educacional cobra um professor com papel e função 

operantes e competentes, profissionais, construtores da sua própria história. 

 Josso (2004, p.17) afirma que contar a si próprio é experiência formadora por 

contribuir no entendimento do caminho percorrido por cada um. Assim, a autora propõe 

que falar das próprias experiências formadoras é, pois, de certa maneira, contar a si 

mesmo a própria história, as suas qualidades pessoais e socioculturais, o valor que se 

atribui ao que é vivido na comunidade temporal do nosso ser psicossomático. 

 Pensar a formação nesse sentido implica conceber histórias de vida e 

experiências como atos concretos; é acreditar ser importante trilhar um caminho para 

que o sujeito possa passar de mero espectador do processo para sujeito da formação, 

permitindo-o adentrar no espaço das suas próprias histórias e experiências, que no 

decorrer do período escolar ele possa ir fazendo suas atualizações, a partir de suas 

compreensões. 

 E discuto o dizer de Heidegger (2005, p.200), segundo o qual, compreender é o 

ser existencial do próprio poder-ser da presença de tal maneira que, em si mesmo, esse 

se abre e se mostra a quantas anda o seu próprio ser. Trata-se de apreender mais 

precisamente a estrutura desse existencial. 

 O século XXI aponta para uma rápida e radical mudança na qualidade da 

educação e na formação da docência profissionalizada, a partir de um conjunto de 

conhecimentos associados às experiências formativas que são legitimadas por esse 

período histórico.  

 Conscientemente, buscam-se os saberes, as competências e as habilidades com 

formatos diretamente relacionados às experiências formativas advindas das e nas 
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itinerâncias de cada sujeito do processo, e que exercem influência direta na formação 

dos alunos. Quando se trata das questões relativas à emancipação humana, à cidadania, 

à democracia, à liberdade de expressão, gera-se uma formação diferenciada, crítica, 

analítica e educativa que possibilita uma qualidade de ensino necessária à atual situação 

escolar e social. 

 Por isso, Alarcão (1996, p. 174) assevera que 

O homem no final do século precisa reaprender a pensar. O simples exercício 

da reflexão, entretanto, não é garantia de salvação dos cursos de formação de 

professores, pois a reflexão não é um processo mecânico. Deve antes ser 

compreendida numa perspectiva histórica e de maneira coletiva, a partir da 

análise e implicações sociais, econômicas, culturais e ideológicas [...] é uma 

prática que expressa o poder de reconstruir a vida social e sendo vista a partir 

dos condicionantes que determinam os contextos sociais dos docentes, 

compreender a base das relações sociais e de trabalho em que ela realiza e a 

que interesses poderá servir. 

 

 Certamente essa reflexão passa por quatro fases: descrever o que estou fazendo, 

informar que significado tem o que faço, confrontar como cheguei a ser ou agir desta 

maneira, e reconstruir como poderia fazer as coisas de um modo diferente.  

 Pude analisar, portanto, que historicamente a prática pedagógica foi referenciada 

com debates acerca das relações interpessoais, e dos impactos que essas trariam aos 

processos formativos. Dessa maneira, três questões centrais ao ambiente escolar, a 

respeito da formação docente, são elencadas: os elementos de definição do "ser" 

profissional docente e profissionalização da educação, as interrogações sobre as 

competências que deverão ser construídas ao se profissionalizar, e as premissas que 

definem a formação articulada à prática diária do professor. 

 Tornar-se-ia necessária uma concepção de formação pautada na centralidade do 

trabalho do professor, como um dos princípios educativos problematizadores da 

formação, desenvolvendo o compromisso social, político e ético, além da vivência 

coletiva e do desenvolvimento de uma base sólida que contenha uma formação teórica-

prática, metodológica, de pesquisa e interdisciplinar. 

Com isso, considero que existe uma política de formação nacional de 

valorização dos profissionais da educação, pautada no processo educativo de construção 

permanente, reconhecendo a base da articulativa entre teoria e prática como a ação-

reflexão-ação, que necessita ser consolidada.  

É visível o desencontro dos pontos de vista entre os teóricos e as concepções, já 

que, de um lado, os formadores apontam a desqualificação do professor (falta de 

investimento na formação pessoal, em livros, pesquisas, discurso da escolarização, entre 
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outros) como principal empecilho para o trabalho; do outro, há críticas sobre os cursos 

de formação por conterem teorias e teorias, e mais, alertam também que nos processos 

formativos a relação com a prática não é vivenciada e de nada auxilia na transformação 

das práticas pedagógicas no cotidiano da sala de aula. 

 Inúmeros são os debates no reduto educacional por teóricos e especialistas 

educacionais, o que gera o despertar da atenção para mudanças conceituais sobre as 

profissões, sobre os currículos formativos, e sobre as relações na ação pedagógica 

ocorridas no mundo de hoje.  

Analisamos que a formação de professores está contemplada na nova lei 

porque já era uma preocupação nacional, e que, em um efeito que podemos 

chamar de cascata, por estar disposta na lei, ganha maior visibilidade e se 

torna uma das grandes questões educacionais de nossos dias (CARVALHO, 

2008, p. 161). 

 

 A lei referenciada pela autora indica o texto no artigo 64 da LDBEN nº 9394, de 

1996, já citado anteriormente, que formaliza a necessária formação profissional docente. 

Por isso, é importante investigar as propostas pedagógicas de formação, repensando-as 

polissemicamente, especificamente quando observados a organização curricular e a 

efetivação da práxis pedagógica que refletem a formação acadêmica propedêutica e 

conteudista.  

 Concordo com Arroyo (2000, p.26-27) quando defende que não se pode "atribuir 

ao professor a problemática geral da educação", e amplia o olhar ao problema para a 

escola, que faz parte de um complexo social; no entanto, ele afirma que o compromisso, 

a dedicação e a responsabilidade do professor fortalecidos no grupo e na ação coletiva 

da comunidade e dos governantes poderá ser capaz de reatualizar a educação, 

garantindo uma melhor qualidade. 

 Na sequência dessa discussão, questiono, ainda, a necessidade de se trazer a 

"memória da profissão" e o entendimento de quem é efetivamente esse profissional, e 

quem ele foi, qual sua história e qual a história construída da profissão docente. 

 Dessa forma, indago sobre a possibilidade da construção de um sujeito-

professor-profissional, apto a ensinar a ensinar, ensinar a aprender e aprender a 

aprender, interrogado pela estética, pelos afetamentos, pela arte e pela literatura, pois 

"somos todos cegos em busca de explicações sobre o poder e o mistério da beleza. 

Sobre o seu poder e sua eficácia educativas, opta-se por refletir no contexto do 

aprendizado" (PERISSÉ, 2009, p.26). 
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 Sobre essa formação acrescento a intenção e a inquietação trazida por estes 

teóricos sobre a elucidação da trajetória da construção do ser sujeito/professor, 

pressupondo um sujeito ativo e integrante desse processo, bem como o entendimento da 

escola como um espaço educativo, no qual trabalhar e formar não sejam atividades 

distintas e estejam interligadas à estética. 

 Percebo a necessidade de destravar as certezas, ampliar os horizontes 

construídos, demarcados, e observar a necessidade de haver a compreensão dos seres 

subjetivos. Ao nos reconhecermos inconclusos na nossa evolução vivente, poderemos 

agir nas incertezas, e possibilitar os acontecimentos. 

 Essa pretensão é discutida por Larrosa e Kohan (2002, p.5) na apresentação do 

livro Os enigmas da educação, de Líllian do Valle, quando, parafraseando Foucault, 

dizem que “escrevemos para transformar o que sabemos e não para transmitir o já 

sabido”, afirmam ainda que “educamos para transformar o que sabemos, não para 

transmitir o já sabido”. O movimento de transformação nos convida a uma visita a nós 

mesmos, gerando possibilidades múltiplas de compreensão. Os autores reiteram que “a 

experiência, e não a verdade, é o que dá sentido à escritura [...] Também a experiência, e 

não a verdade, é o que dá sentido à educação [...]”. Educar nessa perspectiva é autorizar-

se a experienciações, desconstruindo verdades e certezas pelas quais fomos educados; 

desvelando o imperceptível e aguçando o sensível; ampliando o pensamento de nós 

mesmos; posicionando-nos no lugar de educadores. Destaca-se, dessa maneira, a 

estetização da existência como fio condutor do processo de formação, as experiências 

de si, a estetização de si como acontecimento da Educação Estética do Afeto. 

 Pensar a existência do sujeito educacional, ser docente político, ator de seu 

processo, construtor de suas ações, com sua maior expressão ética e estética se 

caracteriza, ainda,  como movimento utópico, em inúmeros espaços, no atual cenário 

educacional.  

 Dessa maneira, necessário se faz destacar a importância do pensar a formação na 

perspectiva que vai para além da academia, que resgate a história de vida do professor, 

suas trajetórias pessoais e sua construção profissional. 

Para Tardif (2002, p.39), o professor é alguém que deve conhecer sua matéria, 

sua disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às 

ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua 

experiência cotidiana com os alunos. 
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 Essas discussões afloram uma interdependência para o conceitual e factual. 

Discute-se, portanto, os saberes da, de e na experiência e a dicotomia existente entre o 

professor ser profissional e o professor ser sujeito pessoal, além dos saberes da 

experiência, construídos na prática pedagógica, necessários à sua formação. Dessa 

maneira, o nosso desafio reside no entendimento e na compreensão da necessidade de 

olhares provocativos, que despertam a criticidade, e descentralizem a estagnação finita. 

 Valorizar os diferentes saberes, de fato é relevante; observar como são 

construídos na prática docente é de fundamental importância; considerar que o sujeito 

formador em sua própria formação compreenderá as amarras propedêuticas, é vital. 

Esse seria o caminho para inserir a Educação Estética do Afeto nos currículos 

formativos, para assim não se deixar enquadrar pela visão reducionista e fragmentada 

do sujeito formativo.  

 Minha questão aqui pontua o engessamento que é proposto pela linearidade das 

conceituações, e que de fato, definem o ser profissional docente: fragmentado, tolhido 

na pluralidade da sua maior expressão: o todo em si. Um sujeito que não se compreende 

e que precisa se reconhecer no processo para atuar como agente formador.  

 A representação dessas leituras para e na minha formação traduzem a construção 

sujeito que é esboçada por Bakhtin. O sujeito bakhtiniano se posiciona na recusa ao 

sujeito infenso à sua inserção-social, tratando-o como sujeito que, submetido ao 

ambiente sócio-histórico, constrói-se com o outro, sendo um eu-para-si e também um 

eu-para-o-outro, que lhe traduz responsável/responsivo, dando-lhe sentido, ou seja, o 

outro social que vai ajudá-lo na sua constituição de sujeito, um ser que não é 

assujeitado, que constrói sua liberdade de escolha, determinando-se pelo processo da 

troca. 

 O "eu" só existe, segundo Bakhtin (1997, p. 201), se o "outro" existir; o "eu" só 

existe se houver um "outro" que lhe dê sentido através da interação com esse outro, 

porque "ser significa ser para o outro e, através dele, para si mesmo". 

 De acordo com Brait (2007), o sujeito em Bakhtin não aceita o transcendente, o 

psicologizante e o sujeito cartesiano autárquico, colocando-se como sujeito de decisões 

morais e éticas, fazendo-o na sua vida concreta. 

Só me torno eu entre outros eus. Mas o sujeito, ainda que se defina a partir 

do outro, ao mesmo tempo o define, é o outro do outro [...] Essa noção de 

sujeito implica, nesses termos, pensar o contexto complexo em que se age, 

implica considerar tanto o princípio dialógico – que segue a direção do 

interdiscurso, constitutivo do discurso, mas não se esgota aí – como os 

elementos sociais, históricos etc., que formam o contexto mais amplo do 
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agir, sempre interativo (que segue a direção da polifonia) (BRAIT, 2007, 

p.22-23). 

 

 Um sujeito do discurso, constituído como ativo na produção e reprodução social, 

é produto e produtor da sociedade, e se eleva tornando-se um ser consciente de si 

mesmo; o discurso do sujeito que não nasce sujeito e se constitui na medida da 

complexidade das relações sociais e de suas escolhas, a partir da realidade na qual se 

insere/é inserido.  

 Um sujeito pedagógico das transformações educacionais. Um sujeito que se 

compreende e que é mediado por si e por outros no seu processo de construção social. 

Um sujeito com autonomia capaz de formar e formar-se. 

 Como a prática pedagógica é um todo estruturado, a partir das ideias, valores, 

crenças, posturas filosóficas, religiosas e, principalmente, ideológicas, nas quais, 

segundo Pêcheux (1988, p.214), "os indivíduos são interpelados em sujeitos falantes 

(em sujeitos de seu discurso) por formulações discursivas que representam na 

linguagem as formações ideológicas que lhes são correspondentes". Por essa razão o 

discurso é tão importante para e na mudança do pensar de alguns sujeitos. Considero 

que o engessamento e o embotamento teórico ainda os fazem reféns dessa prática, e não 

os permitem ultrapassar as barreiras do imobilismo educacional.  

 Daí a vital necessidade de analisar detalhadamente e simultaneamente o papel do 

sujeito enquanto indivíduo coletivo, e dele no grupo, enquanto ser social, bem como 

elucidar a prática pedagógica e resgatar o entendimento nos/dos relacionamentos, da 

ética, do grupo social operatório em ação, dos valores humanos, da crítica, da cidadania, 

da autoestima, dando um novo perfil e introduzindo um olhar diferenciado ao campo do 

triângulo afetivo professor-aluno-saber que se trava em sala de aula. Com isso, 

reavaliam-se os processos individuais em relação aos grupais, buscando, assim, 

respostas para o insucesso na aprendizagem. 

 Indago, ainda, se não poderíamos pensar o experienciar, oportunizando 

pensamentos e ideias que se transfiguram em ações cotidianas. Nessa perspectiva, 

vislumbra-se elucidar e desvelar a construção da identidade docente a partir e entre sua 

historicidade.  

 Proponho, então, que a formação dos formadores desenvolva a Educação 

Estética do Afeto, e amplie-se para uma Educação de Alfabetização da Estética do 

Afeto (ainda que não esteja nas premissas formativas), requerendo uma atitude docente 

que não se minimize à transmissão de conhecimentos, mas que suplante e transceda esta 
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vertente reducionista e alargue no âmbito educacional possibilidades para a 

aprendizagem das diferenças, das (des)igualdades, e que atenda à multirreferencialidade 

e à complexidade educacional.  

 É preciso esclarecer que nesse entendimento de formação e autoformação, de 

construção da autonomia na aprendizagem, não há como prescindir de um currículo 

formador que se configure como um meio para possibilitar a aprendizagem de si, 

promover a autorreflexão, e a autocrítica. Esta se caracteriza por uma formação com 

vistas àquilo que é vivenciado e experienciado pelos sujeitos dos processos. Uma ação 

formadora que resgate as histórias de vida e suas experiências.  

 Dessa maneira, é urgente entendermos a formação como movimento 

autoformador que possibilita a conscientização de si, das escolhas de conteúdos 

formativos, de questionamentos e de futuras ações.  

 À formação docente prevê-se a ampliação da percepção e dos sentidos na 

perspectiva da Educação Estética do Afeto, que orienta o parar para olhar, olhar 

devagar, ser lenta na escuta e ouvir; possibilita também verificar em que nível me 

percebo e me reconheço. Em como me penso, e se me repenso, observando minha 

inserção no mundo enquanto ser implicado, que realiza escolhas a partir das 

necessidades emergentes e prioridades. 

 Em contraponto a fragmentação dos currículos tradicionais, a sociedade 

contemporânea exige um profissional com formação multirreferencializada, interligada 

a saberes e fazeres pedagógicos. Sujeitos pró-ativos, com diversificados conhecimentos, 

e que tenha a compreensão da sua educação. 

 É quando colocamos as universidades e faculdades formadoras em um lugar de 

ampliação de seus papéis e funções, redimensionando seus objetivos para a oferta de 

(re) organização curricular que contemple um discurso curricular pautado nas 

experiências cotidianas. 

 Assim, podemos compreender que "os currículos são a expressão do equilíbrio 

de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado momento, 

enquanto que através deles se realizam os fins da educação no ensino escolarizado" 

(SACRISTÀN, 2000, p. 17). Assim, estaremos situando o currículo como a vida da 

escola, a realidade cotidiana contada por palavras, por fazeres, e afazeres do cotidiano. 

 Preconiza-se, dessa forma, que sejam ofertadas políticas curriculares que levem 

em consideração os aspectos pessoais, organizacionais, uma formação orientada pela 
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reflexão do vivente, pelo poder da partilha coletiva, pelo rompimento dos modelos 

tradicionais de formação. 

 Essas são as teorizações realizadas que me levaram a cunhar a ideia da Educação 

Estética do Afeto. Vamos, agora então, ao meu campo de pesquisa, onde pude verificar 

a Educação Estética do Afeto em um currículo que se pretende inovador. 

 

 

 

2.2  PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES  
 

 

 
O grilo procura no escuro o mais puro diamante perdido. 

O grilo com as suas frágeis britadeiras de vidro perfura 
as implacáveis solidões noturnas. E se o que tanto busca só existe 

em tua límpida loucura – que importa? 
 – isso, exatamente isso é o teu diamante mais puro!  

Mário Quintana 

 

  

 

O Programa de Formação Continuada de Professores (PFCP), uma parceria do 

Município de Irecê - Bahia e a Universidade Federal da Bahia, surgiu da demanda pela 

qualificação dos professores em exercício, e visava  

integrar em rede, tecnológica ou não, diferentes projetos que irão 

incrementar, em diversas vertentes, o processo de formação dos professores, 

disponibilizando-lhes uma estrutura pedagógica, comunicacional e 

administrativa interativa e flexível. Pretende ainda, se constituir num 

processo de intervenção profunda e coletiva, nas práticas cotidianas desses 

professores no interior de cada escola, em cada comunidade circunvizinha à 

escola e no município como um todo, ao tempo em que promove a formação 

em nível superior dos professores em exercício da Rede Municipal de Ensino 

do Município de Irecê/Bahia. (PFCP, 2003, p. 05). 

 

 É importante observar que o Programa se caracteriza por ter diferentes vertentes, 

interdependentes, que entrelaçam a educação, a cultura, a comunicação e outras áreas na 

rede de formação. Entre os projetos
14

 do Programa, o principal deles é o de Formação 

em Nível Superior - o Curso de Licenciatura em Pedagogia do Projeto Irecê, e nesse 

texto o chamarei de "Projeto Irecê", nome pelo qual ficou conhecido informalmente. 

  O Programa foi sendo delineado, desde 2001, com os contatos realizados entre a 

Faculdade de Educação (FACED) / Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Rede 

                                                 
14

 São os Projetos: P1- Projeto de Formação em Nível Superior dos Professores de Irecê/Bahia; P2- Projeto 

Bibliotecas Virtuais; P3- Projeto Ciberparques; P4- Projeto Centro de Cultura e Comunicação; P5- Projeto de 

Formação em Gestão Escolar; P6- Projeto de Reestruturação das Edificações, e P7- Projeto de atualização de 

Professores.   

http://www.irece.faced.ufba.br/twiki/bin/view/UFBAIrece/WebPrograma?sortcol=table;up=#P1_Projeto_de_Formação_em_Nível
http://www.irece.faced.ufba.br/twiki/bin/view/UFBAIrece/WebPrograma?sortcol=table;up=#P2_Projeto_Bibliotecas_Virtuais
http://www.irece.faced.ufba.br/twiki/bin/view/UFBAIrece/WebPrograma?sortcol=table;up=#P2_Projeto_Bibliotecas_Virtuais
http://www.irece.faced.ufba.br/twiki/bin/view/UFBAIrece/WebPrograma?sortcol=table;up=#P3_Projeto_Ciberparques
http://www.irece.faced.ufba.br/twiki/bin/view/UFBAIrece/WebPrograma?sortcol=table;up=#P4_Projeto_Centro_de_Cultura_e_C
http://www.irece.faced.ufba.br/twiki/bin/view/UFBAIrece/WebPrograma?sortcol=table;up=#P5_Projeto_de_Formação_em_Gestão
http://www.irece.faced.ufba.br/twiki/bin/view/UFBAIrece/WebPrograma?sortcol=table;up=#P5_Projeto_de_Formação_em_Gestão
http://www.irece.faced.ufba.br/twiki/bin/view/UFBAIrece/WebPrograma?sortcol=table;up=#P6_Projeto_de_Reestruturação_das
http://www.irece.faced.ufba.br/twiki/bin/view/UFBAIrece/WebPrograma?sortcol=table;up=#P7_Projeto_de_atualização_de_Pro
http://www.irece.faced.ufba.br/twiki/bin/view/UFBAIrece/WebPrograma?sortcol=table;up=#P7_Projeto_de_atualização_de_Pro
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Municipal de Irecê. O documento que legaliza o PFCP, após longo processo de 

construção foi formalizado no ano de 2003.  

 A primeira turma do Projeto Irecê teve início em 2004, iniciando a formação 

docente de professores efetivos, dirigentes e coordenadores que atuavam na Rede. Esta 

turma abrangeu 146 docentes do total de 250, inicialmente previstos. Ao final das duas 

turmas o Município teve cerca de 200 professores formados, sendo sua segunda turma 

finalizada em 2012. 

  Assim, antes de analisar essa estrutura pedagogicamente, se impõe um passeio 

pelas leis educacionais brasileiras, que respaldaram e legitimaram a implementação do 

Projeto Irecê, mesmo já as tendo citado em breves momentos nos itens anteriores deste 

texto. 

  

 

2.2.1 As Leis  

 

 
Pensamentos sem conteúdos são vazios;  

instituições sem conceitos são cegas...  
somente a partir de sua união  

pode surgir a cognição.  
Immanuel Kant 

 

 

 Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 20 

de dezembro de 1996, a escolarização brasileira foi redesenhada desde as creches, que 

já nesse momento foram incorporadas aos sistemas de ensino, às universidades. 

Incluindo-se, também, aos níveis escolares outras modalidades de educação como 

especial, indígena, no campo e ensino a distância. 

 O Projeto Irecê é um atendimento a demanda gerada pelo disposto no art. 62 da 

referida Lei, que visa conferir, ao conjunto de professores da educação básica do país, 

como patamar mínimo de escolaridade, o nível superior. 

 A construção do currículo do Curso - Projeto Irecê - está baseada no documento 

Política de Reestruturação dos Currículos dos Cursos de Graduação da UFBA, aprovado 

pelo CONSEPE em 07 de abril de 1999, e no Parecer nº 776/97 do CNE, que orienta as 

políticas públicas de ensino superior e, ainda, de acordo com os Pareceres 09/01, 21/01, 

27/01 e 28/01 e, Resoluções 01/02, 02/02 do CNE. 
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 É parte do que se convencionou chamar de Formação em Exercício, e antecedeu 

ao que posteriormente foi disposto pelo Conselho Nacional de Educação e Conselho 

Pleno, por meio da Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, que instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia – 

Licenciatura e, especificou as metas a serem implementadas, definindo e conceituando 

também a docência como 

 
[...] ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional, 

construído em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais 

influenciam conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-

se na articulação entre conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e 

estéticos inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de 

construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes visões 

de mundo (DCN, 2006, p.01). 

 

 Está disposto no art. 81 da Lei de Diretrizes e Bases - LDB, nº 9394/96 "a 

organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde que obedecidas as 

disposições desta Lei." O que não foi totalmente uma inovação, pois na década de 1968, 

o art. 18 da Lei nº 5540/68, já preconizava, as estruturas curriculares que fugissem aos 

moldes das ofertas hegemonicamente vigentes. 

 Com base na legislação citada e estruturado com o respaldo da Resolução 

02/2000 do CONSEPE-UFBA, que faculta em seu Art. 8º. § 5º., a composição de uma 

estrutura curricular não disciplinar, com oferta de atividades curriculares, o Projeto 

Irecê descrito no PFCP (2003, p.14) se propôs a cumprir, em caráter experimental, com 

uma formação que atendesse às necessárias mudanças 

 

mais ou menos radicais dos antigos currículos, ainda em vigor, caracterizados 

pela rigidez, fragmentação, desatualização e desarticulação dos conteúdos 

ministrados, que dificultam seja o cumprimento do tempo previsto para 

integralização dos cursos, seja a renovação e aprimoramento da formação 

profissional em diversos campos do saber (PFCP, 2003, p.140). 

  

 Dessa maneira, reforçando o já dito, as DCNs para o Curso de Pedagogia, 

traçaram as linhas de ação, em 2006, pautadas em uma formação de profissionais com 

perfil pró-ativo, com base em um processo educativo exigido na forma da Lei Maior, na 

educação básica, com a intencionalidade de garantir os princípios de "igualdade de 

condições para acesso e permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino", 

que norteiam o ensino, e que estão estabelecidos pelo art. 206 (CF, 1988, p. 148). 
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 Os artigos seguintes da CF organizam o sistema de ensino substabelecendo para 

a União a responsabilidade de, em cooperação e colaboração com os Estados e 

Municípios, assumi-lo de "forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e 

padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios" (CF, 1988, art. 211, p.150). 

 Sobre a temática de formação dos profissionais da educação, o art. 61 da LDB 

respalda e legaliza, determinando como fundamento para atender aos objetivos dos 

diferentes níveis e modalidades de ensino, a necessária indissociabilidade teoria-prática, 

além da "associação entre teorias e práticas, inclusive mediante capacitação em 

serviço", compondo "o aproveitamento da formação e experiências anteriores", 

adquiridas estas, não somente em instituições de ensino, mas em todas as “outras 

atividades" (LDB, 9394/96, art. 61, p.18) que não as de ensino.  

 Encontro também respaldo no art. 207 da CF/1988, que delega às universidades 

"autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão" (CF, 

1988, art. 207, p.148) para compreender e discutir a concepção do Projeto Irecê. 

 Desse modo, apesar da ousadia, o Projeto Irecê contemplada as regulamentações 

das leis que definem os nortes educativos da formação docente, com atenção a 

profissionalização em exercício. Portanto, uma formação delineada legalmente, com o 

objetivo de formar profissionais com possibilidades de compreender e administrar os 

conteúdos específicos, e nos diversos aspectos culturais e regionais. 

 Com esse cenário legal, no que diz respeito aos aspectos do sistema educacional, 

desde os princípios, finalidades gerais da educação escolar, diretrizes e metas para a 

profissionalização, eu quis evidenciar que o Projeto Irecê atende as regulamentações 

brasileiras, elencadas e discutidas nesse item.  

 Assim, continuo minha pesquisa, e a partir desse momento, irei analisar a 

estrutura curricular do Curso de Pedagogia do Projeto Irecê. 
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2.2.2 A Estrutura do CURSO DE PEDAGOGIA DO PROJETO IRECÊ 
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Somente pensamos quando 
 confrontados com um problema.  

John Dewey 

  

 

 Para falar sobre o Curso de Pedagogia do Projeto Irecê, como relatado na 

reflexão germinal desse texto, é importante compreender o repertório de referências dos 

documentos institucionais e oficiais em sua implementação.  

 Se faz necessário aqui, dizer que encontrei certa dificuldade durante a pesquisa 

documental que fiz no texto do Projeto do PFCP, no que diz respeito ao que se constitui 

Projeto do PFCP, e o que é o Projeto do Projeto Irecê. Durante certo tempo, estive 

confusa nas análises das conceituações e dos pressupostos apontados no PFCP. Esse 

problema somente foi identificado quando refiz, minuciosamente, a investigação nesse 

documento, especificamente no sumário. Observei que o mesmo não aponta para a 

passagem do que é relativo ao PFCP e o que está sendo dito em relação ao Projeto Irecê. 

 Esse esclarecimento apresenta minha dificuldade como pesquisadora ao buscar 

as conceituações para o PFCP e, para o Projeto Irecê, que se constituíram um dilema 

durante a pesquisa, visto que o meu campo de investigação teórica é o Projeto Irecê. 

Com este problema resolvido, consegui identificar as conjecturas e conceituações de 

cada um deles, e me remeti ao sumário tentando compreendê-lo como vitrine do texto, 

tendo o objetivo de posicionar o leitor para a compreensão do todo.  

 Ao ter a dimensão global e contextual do que se propõe o Projeto Irecê, constatei 

que o mesmo é específico, e    

é parte de um Programa Especial de Graduação em nível superior da 

FACED/UFBA com cursos semi-presenciais, para graduar professores de 

municípios do Estado da Bahia. Como ação inicial é proposto o curso de 

caráter experimental para graduar os professores da Rede de Educação 

Municipal de Irecê, objeto deste trabalho. Nesse sentido, o projeto oferece 

aos professores efetivos, dirigentes e coordenadores que atuam na Rede 

Municipal de Educação de Irecê, o curso de Licenciatura em Pedagogia, 

oportunizando o cumprimento do disposto no Art. 62 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), que visa a conferir, ao conjunto 

de professores da educação básica do país, como patamar mínimo de 

escolaridade, o nível superior (PFCP, 2003, p.05). 

 

 Ao resolver essa questão, encontrei portanto, a apresentação, o histórico, a 

justificativa e, a estrutura do Projeto do PFCP para o Município de Irecê, bem como, o 

maneira para localizar o Projeto Irecê em sua estrutura, organização curricular, e 

didático-metodológica. 
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 Sendo uma demanda específica de formação, o Projeto Irecê tem em suas 

concepções pedagógicas o 'processo educativo' como o objeto de estudo dos professores 

no curso, e compreende 

a educação em seu acontecer cotidiano, nos diversos espaços da prática social 

em que se processa, traduzido mais especificamente, na ação docente que 

confere sentido e organicidade, às diferentes ênfases do trabalho pedagógico, 

que constitui na base comum de formação dos profissionais de educação 

(PFCP, 2003, p.15). 

 
 A estrutura curricular adotada apresenta concepções pedagógicas entrelaçadas às 

tecnologias da informação e comunicação, e aliadas ao momento histórico 

contemporâneo.  

 A proposta pedagógica está organizada por "Âncoras do Projeto", que 

funcionam como indicadores basilares de "uma proposta curricular de gestão e de 

atuação de todos os envolvidos no processo" (PFCP, 2003, p.16), a seguir relacionadas: 

 

Processos horizontais – a hierarquia e a verticalidade, próprias de uma certa 

cultura pedagógica, são incompatíveis com a lógica e as pedagogias 

introduzidas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação em virtude do 

seu funcionamento em rede. Teríamos o que podemos chamar de 

profundidade horizontal. 

Processos coletivos – sendo uma dinâmica de rede com a participação de 

todos, a produção é coletivizada. 

Centros instáveis – os processos têm uma centralidade instável. Conforme 

essa condição, ora o professor é o centro, ora o aluno, ora outro ator ou 

mesmo um elemento físico que possa ocupar o lugar central de um dado 

momento pedagógico. 

Currículo hipertextual – os sujeitos do conhecimento podem/devem 

construir seus percursos de aprendizagem em exercícios de interação com os 

outros atores do processo, com as máquinas e com os mais diversos textos. 

Participação efetiva – todo sujeito, para vivenciar o processo pedagógico, é 

convocado a participar na/da rede, sendo impraticável um mero assistir. 

Formação permanente e continuada – o movimento acelerado transforma a 

todo instante as relações que são estabelecidas no espaço/tempo. A 

contemporaneidade exige um processo contínuo de tratamento de 

informações e, simultaneamente, uma relação com a produção permanente de 

novos conhecimentos diante de realidades mutantes. 

Cooperação – para o sistema de rede funcionar, os participantes 

necessariamente são convocados a cooperar, contribuir com o processo de 

produção coletiva. 

Simultaneidade entre a escrita e a oralidade – as dinâmicas 

comunicacionais em rede, mesmo com o uso da escrita, expressam-se com 

uma alta dimensão de oralidade. Não se entenda aqui como um puro e 

simples resgate da oralidade típica do período da pré-escrita, mas o 

desenvolvimento de uma oralidade contemporânea. 

Sincronicidade na aprendizagem – é importante que sejam estabelecidas 

conexões laterais e não apenas sequenciais, ou seja, a presença de relações e 

de sentidos simultâneos. Na verdade, é o espaço sincrônico e o tempo 

espacializado (PFCP, 2003, p.16). 
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 Os objetivos do Projeto Irecê descritos, na página 17 do Projeto do PFCP, 

definem a possibilidade para os "percursos de formação docente pautados na produção 

individual e coletiva de conhecimento e em propostas de ação pedagógica, a partir da 

discussão sobre a complexa relação entre pessoas, máquinas, natureza e grupos sociais e 

essa relação nos processos de ensinar e aprender." Além de articular uma formação 

crítica; promover múltiplas linguagens; desenvolver atitudes favoráveis às análises das 

informações no uso de tecnologias; e estimular conhecimentos e pertencimentos. 

 Assim, pude constatar, que a organização da estrutura metodológica e seu 

funcionamento didático-pedagógico foram elaboradas a partir das concepções 

filosófico-pedagógicas, e estiveram legalmente amparadas, permitindo que cada 

professor-cursista
15

, de acordo com suas necessidades, escolhesse, com uma orientação, 

seu próprio processo de formação. 

 Para compreender mais detalhadamente o processo que desencadeia a estrutura 

do Projeto Irecê, fiz sub-itens e sistematizei o funcionamento curricular do Projeto 

Irecê, desde o momento de ingresso dos professores-crusistas, à sua finalização.  

 

 

 

a. Processo Seletivo  

 

 
Sabemos de quase nada adequadamente,  

de poucas coisas a priori,  
e da maioria por meio da experiência.  

Leibniz 

 

 

 

 A forma de ingresso dos professores no Projeto Irecê, me chamou bastante 

atenção, por ser diferente dos demais processos seletivos tradicionais. Para a seleção, os 

professores candidatos desenvolveram memoriais, com narrativas pedagógicas das suas 

histórias de vida, do cotidiano na e da escola, que é 

diferenciado das formas convencionais de ingressos utilizadas na UFBA, pois 

o próprio caráter do curso não se insere em uma lógica iluminista da 

'democracia da igualdade', típica dos tradicionais processos chamados 

vestibulares, e sim, na lógica da 'democracia pela diferença'. Um processo 

que está embasado nos princípios do nosso Programa e, ao mesmo tempo 

                                                 
15 Professores-cursistas são os professores da Rede Municipal de Educação do Município de Irecê/BA, que foram 

selecionados para o Curso de Licenciatura em Pedagogia, do Projeto Irecê. 
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contempla a atual política pública de incentivo à diversificação dos processos 

de ingresso no Ensino Superior (PFPC, 2013, p.18-19). 

 

 Os professores candidatos participam de um processo de ingresso no curso que 

"será um movimento de adesão de caráter inclusivo, de form-ação horizontal, 

descentralizado, respeitados os impedimentos legais" (PFPC, 2013, p.18).  

 Foram realizadas oficinas formativas que tiveram a intencionalidade de provocar 

os candidatos à uma imersão no seu próprio processo de construção formativo-

profissional, articulando o Eu Estudante, Eu Professor(a), Eu, Professor(a) no Programa.  

 Vale observar que esse processo seletivo está incorporado ao contexto do 

planejamento da organização curricular do Projeto Irecê, e o texto produzido no 

processo seletivo é trabalhado ao longo do Curso. 

 

 

 

 

b. Organização Curricular Didático-Pedagógica 

 

 

A fim de ver o mundo, temos de romper  
com nossa aceitação habitual a ele. 

Merleau-Ponty 

 

 

 De acordo com a estrutura do Curso de Pedagogia do Projeto Irecê, a 

organização didático-pedagógica está composta pelas Atividades Curriculares, que são 

os componentes curriculares do Curso, e estão definidas como "todas as realizações 

pedagógicas efetuadas pelo professor-cursista, sejam elas da lista de atividades 

oferecidas pela coordenação ou externas ao Curso" (UFBA-FACED, 2003, p.19).  

 Dessa maneira, cada Atividade pertence a um dos Eixos Temáticos, a seguir 

relacionados, e os professores-cursistas construíram o seu próprio percurso de 

aprendizagem, escolhendo as atividades que queriam realizar. 
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c. Eixos Temáticos 

  

 

 
A linguagem é uma pele. 

Barthes 

 

 

 

 Os Eixos Temáticos "facilitaram a complexa tarefa de concretizar um curso que, 

mesmo alicerçado nas ideias de construção em processo, possua fortes indicadores de 

ação" (PFCP, 2003, 21), e visaram superar a fragmentação e dissociação dos conteúdos. 

 Os cinco Eixos Temáticos são:  

 Educação e Conhecimento ao longo da história 

 Educação e Práticas de Ensino/Pesquisa 

 Educação e Linguagens 

 Educação e Práticas Docentes 

 Educação e Políticas Públicas 

 

 De acordo com o PFCP (2003, p.21),  

Neste grupo, dos eixos temáticos estão pensados os conceitos/temas a serem 

possivelmente trabalhados durante o curso. A inserção destes eixos no campo 

das possibilidades pensadas do projeto visa garantir uma formação na qual a 

aquisição de conhecimentos seja concebida como uma intricada rede de 

conteúdos, que englobe informações acerca das produções construídas sócio-

historicamente, que estas informações passem a fazer parte intrínseca do 

mundo de significações dos professores-cursistas e, portanto, geradoras de 

competências e habilidades que catalizarão o fazer cotidiano. 

 

 De acordo, também, com o PFCP (2003, p.35) os conteúdos trabalhados pelas 

Atividades realizadas em cada um dos Eixos, aconteceram presencialmente (no 

Município de Irecê e na UFBA, em Salvador), semi-presencialmente (parte das 

atividades ocorreram em espaço virtual, e parte presencialmente) e, à distância 

(realizadas em ambiente de rede).  
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d. Tipos de Atividades 

 

 

 Somos todos mediadores, tradutores. 
Derrida 

 

 

 As Atividades possibilitaram aos professores-cursistas a construção da sua teia 

formativa. A proposta dessas atividades objetivou entremear a prática cotidiana em 

exercício ao tecer formativo, a partir da reflexão sobre si mesmo e sobre os outros.  

 Na estrutura curricular, as Atividades Curriculares são as Atividades Temáticas, 

as Atividades em Exercício, e as Atividades de Registro e Produção, que estão a seguir 

apresentadas: 

 

 

 

 ATIVIDADES CURRICULARES TEMÁTICAS: 

 

 

 As Atividades Curriculares Temáticas tiveram natureza variada, e foram 

realizadas através das mais diversas linguagens artísticas, como a arte, a literatura, e o 

cinema. São elas: 

 Palestras 

 Mesas-Redondas 

 Seminários 

 Grupos de Estudos 

 

 Grupos de Estudos Literários (GELIT) 

 Grupos de Estudos Cinematográficos (GECI) 

 Grupos de Estudos Acadêmicos (GEAC)  

 

 Cursos 

 Oficinas 

 Projetos  

 Eventos  
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 Outras Atividades estiveram também previstas na organização do PFCP, tais 

como: 

 Projetos articulados com ONGs, associações de pais, empresas, sindicatos 

 Apresentação de trabalhos e ou participação em eventos 

 Missão de estudos 

 Viagens de estudos 

 Cursos básicos 

 Cursos on-line fora do âmbito do Projeto 

 Jogos cibernético 

 

 Contudo, no dia-a-dia do Curso, o que estava inicialmente proposto no Projeto 

foi sendo melhor configurado, e no espírito da construção em processo, foi oficializada 

a primeira lista de Atividades Temáticas.  

 

 

 

 ATIVIDADES CURRICULARES EM EXERCÍCIO: 

 

 

 As Atividades Curriculares em Exercício são as Atividades da Prática 

Pedagógica, e estiveram relacionadas ao cotidiano escolar do professor-cursista. 

Provocaram e promoveram reflexões, tensionamentos, e (re)formulações 

teórico/práticas na ação da prática sobre a própria prática diária. O se pensar, olhar-se na 

execução das tarefas, experienciar-se em exercício, e (auto)organizar-se na vivência dos 

fazeres pedagógicos para a formação. 

 

  

 

 ATIVIDADES CURRICULARES DE REGISTRO E PRODUÇÃO  

   

 

 Foram as Atividades Curriculares realizadas individualmente ou em co-autoria, 

nas quais os professores-cursistas elaboraram produções textuais diversas. 

 Memoriais de Formação - (meu dispositivo de análise) 

 Diários de Ciclos 
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 Produções Livres 

  

 As Atividades de Registro de Produção objetivaram o registro analítico das 

Atividades do Curso, bem como a produção textual sobre as mais variadas temáticas: 

relatos das vivências e experiências, que descreveram de maneira crítico-reflexiva o 

percurso de formação acadêmica.  

 

 

 

e. Os Ciclos 

 

 

Aqueles que não conseguem lembrar o passado 
estão condenados a repeti-lo. 

Santayana 

 

 

 

 Foram seis Ciclos oferecidos em cada semestre letivo, e é importante registrar 

que essa divisão temporal é oficial, e ficou estabelecida para ampliar as possibilidades 

da relação das atividades oferecidas da práxis pedagógica do professor-cursista. 

 Os Ciclos foram organizados sempre em função do anterior, por essa razão não 

são pré-estabelecidos, e apresentam a seguinte estrutura: Seminário de Abertura (com 

apresentação e inscrição nas atividades e apresentação e debate de um tema), 

desenvolvimento de Atividades (Atividades Temáticas, em Exercício, e de Registro e 

Produção), e Seminário de Avaliação.  

 Em cada um dos Ciclos foram ofertadas um 

conjunto de Atividades Curriculares, criado especificamente para aquele 

ciclo. Cada professor-cursista escolherá ciclo, com o auxílio da equipe de 

orientação, as Atividades Curriculares de suas necessidades e interesses, 

tanto acadêmicos/pedagógicos como burocráticos, construindo assim seu 

próprio percurso de aprendizagem (PFCP, 2003, p.19). 

 

 

 Para a realização dessa estrutura, bem como para a consolidação da concepção 

curricular, foram adotados para cada Ciclo conexões sequênciais e laterais, que 

contemplaram a indissociabilidade da prática do trabalho docente.  

 Segue quadro demonstrativo com a organização pré-definida por Ciclo, para 

uma melhor compreensão: 
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CICLO 1 

 

CICLO 2 

 

CICLO 3 

 

CICLO 4 

 

CICLO 5 

 

CICLO 6 

ATIVIDADES CURRICULARES TEMÁTICAS 
Palestras, 

seminário, mesas 
redondas 

Palestras, 

seminário, 
mesas redondas 

Palestras, 

seminário, 
mesas redondas 

Palestras, 

seminário, 
mesas redondas 

Palestras, 

seminário, 
mesas 

redondas 

Palestras, 

seminário, 
mesas 

redondas 

Grupos de 

Estudos 

Grupos de 

Estudos 

Grupos de 

Estudos 

Grupos de 

Estudos 

Grupos de 

Estudos 

Grupos de 

Estudos 

Oficinas Oficinas Oficinas Oficinas Oficinas Oficinas 

Cursos Cursos Cursos Cursos Cursos Cursos 

Projetos Projetos Projetos Projetos Projetos Projetos 

Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos 

ATIVIDADES CURRICULARES EM EXERCÍCIO 
Prática  

Pedagógica 1 
Prática 

Pedagógica 2 
Prática 

Pedagógica 3 
Prática 

Pedagógica 4 
Prática 

Pedagógica 5 
Prática 

Pedagógica 6 

ATIVIDADES CURRICULARES DE REGISTRO E PRODUÇÃO 
Diário do Ciclo  

1 

Diário do Ciclo 

2 

Diário do Ciclo 

3 

Diário do Ciclo 

4 

Diário do 

Ciclo 5 

Diário do 

Ciclo 6 

Produção livre:  

a diversidade de 

linguagens na 

produção do 
conhecimento  

1 

Produção livre: 

a diversidade 

de linguagens 

na produção do 
conhecimento  

2 

Produção livre: 

a diversidade 

de linguagens 

na produção do 
conhecimento  

3 

Produção livre: 

a diversidade 

de linguagens 

na produção do 
conhecimento  

4 

Produção livre: 

a diversidade 

de linguagens 

na produção do 
conhecimento 

5 

Produção livre: 

a diversidade 

de linguagens 

na produção do 
conhecimento 

6 

- Memorial 1 - Memorial 2 - Memorial 3 

 

 Relação dos tipos de atividades a serem oferecidos a cada ciclo  

 Carga hora média para cada ciclo 250 horas/aula  

 O mínimo de 100 horas/aula por Eixo temático durante o curso 

 Todas as Atividades Curriculares (Temáticas, em Exercício e de Registro e Produção)  
  

 Norteada por esse quadro explicativo, pude analisar que os Ciclos têm um 

caráter de finitude, com começo e fim. E que, considerou-se no Projeto Irecê, da mesma 

maneira a infinitude na medida em que ao serem repetidos jamais teriam as mesmas 

relações do Ciclo anterior.  

  

 

 

f. Carga Horária  

 

 

 Não há nada fora do texto. 
Jacques Derrida 

 

 

  A carga horária do Projeto Irecê é de 3.200 horas, das quais 800 

estiveram destinadas a atividades no exercício profissional, e representaram a 

integralização da carga horária para cada professor-cursista.  

 Portanto,  
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A carga horária total do curso será de 3.200 horas, contemplando a orientação 

do artigo 1° da Resolução 01 CNE/CP 02/2002, que estabelece um mínimo 

de 2800 (duas mil e duzentas) horas para integralização de cursos de 

licenciatura em nível superior. Estão incluídas, neste total, 800 horas de 

atividades vinculadas ao exercício profissional dos professores-cursistas, que 

contemplam, por sua vez, o requisito legal expresso no artigo 1° da 

Resolução referida acima (PFCP, 2003, p.37). 

 

 Uma carga horária com tempo formativo que possibilitou a integração das 

habilidades do fazer pedagógico às práticas cotidianas, baseada em provocações que 

levavam aos sentidos formativos de que, ao formar, formamo-nos, modificamo-nos e 

modificamos nosso entorno.  

 Para concluir essa etapa da estrutura do Projeto Irecê, farei a seguir algumas 

considerações sobre a interrelação da práxis pedagógica na estrutura da oferta teórico-

prática dos conteúdos, dos procedimentos e do contexto, que definiram e delinearam 

essa proposta como um referencial de política curricular. 

 

  

2.2.3 A Práxis da Estrutura: para uma análise  

 

 

 

 Toda viagem se destina a ultrapassar fronteiras,  
tanto dissolvendo-as como recriando-as. Ao mesmo tempo que demarca diferenças, singularidades  

ou alteridades, demarca semelhanças, continuidades, ressonâncias.  
Tanto singulariza como universaliza. Projeta no espaço um eu nômade,  

reconhecendo as diversidades e tecendo  as continuidades. 
Otávio Ianni  

 

 

 Com esses pressupostos apresentados, considero que a concepção do currículo 

do Curso de Pedagogia do Projeto Irecê, possui características de flexibilidade, 

horizontalidade, e está contemplada pela articulação entre teoria e prática, com especial 

atenção ao perfil e a prática pedagógica dos sujeitos envolvidos no processo formativo. 

Uma concepção hipertextual e dialógica. 

 A relevância apresentada por um currículo hipertextual e dialógico, se configura 

em uma proposta curricular afinada com as Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) na educação, e destaca a cultura da cidade no espaço educativo. Nessa 

perspectiva, apresenta-se uma estruturação pedagógica comunicacional, administrativa, 

interativa e flexível, em detrimento ao conteudismo, que engessa a formação humana. 
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 Por essa razão, considero que esse um currículo hermeneuticamente construído, 

é inovativo, crítico, falante, discursivo, altivo, formativo e fundamentado em 

concepções que tensionam a formação para a vida, ensejando uma estrutura complexa, 

multifacetada, e multirreferencializada. 

 Essa é uma estrutura curricular que tem caráter interativo e coletivo. É 

heterogênea, dinâmica e apresenta o rompimento com um paradigma linear, quando os 

diversos conteúdos não se inter-relacionam. É uma práxis que valoriza a produção 

cultural, bem como qualquer outro saber ou conteúdo pedagógico, pois ela traz a 

atualidade temporal do cotidiano considerando que toda prática está gravitando em 

torno da realidade. 

 Esse modelo que foi adotado, sugere ao meio educacional um revisitar aos 

currículos formadores, bem como às posturas dos formadores e idealizadores dos 

currículos, os quais poderão contribuir com a construção de um currículo que 

desemboque em um tecer formativo, a partir de vivências e experiências. Um ideal mais 

próximo do real curricular. 

 Dessa maneira, uma estrutura curricular traçada nessa perspectiva, pode 

representar uma via de superação da prática da repetição, da excessiva fragmentação, da 

compartimentalização dos conteúdos, dos modelos de obediência, da falta de 

irreverência, da visão instrumental e técnica, da falta de atrevimento e de ousadia.  

Por essa razão, considero que o currículo do Curso de Pedagogia do Projeto 

Irecê pode ser um parâmetro, um espelho para ações que pretendam conhecimentos 

novos, com olhares direcionados ao currículo, e aspectos que favoreçam práticas de 

formação que visem uma interlocução entre os sujeitos educacionais, contemplando as 

necessidades, anseios e desejos coletivos e individuais, ao tempo em que promovem 

uma sólida formação em nível superior.  

 Nesse sentido, a proposta pedagógica do Curso de Pedagogia do Projeto Irecê 

estimula uma formação profissional com competência para: considerar, compreender, 

envolver, tecer, e se comprometer na solução de problemas apresentados no dia a dia, 

ou seja, um profissional que cria e recria sua atuação, escolhe e define seus estudos, 

situa-se em um processo interativo, e é pró-ativo em cada novo desafio que encontra nas 

situações da prática pedagógica. 

 Para compreender esta proposta como viés formativo, reflito sobre a escrita de 

Perissé (2009, p.94) quando afirma que a leitura do mundo, das artes, dos livros é uma 

grande promessa de autoeducação.  
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 Pressuponho, nessa composição curricular, um planejamento que contemple a 

seleção de uma metodologia com atividades que desencadeiam e possibilitam o "tornar-

se o que se é" (NIETZSCHE, 2004, p.89). 

 São eventos e atividades que possuem conteúdos e formas variados, não 

sequenciais, em uma lógica sincrônica que promove a produção de sentidos e 

significados, por convocarem todos os sentidos envolvidos na e para a construção 

coletiva.  

 Resumidamente, como já citado, a estrutura da organização curricular não pré-

define os Ciclos formativos, e nem o conjunto de Atividades Curriculares que o 

compõe. Os professores-cursistas inspiram a arquitetura da proposta, e a mesma é 

organizada de acordo com as necessidades e interesses demandados por eles. Por isso, 

ao escolherem seu percurso formativo estarão construindo sua própria aprendizagem.  

 Dessa forma, a construção do Curso de Pedagogia do Projeto Irecê concebeu na 

sua estrutura áreas de saber, que deram suporte a uma formação de profissionais em 

exercício que pudessem atuar de maneira consciente, reflexiva e responsável.  

 Por isso, 

O profissional da área de educação tem sobre si a exigência da construção e 

socialização de conhecimentos, habilidades e competências que permitam sua 

inserção no cenário complexo do mundo contemporâneo com a tarefa de 

participar, como docente, pesquisador e gestor do processo de formação de 

crianças, jovens e adultos. Estas múltiplas demandas transferem para o 

processo de formação de profissionais em educação, a exigência de ser ele 

próprio, constituído como uma ação inter-relacional, que contemple a 

diversidade de perspectivas de apreensão do real, a polifonia dos discursos 

veiculados e a apropriação das tecnologias que estão a serviço do 

conhecimento contemporâneo (PPC, 2003, p.08). 

 

 Por isso, também, considero que nas suas formulações e concepções 

curriculares, o Projeto Irecê, delineia princípios estéticos e propósitos para uma 

Educação Estética do Afeto, que pressupõe uma tessitura pedagógica construída pelos 

agentes participantes, os quais se tornam protagonistas dos seus próprios processos de 

aprendizagem.  

 Com essa premissa continuo relatando minha investigação que sinaliza para o 

encontro da Educação Estética do Afeto nos Memoriais de Formação. E, aqui já ensaio 

observar que nas análises que realizei, a oferta curricular oferecida para formação de 

professores em exercício indica uma educação para a estetização da existência, 

efetivamente uma formação para a autoformação.  
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3  ITINERÂNCIA METODOLÓGICA 

  

 
Nós chegamos ao ponto cinzento ao ponto fatal 

entre tornar-se e o deixar de ser: o ponto cinzento.  
O ponto é cinzento porque é branco e preto ao mesmo tempo.  

Spiller 

 

  

 A Educação Estética do Afeto nos Memoriais no Projeto Irecê é o título desse 

estudo investigativo, e tem como tema formação de professores e estetização da 

existência. Dessa maneira, propõe buscar a compreensão da Educação Estética do Afeto 

na formação, a partir dos percursos formativos dos professores em exercício do Curso 

de Pedagogia do Projeto Irecê. 

A pesquisa tem como objeto a Educação Estética do Afeto e objetivou 

compreender as sensibilidades como dimensão dos processos formativos, já que no 

currículo do Projeto Irecê está pressuposta uma tessitura pedagógica construída pelos 

agentes participantes, os quais se tornam protagonistas dos seus próprios processos de 

aprendizagem. Dessa maneira, fez-se necessário compreender os afetos, as relações 

afetivas, os vínculos interpessoais e os afetamentos existenciais no processo, 

decorrentes do reconhecimento do 'si' e das suas implicações com outros, que estão 

carregadas de significados que constituem os 'discursos de si' dos professores em 

formação.  

Nas análises das sequências discursivas, retiradas dos textos dos Memoriais de 

Formação dos professores-cursistas, que foram meus dispositivos analíticos, observei as 

narrativas do sensível que dizem dos afetamentos que impactam no processo de ensino 

e de aprendizagem. O pressuposto teórico conceitual da sensibilidade, é também 

amparado por Maffesoli (1998) que o destaca como uma categoria polissêmica inerente 

aos seres humanos, bem como a capacidade vital de compartilhar e socializar emoções.  

A problemática traz questões centrais e disparadoras para os meus 

tensionamentos. Indago: Como a Educação Estética do Afeto indica as construções de 

vínculo e as práticas de sentido para a vida social? Como é possível compreender esses 

significados a partir dos Memoriais: a produção textual dos professores-cursistas?  

 O referencial teórico-metodológico utilizado nesta pesquisa transita pela 

fenomenologia, e recorro à hermenêutica
16

 para interpretar e dar suporte à compreensão 

                                                 
16 Heidegger discordou do seu professor Husserl quando estranhou o fato de a fenomenologia não ser para ele nem 

lógica nem psicológica, idealizada como "transcendental". Efetivamente, considerava que ela não deveria ser vista 
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do fenômeno educação, além da Análise do Discurso (AD) que deu o suporte para a 

investigação dos discursos, das práticas pedagógicas, das histórias presentes nos 

Memóriais. 

 Dessa maneira, a partir do método discursivo da fenomenologia
17

, problematizei 

a interlocução dos sentidos dos dizeres dos professores-cursistas, sujeitos da análise 

desta tese, que favoreceu a compreensão do Ser
18

 sujeito. Busquei também nessa 

investigação, compreender mais sentidos do que os sentidos já percebidos 

objetivamente, considerando que o discurso é carregado de imbricações sociais e 

históricas, sendo ele polissêmico, implicado e opaco. 

 Para dar suporte à discussão hermenêutica estudei autores como Nietzsche, 

Heidegger e Vattimo, na obra O fim da modernidade (2007, p. 118), que desconstroem 

a ideia de que a realidade e as verdades são absolutas, e rompem com a ortodoxia desses 

pensamentos, fazendo à crítica a razão metafísica.  

Vattimo (2007, p. 119) observa que 

o trabalho que a hermenêutica realiza em relação à tradição nunca é um fazer-

presente, em nenhum dos significados do termo. Sobretudo, ele não tem 

sentido historicista de reconstruir as origens de um certo estado de coisas 

para dele melhor se apropriar, segundo a tradicional noção do saber como 

saber das causas e princípios. 

 

 E, complementando essa discussão, Hans-Georg Gadamer (2003) evidencia a 

evolução do pensamento hermenêutico de Heidegger em relação ao de Dilthey e traz a 

diferença da compreensão das compreensões, afirmando que, 

para Heidegger, o compreender não é mais, como para Dilthey, um ideal de 

conhecimento ao qual o espírito, que envelheceu deve resignar-se, nem é 

mais o simples ideal de método da filosofia. Ao contrário, o compreender é a 

forma original de realização do ser-aí humano enquanto ser-no-mundo. E, 

antes de sua diferenciação nas duas direções do interesse prático e do 

interesse teórico, o compreender é o modo de ser do ser-aí que o constituiu 

como „saber-ser‟ (savoir-être) e „possibilidade‟ (GADAMER, 2003, p.40). 

 

 Aliada a esse viés filosófico, a fenomenologia contribuiu com a minha pesquisa 

dando o necessário suporte às outras observações, e com outros pontos de vista sobre a 

vicissitude do mundo, que vai para além da visão do "objeto como é, em si mesmo"; isto 

                                                                                                                                               
como uma teoria metafísica, como é o idealismo, e sim uma maneira de pensar e investigar os objetos, uma 

"concepção metodológica" (HEIDEGGER, 1962, p. 50). 
17 Considerada por Merleau-Ponty (2011, p. 25), na obra "Fenomenologia da Percepção", como o estudo das 

essências... da percepção, consciência [...] uma filosofia transcendental... uma filosofia para a qual o mundo já está 

'ali', antes da reflexão, como uma presença inalienável, e cujo esforço todo consiste em reencontrar este contato 

ingênuo com o mundo [...]".  
18 O uso do "S" maiúsculo é utilizado pelos tradutores das obras de Heidegger para significar que este Ser fala e pensa 

por si mesmo, estabelecendo a sua própria experiência de Ser, e que deve ser considerado enquanto Ser ontológico e 

fenomenológico. 
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quer dizer que tomo a responsabilidade de me implicar na pesquisa e me pensar como 

próprio objeto, e daquilo que parece completo.  

 Busquei, na hermenêutica, que a primeira vista apresentava-se rebuscada e 

distinta da AD, um possível diálogo entre elas, já que não as compreendia antagônicas, 

apesar de distintas. Consegui tecer um fio condutor no processo de análise sobre o que 

estava sendo escrito, materializado em ditos e não ditos, e busquei o viés da 

compreensão na tessitura das configurações discursivas na relação social dos discursos. 

No entanto, destaco que há diferença entre os sujeitos da AD e os da hermenêtica. 

 Foi aqui que percebi, diante desses pressupostos analíticos, a aproximação e 

afinidade singular entre a AD e a hermenêutica de Heidegger, Gadamer e, também, de 

Dilthey, quando sinalizam para a necessidade de se compreender o sujeito em sua 

singularidade, contextualizado em sua formação.  

 A hermenêutica como possibilidade interpretativa é pois, dessa maneira, uma 

possibilidade para o processo de interpretação da realidade escolar. 

 Posto isso,  

a compreensão não é nunca um comportamento só reprodutivo, senão que é, 

por sua vez, sempre produtivo ... Bastaria dizer que, quando se compreende, 

se compreende de um modo diferente (Gadamer, 1996, p. 366-367). 

 

 No mesmo sentido, segue-se a interpretação, o entendimento e a relação com os 

conteúdos teóricos cravados na historicidade desse sujeito, que trazem marcas de 

legítimas conquistas e de necessárias errâncias conceituais no processo de 

aprendizagem.  

 Heidegger (2005) evidencia, ainda, a possibilidade de nos compreendermos para 

além do desenvolvimento cognitivo, ampliando-nos e nos dando suporte para uma 

discussão ontológica, de um caminho a ser percorrido. 

Compreender é o ser existencial do próprio poder-ser da pre-sença de tal 

maneira que, em si mesmo, esse se abre e se mostra a quantas anda o seu 

próprio ser. Trata-se de apreender mais precisamente a estrutura desse 

existencial (HEIDEGGER, 2005 p.200). 

 

Essa compreensão heideggeriana apresenta a possibilidade de esclarecermos 

nossa história de vida em formação, assim como entendermos as relações estabelecidas 

entre a história e a escolha profissional realizada a partir do caminho escolhido e 

percorrido. De modo global, todos nós estamos sujeitos ao estranhamento do encontro 

de si com o si mesmo, e, de certa maneira, nesse lugar nos situamos e nos lemos por 

uma ótica outra, que guarda a existência do sujeito, interpretada a partir de momentos 
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que até então não entendíamos ou observamos, compreendendo-nos a partir dos 

acontecimentos e experiências que, de alguma maneira, deixaram-nos marcas históricas. 

 Compreendendo-me dessa maneira, assumo que, estando inserida neste processo 

e por fazer parte dele como sujeito-objeto-sujeito, preciso refletir que "os cientistas são 

eles mesmos seres humanos, cada um tendo experiências do mundo, primeiro a partir de 

seu próprio ponto de vista" (MERLEAU-PONTY, 2011, p.39) sem, necessariamente, ter 

o controle para o que estar por vir. 

 Cabe aqui justificar a minha escolha pela pesquisa qualitativa, pois esta ganha 

força no campo da educação, tendo em vista que este tipo de metodologia se expande 

rapidamente, alargando fronteiras em contraposição a dados quantitativos e produtos 

finais. O que chama a atenção dos estudiosos da área da educação é a rica e complexa 

experiência face ao objeto de estudo, que nem sempre se sustenta firme, crítico, coeso e 

em processo. 

 Dessa maneira, a pesquisa qualitativa distancia-se da mera análise de dados 

estatísticos, certificando-se da coerente posição educacional de que trabalhamos com 

processos e não podemos controlar e/ou fragmentar a visão dos sujeitos e da sua cultura; 

por isso, a compreensão amplia-se para uma constante espiral dialética. 

 Para tanto, optar por uma pesquisa qualitativa que evidenciasse as experiências 

vividas pelo pesquisador, implicado no seu próprio processo, foi minha escolha. E, 

confirmo, ter sido de fundamental importância para minha pesquisa, vez que como 

indica Pimentel (2009, p. 140) a percepção e a utilização sensível do olhar e da escuta 

são imprescindíveis, pois ao serem compreendidas como atos cognitivos "ambas 

compartilham com os demais sentidos do corpo do investigador a tarefa de ler as 

significações compostas pelos informantes na relação conosco". 

 A pesquisa qualitativa também me favoreceu pensar no fazer do e com o outro 

sujeito, investigando a natureza do conhecimento com estruturas que subjazem aos 

sentidos humanos e sua complexidade decorrentes das experiências vividas por eles, 

deles e com eles. Dessa maneira, compreendi que as ações que ocorrem cotidianamente 

são parte fundamental da inserção do sujeito na investigação. Uma (re)construção do 

que o Ser e do "eu", enquanto pesquisador, e a necessária suspensão dos preconceitos 

teóricos, hábitos, paradigmas, atos falhos que interferem no entendimento. 

Nessa investigação, verifiquei a presença dos vínculos afetivos, interativos, e 

subjetivos no processo de aprendizagem,  bem como o discurso como prática de sentido 
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na vida social e a educação estética como significação
19

 de outras formas de aprender-

se. Para isso, ao longo desse texto, situei a definição de Educação Estética do Afeto, 

observando quais sentidos têm para a formação e quais as marcas do discurso dos 

sujeitos que a caracterizam, assim como a contribuição do papel da sensibilidade nos 

lugares ocupados pelos sujeitos inseridos nos processos de formação. 

Portanto, dialoguei com as concepções de educação, educação estética, 

Educação Estética do Afeto, e experiência estética, e fiz a interlocução entre as elas, 

observando-as como possíveis vieses formativos, a partir dos Memoriais, no currículo 

do Projeto Irecê. 

Por essa razão estudei o Projeto do Programa de Formação Continuada de 

Professores para o Município de Irecê e o Projeto Irecê, que trazem uma concepção de 

formação que alia o pensar, o refletir e a ação pedagógica atrelados à prática de cada um 

dos professores-cursistas, aos conhecimentos básicos, às habilidades, às diversas 

linguagens, à gestão acadêmica e aos sentidos produzidos no lócus do exercício 

docente. Dessa maneira, discuti o impacto da Educação Estética do Afeto na formação 

no Curso de Pedagogia realizado em Irecê/BA, segunda turma, a partir das sequências 

discursivas dos professores-cursistas, retiradas dos Memoriais de Formação.  

 Realizei a pesquisa empírica documental, com base na leitura dos Memoriais, e 

foi possível compreender a tensão dos professores-cursistas para traduzir em textos 

memorialísticos suas histórias durante o percurso de vida. Foi possível, também, 

resgatar e desvelar minhas lembranças tecidas na dialeticidade do processo. 

 Para tanto, solicitei ao grupo gestor do Projeto Irecê, como amostragem, 

aleatória, 10 (dez) memoriais de entrada e 10 (dez) de conclusão de curso dos mesmos 

professores-cursistas da segunda turma, os sujeitos da pesquisa. 

 Trata-se de um corpus
20

 composto por sequências discursivas
21

 produzidas pelos 

professores-cursistas, as quais podem diferir, mas também podem confundir-se, a partir 

dos lugares ontológicos ocupados. Essas sequências discursivas tornaram possível uma 

análise do discurso dos textos dos professores-cursistas, que ofereceram em seus 

enunciados um direcionamento para diferentes estilos de 'si pronunciar, e de 

                                                 
19 Ação, efeito, e ou sentido dado aos dizeres, aos saberes, as palavras, as expressões, as narrativas, e as sequências 

discursivas para serem compreendidos contextualizados no mundo, e não isolados em si mesmos.  
20 O corpus desta pesquisa ampara-se na concepção da Análise do Discurso (AD). 
21

 As sequências discursivas são os fragmentos dos textos dos Memoriais de Formação dos professores-cursistas que 

foram analisados. 
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pronuncionar os afetos' nos percursos formativos que apontaram para a compreensão 

das sensibilidades que constituem os 'discursos de si'.  

 Para não identificar os professores-cursistas, resolvi pelo seguinte procedimento 

organizacional para melhor localizar os discursos de cada um deles: em cada sequência 

discursiva analisada, encontra-se, no final, entre parênteses, as iniciais dos nomes 

completos dos professores-cursistas, em letras maiúsculas, seguidas pelo número da 

sequência dos memoriais, que considerei pelos nomes em ordem alfabética, e numerei 

de 01 a 10. Exemplo: (ACDR01). 

 Nesses Memoriais de entrada e de finalização do Curso analisei os momentos 

históricos da itinerância de cada um, desvelando a tessitura que quebra o silêncio das 

relações sociais e acadêmicas. Assim, o texto pode ser considerado encarnado, uma vez 

que são fatos relatados de uma história construída que sinalizam para uma futura 

proposta formativa de si e de outros. Além disso, demonstram o referencial de homem, 

de mundo e o universo vivente de perspectivas de formação e atuação. Conteúdos que 

impactam com e na vida diária, "e convergem na enunciação do eu" (SIBILIA, 2008, 

p.34) com as práticas sociais, com seu modus vivendi
22

.  

 Considero, também, que os processos de formação dos professores-cursistas 

narrado nos Memoriais de Formação, incluindo o processo seletivo, definem não 

somente as expectativas, mas e sobretudo, registram e narram as ausências, as lacunas, 

as necessidades, e os afetamentos dos professores-cursistas. Dessa maneira, eles se 

configuraram para mim um imprescindível dispositivo analítico.  

 Possivelmente, digo dessa maneira, por não ter condições de mensurar a 

aprendizagem de cada um dos professores-cursistas, os Memoriais de Formação foram 

ferramentas avaliativas de excepcional teor pedagógico, considerando que contribuíram 

para reflexões acerca do que pensam os professores sobre a escola, sobre seu processo 

de formação, sobre sua própria prática, e sobre a escolarização de si e do outro, bem 

como, a própria formação em exercício. Eles se apresentaram como documentos 

articuladores memorialísticos das experiências de vida entrelaçadas com as experiências 

do processo de formação. 

 Fez-se necessário, fazer um zoom no discurso dos professores-cursistas, para 

analisar e compreender, nas sequências discursivas retiradas dos Memórias de 

Formação, os afetos, as relações afetivas, os vínculos interpessoais, como um todo os 

                                                 
22 As histórias trazem as memórias que são fundamentais para a compreensão do discurso, que quando textualizadas, 

memorialisticamente, podem ser compreendidos. 
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afetamentos que existem no processo formativo decorrentes do reconhecimento do 

discurso de 'si', das implicações com outros, e do lugar que cada um ocupa que está 

carregado de significados e sentidos formativos. 

 Foram considerados, ao longo da investigação, três princípios de interpretação: 1 

– a diversidade de estilo, que se configura como os diferentes estilos de pronunciar, ou 

como indica o filósofo soviético Mikhail Bakhtin (1895-1975), a maneira como é 

enunciada a linguagem; 2 – a alteridade, conceito formulado pela Filosofia e pela 

Antropologia, que tem como princípio fundamental alterar os papéis e os lugares 

ocupados por cada um, deslocando sua posição para a posição do outro – o outro em 

você e você no outro; e, 3 – a experiência nas narrativas de si de cada um dos 

professores-cursistas, que orientam para a hermenêutica das sensibilidades no processo 

de formação.  

 Esses princípios trazidos para orientar e constituir a base interpretativa das 

sequências discursivas retiradas dos textos produzidos pelos professores-cursistas, 

foram tecidos, e estiveram em diálogo constante com a base empírica deste trabalho de 

pesquisa, sem terem obedecido uma ordem cronológica de escrita.  

 Senti necessidade de observar criteriosamente se a estratégia da produção textual 

é uma estratégia da afirmação de si, e se é a partir dela que o sujeito inscreve-se no seu 

próprio processo interpretativo
23

, desde seu ingresso, durante o seu processo, e na sua 

saída da formação. Creio que com a investigação fui percebendo que a produção textual 

é um dos processos pelo qual os sujeitos se afirmam na construção do seu lugar, de um 

espaço que é também um espaço do discurso, de autoria. 

 Dessa maneira, considero que a experiência é sempre a experiência de alguém 

que está em construção de si com outros, em processo de formação. Produzir textos é 

produzir pertencimento, é produzir relação com outros sujeitos e, à medida que o sujeito 

está se autorizando a novos caminhos, novos sentidos, ele vai construindo novas 

relações de si com o mundo. 

 Nesse sentido, Galeffi (2009, p. 45) diz que "precisamos de uma ciência de rigor 

que se torne também um meio de formação para todos, em diversos graus de 

aprofundamento e dedicação". Em outras palavras, e em complementação a essa ideia, 

uma ciência do rigor que possibilite a compreensão do comportamento do sujeito em 

seu lócus viventi, por meio da inserção do ser pesquisador. 

                                                 
23 O sujeito é capaz de se autoformar. 
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 Dessa maneira, como esclarece Sobrinho (2007, p. 90), 
 

Dizer que o sujeito faz história não significa afirmar que ele tem total 

controle dos atos, pensar que acerta sempre, ou que pode prever o futuro. O 

sujeito atua, e quando é impedido de atuar são, na verdade, seus atos que 

estão sendo regulados por suas próprias criações [...] Dizer que o sujeito faz 

história significa que ele atua enquanto sujeito em determinada conjuntura e 

essa conjuntura não é algo imutável, para sempre assim, ela é histórica e, 

por isso, processual e sujeita a transformações. 

 

 Por isso também, Zoppin-Fontana (2004) relata a "eficácia do dizer"
24

 para dizer 

dos efeitos de sentidos. É, portanto, nessa perspectiva, que busquei refletir e observar o 

dizer e o não-dizer dos professores-cursistas em exercício, quando da reflexão da sua 

prática na prática do exercício formativo. 

 Para Bakhtin (2000, p. 88) a "palavra não pertence a ninguém" e como "palavra 

do outro, pertence aos outros, e preenche o eco dos enunciados alheios". O teórico segue 

sua reflexão compreendendo que não há como separar os dizeres, porque todo ele é de 

quem o diz, e do outro, à medida que a palavra pertence ao já dito, e que não se pode 

dizer o sujeito dono/fonte do seu dizer. Por isso, minha singularidade e unicidade se 

inserem no contexto, não somente pelo texto narrativo memorialístico analisado, mas 

neste texto aqui sistematizado, por estar impregnado de sentidos e afirmações de mim 

mesma, com fundamentos da expressão do meu eu.  

 Com base na AD de origem francesa, busquei as posições ideológicas ocupadas 

pelos sujeitos do discurso institucional, os professores-cursistas, pelo viés dos efeitos de 

sentidos que se tornam evidenciados nos registros dos memoriais. 

 A AD sinaliza que não existe um único locutor capaz de determinar uma 

assertiva em relação a qualquer conteúdo, sem que ele esteja posicionado 

ideologicamente. Destacam-se, nas sequências discursivas dos Memoriais inúmeros 

discursos que se perpetuam, e que fazem a história, construindo uma memória histórica, 

presente e vivente.  

 Para tanto, por serem armas subjetivas e poderosas, quando existem os 

engessamentos, eles munem os discursos com tentativas de homogeneização, da 

complexa relação interpessoal, quando proferidos para respaldar e manter a condição de 

vida fundamental ao trabalho que devem produzir. São discursos que servem como 

usufruto de outros sujeitos na formação e, por vezes, são semelhantes, mas diferem na 

constituição. 

                                                 
24

 Lugares de enunciação que estão "sempre-já-lá", segundo Zoppin-Fontana (2004). 
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 Dentre as categorias analíticas da AD, o interdiscurso contribuiu para a 

investigação das sequências discursivas, e deu o suporte aos fios relacionais de tudo 

aquilo que já foi dito em outros tempos-espaço, e que, já esquecidos, trazem a 

emergência à produção dos sentidos nas práticas sociais.  

 Segundo Orlandi (1999, p. 31), o interdiscurso 
 

é definido como aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. 

Ou seja, é o que chamamos memória discursiva: o saber discursivo que torna 

possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que 

está na base do dizível, sustentando cada tomada da palavra. 

 

 Considerei importante destacar o papel do lugar da enunciação, isto é, as 

condições de produção desses discursos que iniciam no momento da seleção dos 

professores-cursistas, até o final do processo formativo do curso. Cabe esclarecer que 

refletir o deslocamento/movimento do discurso significa situá-lo perpassando 

contradições e nuances, que estão suscetíveis às modificações. 

 Courtine (2009), Pecheux (1988) e Orlandi (1996) discutem o lugar da 

enunciação a partir da reflexão de que as condições de produção em parte derivam da 

análise do conteúdo e se configuram como constituições lúdicas desde que observadas 

as condições sócio-históricas e, por sua vez, as formações imaginárias que posicionam o 

lugar do sujeito e sua correlação com o discurso. 

 Retorno a Bakhtin (1997) quando o mesmo define o dialogismo como o modo de 

existência da linguagem, ou seja, como a condição basilar de formalizá-la e tê-la em seu 

formalismo, na realidade cotidiana do hoje no ontem, já sendo o amanhã, 

materializando as ideologias e exprimindo a visão do mundo social nos seres históricos. 

 Devo ressaltar, portanto, que a teoria da enunciação bakhtiniana traz a polifonia 

das palavras, e afirma que – a cada palavra da enunciação ficamos em processo de 

compreender; fazemos corresponder uma série de palavras nossas, formando uma 

réplica. Quanto mais numerosas e substanciais forem, mais profundas e reais serão 

nossa compreensão.  

 Nessa mesma dinâmica Orlandi (1996, p.65) afirma que "quando o sujeito fala, 

ele está em plena atividade de interpretação...", produzindo, dessa maneira, efeitos de 

sentidos para a compreensão das suas relações sócio-históricas, ou seja, inscrevendo-se 

e escrevendo sua memória discursiva.  

 O sujeito do discurso toma para si sua enunciação, seu lugar e suas práticas 

sociais, o lugar ao qual pertence e, assim, a produção dos efeitos de sentidos e as 

significações vão tornando-se imanentes (existentes). Apoiada em Foucault (2011, 
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p.145) considero que a escrita de si nos "cadernos de notas, que, em si mesmos, 

constituem exercícios de escrita pessoal, podem servir de matéria-prima para textos que 

se enviam aos outros". Esse é um exercício dialético do conhecimento de si com si, e do 

si com outros nos textos de vida. 

 Rubem Alves (2006, p.24) descreve de forma leve a escrita de suas histórias. O 

autor afirma que "minha máquina do tempo é feita com memórias e palavras. Entrando 

na memória, eu voo para o passado. Escrevendo minhas memórias, eu levo outros a 

voar comigo". 

 Nessa perspectiva Foucault (2012, p. 142) observa globalmente o papel da 

escrita, e afirma que 

 

não consintamos que nada do que em nós entra intacto fique intacto, por 

receio de que não seja nunca assimilado. Digiramos a matéria: de outro 

modo, ela passará à nossa memória, mas não à nossa inteligência (in 

memoriam noniningenium). Adiramos cordialmente aos pensamentos de 

outrem e saibamos fazê-los nossos, de tal modo que unifiquemos cem 

elementos diversos assim como a adição faz, de números isolados, um 

número único. O papel da escrita é constituir, com um tudo o que a leitura 

constituiu, um 'corpo' (quicquidlectionecollectum est, stilusredigat in 

corpus). E, este corpo, há que entendê-lo não como um corpo de doutrina, 

mas sim – de acordo com a metáfora tantas vezes evocada da digestão – 

como o próprio corpo daqueles que, ao transcrever as suas leituras, se 

apossou delas e fez sua a respectiva verdade: a escrita transforma a coisa 

vista e ouvida em forças e em sangue (in vires, in sanguinem). Ela 

transforma-se, no próprio escritor, num princípio de acção racional. 

 

 Na medida em que somos escrita e escritor, o corpo analítico textual é delineado 

para além do momento atual, e dessa maneira, reatualiza as relações históricas 

constituídas em suas práticas cotidianas, nos seus conflitos sociais, nas suas relações de 

vínculos, nas divergências e, nas repetições do discurso que descrevem o processo 

formativo. 

 Para as práticas cotidianas que integram as produções textuais, Certeau (2013, p. 

46-49) afirma que "[...] (falar, ler, circular, fazer compras ou preparar as refeições etc.) 

são do tipo tácita. E, também de modo mais geral, uma grande parte das 'maneiras de 

fazer'". O autor discute a atividade leitora em uma "sociedade do espetáculo", afirmando 

que é fato compreender "[...] ao contrário, todos os traços de uma produção silenciosa: 

flutuação através da página, metamorfose do texto pelo olho que viaja, improvisação e 

expectação de significados induzidos de certas palavras, intersecções de espaços 

escritos, dança efêmera."  

 Assim, entendo que cada ser é uno, singular e individual, e a energia 

desprendida para a construção de um coletivo pensante, com metas e direcionamentos a 
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serem seguidos, demanda um deslocamento de lugar; portanto, um deslocamento para a 

construção de uma teia, com variadas ideias e diferentes pensamentos. Segundo 

Gadamer (2010, p.7), "o compreender não se dá quando alguém pretende deter já de 

antemão aquilo que alguém quer lhe dizer, na medida em que afirma já o saber". 

 Minha intenção para a investigação inicial era ter como campo de pesquisa o 

currículo, as atividades propostas para o Curso de Pedagogia do Projeto Irecê e a 

formação dos professores-cursistas. Com minha inserção itinerante em algumas das 

atividades realizadas, não somente no grupo FEP, mas nas reuniões do grupo gestor 

coordenador do Projeto, que eram realizadas sempre após as reuniões do FEP, 

consolidei meu lugar de pesquisadora e meu objeto de pesquisa. Dessa maneira, 

considerei que meu interesse estava na análise dos documentos, dos Memoriais, e nos 

textos legais que pudessem favorecer a compreensão da Educação Estética do Afeto no 

Curso de Pedagogia do Projeto Irecê, e no currículo que compreende o ser no mundo 

com, o ser da linguagem, o ser do coletivo, o ser social, o ser da autoformação, enfim, o 

ser do saber formar-se. 

Acompanhar alguns encontros do grupo gestor do Projeto Irecê, possibilitou-me 

refletir sobre a necessidade de continuar construindo a fundamentação teórica acerca da 

Educação Estética do Afeto nos redutos educacionais, bem como ter a sua clareza e a 

sua compreensão. Ao longo do processo de pesquisa, e com a aproximação com esta 

inovadora proposta curricular formativa do Projeto Irecê, fui provocada a refletir sobre 

uma concepção de educação que assumisse a promoção do si para si e do si com outros, 

na presença dos vínculos afetivos e inter-relacionais no processo da formação docente.  

A pesquisa empírica, subsidiou a compreensão de como nos encontros coletivos 

poder-se-iam registrar as ações, e como eram direcionadas, no planejamento 

educacional, as atividades dos processos de ensino e de aprendizagem que ocorreriam 

no currículo customizado para os professores-cursistas. 

 Ao tempo em que investigava o meu próprio processo, inseria-me na 

investigação de modo a me reconhecer na formação e nas experiências que iam 

acontecendo. Como Gadamer (2010, p. 06) considera, "não se pode compreender sem 

querer compreender, isto é, sem se dispor a dar ouvidos ao que foi dito"; dessa maneira, 

fiz-me presente no desejo de compreender para conhecer, para saber mais a partir e nas 

experienciações que tive, assim como os professores-cursistas em exercício. 

 Como pesquisadora trago comigo o compromisso de me fazer rigorosa nas 

compreensões e interpretações dos dados e das análises das sequências memorialísticas, 
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que foram selecionadas para dar valor qualitativo, assim como oferecer esclarecimentos 

para as nuances, os conflitos, os contrários, as divergências, as semelhanças e os (des) 

iguais, interpretando-os a partir das referências e dos significados advindos da 

compreensão interpretativa 

 Finalizando essa descrição acerca da intinerência metodológica, quero ainda 

registrar que a investigação durante o caminho que percorri buscou desvelar que a 

estetização da existência coincide com o processo de formação docente, e se configura 

como a Educação Estética do Afeto no currículo do Curso de Pedagogia do Projeto 

Irecê. 

 Fui provocada a aprender cotidianamente com outros, e durante as leituras dos 

Memoriais, encontrei inúmeros significados e sentidos, que emergiram em mim, a partir 

das produções que foram realizadas pelos professores-cursistas, e me vi em um 

momento de aprendizagem de práticas pedagógicas e no encontro do eu-com-outro.  

 Este trabalho inscreve-se na multirreferencialidade, uma vez que, como afirma 

Galeffi (2009, p. 63), 

Nós somos sempre aquilo que pensamos e como pensamos. E nossos 

pensamentos não são apenas atos intelectuais analíticos, mas são também 

desejos, juízos de gostos, perceptos e afetos. Para que um ethos adequado se 

desenvolva no exercício de uma ciência do rigor, é preciso levar em conta 

que toda a qualidade só faz sentido para um ser capaz de percebê-la e 

discerni-la em sua função existencial própria. 

 

Por isso, a multirreferencialidade invoca um contexto investigativo e 

questionador, que provoca outros espaços-tempos curriculares. Dessa maneira, 

contemplam e valorizam os agentes interativos pedagógicos, desde o referencial 

principal que é o aluno, ao currículo, à heterogeneidade dos saberes,e ao diálogo dos 

conteúdos. Nesse mesmo sentido, Pimentel (2009, p. 140) argumenta que a percepção e 

a utilização sensível do olhar e da escuta são imprescindíveis, pois ao serem 

compreendidos como atos cognitivos "ambos compartilharemos com os demais sentidos 

do investigador, na tarefa de ler as significações compostas pelos informantes na relação 

conosco". É, portanto, a (trans)formação de si e a (re)adaptação a uma realidade de 

estar-com-outros, em um processo interativo de novos descobertas, mudança de postura, 

de comportamento e de visão. 

Com a apresentação da itinerância metodológica e a tessitura textual realizada 

até este momento, convido-os para conhecer o corpus constituído com as análises das 

sequências discursivas retiradas dos Memoriais de Formação dos professores-cursistas. 
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4 CONFIGURAÇÕES DISCURSIVAS DOS PERCURSOS FORMATIVOS: o 

corpus constituído 

 

 

Compreendo que desvelar aquilo que parecia opaco 
ou mesmo óbvio é, na verdade,  

questionar a nossa própria maneira de fazer história 
com a mediação da linguagem e, por isso,  
é também uma tentativa de que o sentido  

possa vir a ser outro. 
Helson Sobrinho 

 

 

 Ao analisar os lugares e os sentidos no entremeio do discurso outro, 

fundamentando-me nas categorias do discurso, busquei o suporte teórico para discutir as 

sequências discursivas, que sinalizaram as significações que existem e sustentam os 

textos dos professores-cursistas, considerando que é a partir da produção textual que o 

sujeito na e da formação, se afirma. E é, também, a partir da materialidade discursiva, 

que chegamos à construção dos sentidos por meio das condições de sua produção.  

 Melhor dizendo, há uma constante movimentação nos discursos, que viabiliza o 

lançamento interpretativo e ininterrupto dos dizeres, já que os sentidos dos discursos são 

incompletos, múltiplos e sinalizam a interrupção silenciosa de dizeres não ditos.  

 Nesse sentido, foram oferecidos pelos Memoriais um discurso formativo, 

desvelado nas condições de suas criações. Textos com um corpo coeso, e que 

apresentavam uma produção do 'eu' em si mesmo, com os atravessamentos com-outros, 

em seu próprio lugar.  

 Coube-me observar que é pela linguagem que o sujeito se diz no mundo e do 

mundo. É ele o enunciador e o enunciado, ao mesmo tempo em que se representa como 

pensamento, e se ordena no e do que é. 

 Assim, o sujeito ao se afirmar em seu enunciado, inscreve-se no tempo e espaço 

pedagógico, no seu processo formativo, e no caminho que escolhe percorrer, porque ao 

ser produzido, ele vai produzindo-se a partir e nos discursos pelos quais é atravessado. 

 Fiando as leituras e análises que realizei das sequências discursivas retiradas dos 

Memoriais de Formação, considerei as seguintes categorias: A Escrita como 

Experiência e Formação; O Tecer Formativo: Um Currículo Encarnado; e Os Fios 

Tecidos, a seguir relacionados e analisados discursivamente, para compor o corpus 

teórico do meu texto.  
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 Cabe esclarecer que eu, os professores-cursistas, ou qualquer outro sujeito ao 

escrever textos memorialísticos, na medida em que tecem as histórias, geram um 

movimento no presente, de ir e vir ao passado, vislumbrando as ações do futuro. Dessa 

maneira, se deslocam nos e dos lugares ocupados.  

 Observar-se-á ao longo das análises discursivas que ficou demarcado os lugares 

ocupados pelos professores-cursistas, quando os mesmos estão se falando como alunos 

da educação básica, no processo da sua própria formação; em outros momentos como 

alunos-professores, sendo formados em exercício; e, obviamente, ocupando o lugar de 

docente, quando estão se falando como professores.  

  

 

4.1 A ESCRITA COMO EXPERIÊNCIA E FORMAÇÃO 

 

 

Tudo está na palavra... uma ideia inteira muda porque 
uma palavra mudou de lugar  

ou porque outra se sentou como uma rainha dentro  
e uma frase que não a esperava  

e que a obedeceu.  
Pablo Neruda 

 

   

 Como introdução às discussões interpretativas das sequências discursivas 

visitadas, bem como, com o objetivo de possibilitar o desvelamento dos sentidos do 

discurso materializado em texto, quero iniciar esse exercício analítico-discursivo, 

vinculando a sequência de MSDC08 ao teórico Levy (2011, p.29), quando assume que 

"escrever é se expor a essa outra versão do espaço e do tempo, fazer-se senhor do 

imaginário, não porque o escritor disponha do irreal, mas porque coloca à nossa 

disposição toda a realidade." 

 MDSC08 afirma que a escrita do memorial significou 

[...] uma oportunidade única de evidenciar minha história de vida e 

mostrar fatos importantes que vivi enquanto estudante, cursista e 

professora. Abrindo o baú das minhas recordações, encontrei fatos 

adormecidos, histórias que me fizeram compreender o que sou e os 

motivos que me levaram a seguir caminhos pelas estradas da 

Educação (MDSC08).(Grifo meu). 
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 Ademais, MDSC08 acrescentou a essa discussão o tensionamento do 

envolvimento de si com a própria história na construção textual, quando diz que foi 

nesse movimento de recordar que "encontrei fatos adormecidos, histórias que me 

fizeram compreender o que sou"; um movimento de se reler na sua escritura, 

provocando reflexões para a prática da sua própria prática, que envolvem experiências e 

atualizações, 

Pois usar palavras e imagens é agir: graças a elas podemos criar mundos e 

com elas construímos nossas subjetividades, nutrindo o mundo com um rico 

acervo de significações. A linguagem não só ajuda a organizar o 

tumultuado fluir da própria experiência e a dar sentido ao mundo, mas 

também estabiliza o espaço e ordena o tempo, em diálogo constante com a 

multidão de outras vozes que também se moldam, coloreiam e recheiam 

(SIBILIA, 2008, p.31). 

 

 Dessa maneira, e de acordo com algumas sequências dos memoriais, consegui 

identificar, de modo geral, que nas escritas memorialísticas dos professores-cursistas, há 

traços que descrevem explicitamente o fato de que escrever foi uma experiência una, um 

misto de temor, de ansiedade, de volta ao passado, de tensão, de auto-organização e de 

formação.  

 Para FBdO06, 

A escrita foi um ato muito difícil na minha trajetória estudantil, no 

ensino Fundamental e Médio não tive intimidade com a escrita, não 

me deram oportunidade de sentir o gosto em escrever, como também, 

foram poucas as leituras antes de ingressar no Curso de Pedagogia... 

Agora cursando a graduação só me resta dar a volta por cima e 

assumir que a leitura é necessária para aprimorar a escrita. Afinal, 

só aprendemos se praticarmos (FBdO06 ). 

 

 De fato, FBdO06 ao mesmo tempo em que compreende os sentidos advindos das 

idas e vindas formativas, proporciona a ele com a escrita, um resgate da memória 

formativa, e apresenta superação e compromisso com sua própria formação.   

 Da mesma maneira, ACDR01, ao referir suas lembranças, reflete que  

afinal, algumas delas estavam guardadas numa caixinha adormecida 

e só agora as retirei para escrevê-las. Com o avançar da formação, 

exercitei a reflexão memorialística e percebo que, a partir de então, 

vários fatos foram aflorando, vindo à tona. 

 

 Como processo de desconstrução para formação, a escrita do memorial para 

MSDC08, foi uma "libertação", e indica sua autorização para dizer-se em processo 

formativo. Ao descrever suas histórias, o mesmo se coloca no lugar de superado, pela e 

na escrita textual. 
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 Para ele, 

o ato de escrever um memorial foi motivo de libertação, uma forma de 

exorcizar fantasmas, romper barreiras e adquirir conhecimentos 

relevantes para desempenhar vários papéis na sociedade(MSDC08). 

 

 Os Memoriais de Formação dos professores-cursistas trazem a materialização 

textual da organização profissional e pessoal de cada um, e demonstraram que os 

mesmos conseguiram entrelaçar o presente ao passado e ao futuro, que se delinearam de 

forma imbricada. 

 Ou ainda, mais precisamente como afirma FBO06, a seguir na sequência 

discursiva, uma via de três entradas: ao tempo em que se escreve para refletir e pensar, 

pensa-se ao ler e analisar o já escrito, e se inscreve na própria história. Por essa razão, a 

releitura toma o produtor do texto no 'eu consigo', envolvendo-o em uma trama de 

descobertas que geram a aprendizagem de si. 

Registrar as minhas memórias é ter oportunidade de arquivar a 

minha própria história de vida. É poder voltar o tempo, recordando, 

fatos negativos e positivos (FBO06). 

 

 FBdO06 ainda afirma que "a leitura é necessária para aprimorar a escrita", e 

continua afirmando que "só aprendemos se praticarmos". E, sequencia que "descobri o 

poder da escrita e da leitura em minha vida como também as múltiplas linguagens que 

tive oportunidade de conhecer". 

 Por isso, 

No início do Curso de Pedagogia, as dificuldades em relação à leitura 

e escrita pareciam invencíveis, no decorrer do percurso, essas 

dificuldades foram virando oportunidades e com isso descobri o 

poder da escrita e da leitura em minha vida como também as 

múltiplas linguagens que tive oportunidade de conhecer 
(FBdO06).(Grifo meu). 

 

 Por essa razão referendo que a escrita como experiência e formação vai para 

além de um simples registro textual. Os professores-cursistas ao vivenciar e 

experienciar leituras e produções escritas, foram se (re) conhecendo na medida em que o 

curso oportunizou atividades diversificadas. E, como cita JFM05 

 

As minhas idas e vindas às memórias me permitem resgatar as doces 

lembranças de minha infância, uma menina levada, curiosa e 

questionadora. Essas virtudes me constituem no ser que sou hoje. 
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 A proposta da escrita dos Memoriais de Formação além de favorecer o encontro 

do si em si, possibilitou ampliar a visão do si com outros. EPFS02, discorre a respeito 

do seu processo (auto) formativo, e visualiza sua relação consigo mesmo, e em si 

próprio com os discentes (seus alunos) no exercício da escrita.  

 Para o professor-cursista 

O exercício de escrever, me fez pensar criticamente sobre o papel que 

eu desempenhava na sala de aula, sobre as metodologias que eu 

utilizava, sobre o processo de aprendizagem dos meus alunos, a partir 

desse constante ato de escrever sobre a prática que eu percebia o que 

devia melhorar e os possíveis caminhos que deveria percorrer. 

(EPFS02). 

 

 Ou seja, fica desvelado que a escrita como experiência e formação está inscrita 

no currículo do Projeto Irecê de acordo com os ditos dos professores-cursistas. Por essa 

razão, marcas e pistas desveladas a partir das sequências discursivas dos professores-

cursistas, indicam o advento formativo no processo da autoformação que ocorreu com 

unicidade às pretendidas ações pedagógico-administrativas, nas quais esses agentes 

estiveram inseridos, e se formaram, formando-se.   

 Pretendo com essa reflexão atingir a criação do e no desenvolvimento da 

percepção crítica, prática, reflexiva e criativa de leituras, da complexidade textual. Por 

isso, ao narrar e modelar o pensar nessas expressões memorialísticas, estamos 

construindo-nos, e refletindo-nos processualmente, a partir de pré-conceitos que 

compõem a estrutura de conteúdos, na articulação com a práxis, para sermos lidos por 

outros.  

 Por essa razão, afirmo que ler não é apenas decodificar um texto. É para além 

disso, o olhar ao não escrito, ao que se encontra nas entrelinhas. Um delinear da leitura 

imediata que se manifesta no inserir-se na estrutura das relações do literário... "dotando 

a realidade de sentido, a palavra torna o mundo menos terrível e assustador" 

(PERRISSÉ, 2006, p.10). 

 Segundo DSSR03, 

[...] o processo de escrita e análise dos diários de ciclo possibilitou-

me refletir a respeito das minhas aprendizagens, mudando o meu 

modo de lê, escrever e enxergar o mundo, trazendo assim avanços 

significativos pois o desenvolvimento prático e o exercício da escrita 

perpassam por aspectos que focam a análise da minha autonomia 

enquanto produtor do conhecimento. 
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 Dessa maneira, em consonância com Mário Quintana (2003) referencia que a 

poesia é uma fuga... para a realidade. Por essa razão considero que a leitura e a escrita 

provocam dissonâncias e consonâncias, agitam a percepção, problematizam, geram 

descobertas e experiências. 

 MLNN07 explica que 

foram palavras, frases, parágrafos que foram escritos e reescritos a 

todo momento para tecer, destecer, e (re)tecer os fios da minha 

história que remetem a sofrimento, dor, tristeza e, acima de tudo, 

coragem e ousadia para prosseguir escrevendo (MLNN07). 

 

 ACDR01 se reconhece como autora de seu processo formativo, e explicita o 

currículo do Projeto Irecê traz a dialética teoria e prática. 

Ao evocar minha memória, dei-me conta que aprender a dar aulas 

exigiu de mim abrir a visão para a formação, admitir-me como 

aprendiz, ao valorizar, refletir, contrastar experiências e percursos de 

vida. Atualmente, para uma boa formação de professores é necessário 

que o curso de Pedagogia tenha uma visão interativa que envolva 

teoria e prática de forma relacional. Neste sentido, o curso de 

Pedagogia UFBA/Irecê foi pioneiro na região e quem sabe até no 

país, pois trouxe desde a primeira turma uma relação constante entre 

a teoria e a prática, entre o "chão" da escola e o campo universitário 

(ACDR01). 

 

 Como já mencionado, e chancelado pelos discursos dos professores-cursistas, a 

produção textual indica o processo através do qual o sujeito se afirma. A escrita como 

experiência e formação, produz o espaço do discurso de si; e é neste espaço que o 

sujeito se autoriza à formação. Portanto, educar nessa perspectiva é educar na 

perspectiva da Educação Estética do Afeto, é autorizar-se a experienciações, 

atualizações e, a autoformação.  

 Assim, na tentativa de revelar significados e efeitos de sentidos dos discursos 

dos professores-cursistas, que nem sempre são enunciados, fui buscar na AD a 

compreensão para escrita como experiência e formação, para o dialogismo, para a 

polifonia, e para a opacidade da linguagem, que possuem os fios condutores dos 

desfechos dos discursos entre os interlocutores, que congregam o social e o histórico 

indissociáveis entre si, e invocam a memória para dar suporte aos contextos.  
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4.1.1 Os Significados e os Efeitos de Sentido do Discurso Docente 

 

  

Para salvar o texto - quer dizer, para transformar de  
uma ilusão de sentido na consciência  

de que o sentido é infinito -, o leitor tem que suspeitar de que cada  
linha sua esconde um outro sentido secreto; as palavras  

em vez de dizerem escondem o não dito. 
Umberto Eco  

 

 

 Durante as análise das sequências discursivas, observei que há significação e 

efeitos de sentidos em cada uma dos momentos da construção dos Memoriais de 

Formação. Fatos que são lapidados a partir das intervenções, de outros, com outros 

olhares e outras vozes, o que realmente difere da escrita mecânica proposta por 

inúmeras atividades acadêmicas realizadas durante a escolarização, como citado por 

FBdO06. 

Na minha vida estudantil, até do Magistério, não me dava conta da 

importância do ato de escrever, pois o contexto de ensinar não nos 

permitia avançar. Escrevíamos porque tínhamos que escrever, mas 

não o fazíamos para alguma coisa ou para o nosso crescimento 

profissional de forma mais autônoma, pois tudo se resumia apenas à 

memorização e exercícios repetitivos, sem dar oportunidade ao aluno 

de expressar suas ideia (FBdO06). 

 

 Para Bakhtin (1973, p.298) é da realidade de outras vozes que ecoam respostas 

para quem as emitem. Esse indicativo pressupõe o processo constitutivo da linguagem, 

uma vez que existem outras vozes em cada um dos discursos, que são tecidos na teia das 

relações sociais. Dessa maneira, é este o lugar onde se encontra a referência conceitual 

para o dialogismo
25

. 

 Como constata Bakhtin (1973, p.313), em cada época, "em cada momento 

histórico, existem saberes que já foram sedimentados. É a presença do outro, como 

parte constitutiva do sentido e como outra voz". 

 Dessa maneira, é possível observar na escrita de JFAM05 a validação e o 

atravessamento das vozes dos alunos, dos colegas professores, da coordenadora, e dele 

próprio no seu processo de significados e efeitos de sentidos. 

A partir do trabalho com as crianças, eu me senti professora de 

verdade. Encantei-me com tantas descobertas junto aos alunos, 

comecei a gostar da ideia de ser professora e aos poucos fui sendo 

                                                 
25

 Considero, a partir das conceituações bakhtinianas que a polifonia representa a interação, implícita ou explícita, do 

encontro ou confronto entre vozes. O dialogismo, refere-se ao diálogo entre as vozes através do qual gera a 

significação e os sentidos dos dizeres. E, a opacidade torna o discurso neutro, não transparente, opaco, e sem luz. 
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tocada por muitas aprendizagens. Na época a coordenadora E.R., foi 

uma parceira que contribuiu muito para o meu crescimento 

profissional, me encorajando e acreditando que eu poderia fazer um 

bom trabalho. 

 

 Nesse contexto interpretativo é possível compreender que o sujeito do discurso 

carrega a memória formatada em saberes discursivos dele com outros, que já foram 

ditos, que já fazem sentido, e que oferecem possibilidades para a composição do 

discurso do outro. Orlandi (1999, p.33) afirma: "para que minhas palavras tenham 

sentido é preciso que elas já façam sentido". 

 Para Abrahão (2006, p. 151), 

[...] o ato narrativo se estriba na memória do narrador e [...] a significação 

que o narrador deu ao fato no momento de seu acontecimento é ressignificada 

no momento de anunciação desse fato, em virtude de que a memória é 

reconstrutiva, além de ser seletiva, mercê não só do tempo transcorrido e das 

diferentes ressignificações que o sujeito da narração imprime aos fatos ao 

longo do tempo, mas também pelas ressignificações que ocorrem na relação 

que se estabelece entre narrador e pesquisador no momento da narração. 

 

 O autor se refere ao intradiscurso que é compreendido como a narrativa dada no 

momento atual atravessado e interpelado pelo interdiscurso. O dizer (intradiscurso) e já-

ditos (interdiscurso) se encontram discursivamente constituindo o lugar dos sentidos e, 

dessa maneira, eles se configuram como presente e passado, indissociáveis na 

construção do que vem no futuro. 

 Para MLNN07  

a escrita deste memorial deixou profundas feridas, as quais levarão 

muito tempo para cicatrizar, pois o processo da escrita requer 

amadurecimento e a sensação que tive foi das piores possível, ou seja, 

que não iria conseguir e, às vezes, remei contra a maré, a qual foi me 

levando para um mar revolto, em que as palavras para escrever o 

meu texto fugiam, dificultando assim o resgate das vozes silenciadas 

para construir meu memorial (MLNN07). 

 

 Há uma visível sensibilidade constitutiva na formação de MLNN07 que 

apresenta dores emanadas do retorno ao passado, e que o fazem amadurecer ao se 

compreender, embora o mesmo não deixe de reconhecer que é nesse espaço de 

(re)escrever e repetir que os acontecimentos vão tendo sentido. 

 Uma vez que os sujeitos do processo formativo estabelecem vínculos interativos, 

passado, presente e futuro, que subscrevem as questões éticas, estéticas, morais, 

teóricos, epistemológicas e de validação, vão-se formando. Estes vínculos, portanto, 

emanam da estrutura mínima basilar para o processo de ensino e aprendizagem. 
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 Assim, assinalo o movimento de efeitos de sentidos, atravessamentos e 

significados descrito por RPdS10 durante seu processo formativo. 

Foi um desafio construtivo diante dos questionamentos, certezas, 

incertezas, dúvidas. Tive algumas respostas, e acumularam-se muitas 

outras perguntas. Percebo que houve muitas falhas inconscientes na 

prática em sala de aula, porém o curso de formação trouxe 

conhecimentos norteadores para o processo de ensino aprendizagem, 

bem como no processo reflexão-ação diante das informações 

mediadas e na relação entre as pessoas, tanto no lado humano quanto 

profissional (RPdS10). 

 

 Ainda em Bakhtin (1992), quero discutir que devemos observar os enunciados 

como um composto de vozes, que representam as visões de mundo, as concepções 

adotadas, as tendências escolhidas, os pontos de vistas, enfim, um todo composto e 

complexo que se confronta, e demonstra que não há enunciado puro, transparente e ou 

neutro.  

 Eles, os discursos, são e estão carregados de ideologia e de múltiplas posturas 

que se encontram para dizer algo que já foi dito anteriormente.  

 Nesse contexto, observo que existem tipos diversos de discurso, tais como: o 

religioso, o jurista, o autoritário, o polêmico, o crítico, o terapêutica, o midiático, entre 

outros. Chamo a atenção para esse último que se configura como aquele discurso 

pronto, acabado em si mesmo, e que se distancia do discurso formativo desvelado nos 

memoriais. O discurso formativo memorialístico se revela no dialogismo, na polifonia e 

na opacidade. A forma como essas vozes discursivas, enunciadas nas sequências 

discursivas dos professores-cursistas dialogam entre si, gera as significações que são 

construídas pela interação, e ou pelo confronto de vozes.  

 Observo no dizer de RADP09 que 

Os encontros de orientações que aconteciam semanalmente tinham o 

objetivo de sermos orientados para a escrita dos diários e do 

memorial. Cada encontro foi planejado através da demanda da 

turma, ou seja, das dificuldades apresentadas durante nossas escritas. 

Eram momentos de discussões, muitas leituras e reflexão através de 

filmes (RADP09). 

 

 Por essa razão, considero que os Memoriais de Formação apresentam dizeres 

pré-construídos, (re) visitados e compostos por uma diversidade de vozes. Interditados e 

atravessados pelas orientações e encontros com o grupo das discussões. 

 De acordo com EPFS02 para haver o crescimento  
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como ser humano é preciso que eu aprenda a construir, e que só se 

constrói algo, entrando em contradição, concordando, discordando, 

ouvindo e opinando. 

 

 O professor-cursista traz a relação entre o (des)equilíbrio e o estranhamento tão 

necessários aos processos de ensino e aprendizagem. Levei, portanto, em consideração 

as condições de produção do discurso desse professor-cursista, a ideologia inscrita nele 

como ato ou não do assujeitamento, a interpelação dos outros sujeitos, que estão 

inseridos socialmente que discordam e concordam e, que produzem efeitos de sentidos 

emanados das relações sociais e históricas que o originam.  

 Refletindo o dizer de FBdO06, 

Dessa forma, compreendo que tudo que propomos realizar precisa ter 

sentido para que, a cada dia, possamos melhorar a nossa prática 

(FBdO06). 

 

 Dessa maneira, o tempo, o espaço, o contexto, o sentido social e os sujeitos são 

determinantes para a análise que o texto carrega. Agregado a isso, observei que os 

professores-cursistas são idealistas, e trazem sempre um discurso imbuído de esperança. 

Retorno a FBdO06, e aceno para a crença de uma melhor prática a partir da 

compreensão dos sentidos daquilo que nos "propomos a realizar". Todos os sentidos 

podem ser modificados a partir do lugar que ele é enunciado; a partir de quais sujeitos o 

enunciam, além da memória evocada que é ressignificada no ato narrativo.   

 São os pré-ditos ou os já-ditos que preexistiram em algum momento e em algum 

lugar e que existem significando os atuais dizeres por terem, cada um, uma história 

carregada de sentidos que se identificam quando do direcionamento dado, ou quando a 

memória é convocada para atualizar os sentidos do momento, tornando possível a 

compreensão dos fatos. 

 Ao se referir ao passado formativo JFAM05 questiona que 

Lá nessa escola não gostava muito da rotina diária, pois tinha que 

fazer cópia de textos da cartilha todos os dias, achava repetitivo, sem 

falar da obrigatoriedade que tínhamos de ficar em silêncio e sem 

interagir com os colegas durante toda a aula. Isso para mim era 

difícil, pois não conseguia permanecer quieta, era um martírio. 

Pergunto: será que a educação distante de um contexto e de uma 

interação lúdica pode ser atraente para uma criança?  

 

 Nesses lugares, a memória discursiva está presente, já-dita e pré-construída, e 

ressignifica os dizeres, atualizando-os. Pêcheux (1988, p.173) nos remete ao 

apagamento da memória, das falhas e das lacunas deixadas por esquecimentos dos 
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sentidos pré-construídos inerentes e decisivos ao sujeito, justificando o fato com duas 

categorias analíticas, que são evocadas para estruturar e organizar o discurso e seus 

enunciados. O autor toma por base as seguintes formulações e as apresenta como: 

esquecimento número um e esquecimento número dois.  

 Consecutivamente, um pertence ao inconsciente, sendo o esquecimento número 

um considerado o resultado dos processos de construções ideológicas e que gera a 

ilusão de ser a fonte de todo discurso que está em nós mesmos, e o segundo, 

objetivamente, induz o sujeito a pensar que controla o seu dizer. 

 Sibília (2008) prefere, entretanto, valer-se de conceituações nitcherianas, 

bergsnianas, fischerianas e borginianas para descrever como acontece o processo de 

esquecer, e o descreve à medida que não faz distinção entre esquecimentos como o faz 

Pêcheux. Para ela, os esquecimentos estão em um todo complexo para além dos 

apagamentos, com fortes ecos adjetivados 

[...] para poder pensar, agir e viver, e inclusive para poder relatar a própria 

vida e construir um eu narrador-autor-personagem à moda antiga, é preciso 

exercer a mais alta atividade do espírito, em termos nietzchianos: esquecer. 

Ou mais bergsonianamente: suspender. Ou como diria Fischer: 

hierarquizar, escolher, selecionar. Ou, ainda, Borges: esquecer diferenças, 

generalizar, abstrair. Mas a definição desse esquecimento que todos autores 

sugerem ou propõem explicitamente é bem mais complexa do que o 

simples apagamento de lembranças com que sonha a nossa tecnociência. 

Neste caso, esquecer significa ruminar e digerir, filtrar, escolher, selecionar, 

decidir e suspender. Enfim: agir e criar. Algo que só um sujeito pode fazer: 

não uma máquina e nem um cérebro. Portanto, nada mais distante de 

apagar, editar ou copiar, eliminando algumas cenas e retocando outras [...] 

(SIBÍLIA, 2008, p.144-145). 

 

 

 Não se trata aqui, em Sibília (2008), do esquecimento de Pêcheux. Há uma 

diferença na compreensão conceitual. Para ele, Pêcheux, o sujeito tem a ilusão de que 

seu discurso é puramente uma criação própria, o que, no caso dos professores-cursistas, 

os discursos detectam as marcas que ficaram no passado e são atualizadas no presente, 

para conseguirem se colocar em uma outra posição. No entanto, esses discursos se 

revelam no esquecimento 2, vez que as marcas dizem se ele, o sujeito enunciador, vê 

seu discurso, como realizado com palavras escolhidas para dizer tudo o que quer dizer. 

Os professores-cursistas se (des) (re)velam nas escritas. 

 Um exemplo desse fato está na sequência de JFAM05, que  se situa no passado 

para, referir-se a um discurso presente, que precisou ser resgatado do esquecimento, e 

assim fazer parte de um cenário de autoconhecimento. Ainda que não dito, diretamente, 
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fica subtendido o desejo da não repetição de uma prática inadequada, ocorrida em 

tempos passados. 

As aulas do professor das disciplinas de Português e Matemática 

eram cansativas, apresentavam uma metodologia de difícil 

compreensão. Por isso comecei a sentir dificuldades nas matérias, na 

época da avaliação, a maioria dos alunos não conseguia atingir a 

média. Muitos professores ainda acreditavam no repasse das 

informações, como se fosse possível depositá-las nos alunos, sem 

qualquer envolvimento prático e convite ao pensamento, para eles 

esse era o melhor método (JFAM05). 

 

 Michel de Certeau (1994, p.114) reflete duas formas de inconsciência que se 

relacionam de outra maneira aos implícitos, silêncios, silenciamentos, falhas de 

memória, atos falhos, a que se recusa a ver os destroços e a que se exime de reconstruir, 

a que nega o problema e a que renuncia a buscar uma solução; devemos, dessa maneira, 

sondar atentamente as vias da lucidez e da ação. 

  Ao se colocar no lugar da 'professora' com uma 'nova visão' o professor-cursista 

silencia sua memória e sua história percorrida, subtendendo-se ao hoje que traz um 

sentido outro para o já-construído. Observa-se, ademais, uma crença primitiva do agir 

diferente e com a 'certeza' do que já não será. 

 [...] com a professora M. deixou de existir nas sextas-feiras a temida 

'sabatina' como castigo,daí a minha predileção pela mesma.Uma 

nova fase da minha vida iniciou-se aos treze anos de idade, fase em 

que me senti mais feliz na escola, devido às aulas da minha 

professora M., por ser uma garoa muito tímida, com ela eu me sentia 

mais a vontade para participar das atividades propostas, deixando em 

mim uma grande vontade para voltar no dia seguinte (FBdO06). 

 

 Positiva ou negativamente, ficam evidenciados os significados e os efeitos de 

sentidos do discurso docente em todas as sequências discursivas. A Educação Estética 

do afeto nos Memórias de Formação, apresenta-se explicitamente nas sequências 

discursivas dos professores-cursistas Os afetamentos das e nas relações grupais e de 

vínculo são abordadas em todos os Memoriais. De fato, elas são a base para o processo 

educativo, e está declarado pelos professores-cursistas.  

 ACDR01 cita que  

As discussões desenvolvidas durante a escrita dos diários de cada 

ciclo me possibilitaram uma postura mais reflexiva e crítica, 

promovendo a arte do diálogo entre as atividades cursadas e sua 

ressonância na nossa prática pedagógica.(Grifo meu). 
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 O verbete nossa em negrito na sequência anterior gera o sentido de que existiram 

práticas individuais, e que essas ensejaram as práticas das atividades grupais.  

 Essas escritas, favoreceram aos professores-cursistas se (re)conhecerem 

profissionais da educação, reconhecendo-se a si mesmo nessa intermitência pessoal 

diária, convivida concomitantemente, com a prática e a teoria, nos processos individuais 

e grupais. 

 Trago Courtois (1991, p.35), que foi citado por FBdO06 em seu Memorial 

Formativo, para realçar a relevância da escrita memorialística, e fortalecer as reflexões 

sobre os caminhos percorridos que impactam as tensões internas vivenciadas. O autor 

afirma que "o indivíduo é autor de sua experiência. É pela natureza desse laço e pelo 

movimento reflexivo que a formação experiencial se distingue de uma formação 

baseada na impregnação e no mimetismo"..  

 Por isso, 

A prática de escrita não deve só estar apoiada em atividades como 

escrever para completar frases ou copiar para melhorar a ortografia, 

ou seja, escrever sem nenhuma funcionalidade, mas, a prática da 

escrita deve estar presente em todos os momentos o seu cotidiano. 

Trago como experiência a escrita do memorial, que tem como 

objetivo a conclusão do Curso, mas isso não é apenas a minha 

história de vida que está sendo contada de um novo jeito, por isso 

tenho que pesquisar e refletir para poder escrever (FBdO06). 

 

 [...] e gerar sentidos e significados outros. Essas são questões que merecem 

reflexão, e remetem à necessidade de se fazer um momento para sinalizar as análises a 

partir das categorias da AD. 

 Como se pode ver, estamos diante de um sujeito produtor de sentidos que 

ao mesmo tempo em que pode tomar diferentes posições, busca sua 

identidade, inscrevendo-se no processo de significações, na tentativa de 

significar os sentidos que lhes são interditados. Essa relação entre alteridade 

e distinção do outro, deslocamento sempre constante entre as diferentes 

formações discursivas, é que vai produzir a identidade almejada pelo 

sujeito. (FLORENCIO, 2007, p.54) 

 

 Assim a produção textual do sujeito é, portanto, uma estratégia da afirmação de 

si, e é a partir dela que o sujeito se inscreve no seu próprio processo interpretativo, 

desde seu ingresso, durante o seu processo, até sua saída da formação. A produção 

textual é um dos processos pelo qual os sujeitos se afirmam na construção do seu lugar, 

do seu espaço que é também um espaço do discurso, de sua autoria. 

 Considerei os efeitos de sentidos nas relações sociais, bem como as concepções, 

os dizeres pré-construídos, a opacidade do discurso, as relações interativas, os temores e 
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receio de exposição por parte de alguns dos professores-cursistas, e com isso a 

convicção pela profissão professor, oportunizando a reprodução da vida no processo de 

formação, na autoformação. 

 

  

4.1.2 A Participação ativa da Família  

 

 

Escrever é sempre um ato de existência.  
Quando se escreve,  
conta-se o que se é.  

Ruth Rocha 

 

 

 Os discursos dos professores-cursistas vão-se desvelando afetados no que diz 

respeito à expectativa da família, às relações, ao desejo do outro no processo formativo, 

à alegria pela possibilidade de se formar. 

 Segundo EPFSO2, 

A importância da educação, os valores que devemos ter a persistência 

em caminhar mesmo quando a estrada está cheia de obstáculos e, a fé 

inabalável em Deus, são tatuagens que minha mãe fez questão de 

estampar em minha alma, no corpo e no meu coração para que eu 

não me perdesse. 

 

 Os memoriais apontam para uma forma ativa de participação da família nesse 

processo de acompanhamento da formação, e, como cita MLNN07 

Trazendo essas concepções para o contexto educacional, enquanto 

orientadora, compreendo a necessidade de fortalecer a relação 

escola/família, pois somente com o fortalecimento dessa relação e 

com o comprometimento dos pais, haverá uma transformação e 

melhorias na produção de conhecimentos dos educandos. 

 

 Além de atribuir também responsabilidade à família para os processos de ensino 

e aprendizagem, no que se refere ao fortalecimento das relações instituição-família-

escola, MLNN07 sinaliza que os pais atuam: 

para a melhoria no acompanhamento da aprendizagem do educando 

e também uma maneira de promover um maior envolvimento dos pais 

e da sociedade de que esses fazem parte, atentando-se para a 

educação dos seus filhos. 
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 A família é lembrada em todos os Memoriais no lugar de alicerce estrutural para 

os professores-cursistas. Esse é um dos vínculos que traz a crença do outro presente no 

contexto educacional, e indica para as narrativas e os pronunciamentos dos afetos nos 

percursos formativos. 

Vivenciei momentos importantes, desde os cuidados que meus pais 

tiveram comigo e o amor que era expresso em suas atitudes 

(RADP09). 

 

 Os traços de histórias familiares demonstram a influência, subjetiva ou objetiva, 

que contribuíram para as tomadas de posição e escolhas profissionais. Os professores-

cursistas registram algumas das marcantes experiências, às vezes lembradas com pesar e 

ou com alegria, quando da decisão de ser professor.  

Relembrar meu pai faz-me perceber os valores de família, a 

importância da estrutura familiar, visto que através destes é que 

formamos a nossa identidade enquanto pessoa na sociedade 

(MLNN07). 

 

 As famílias dos professores-cursistas são de origem humilde, normalmente do 

interior bahiano, que migraram para o município de Irecê na busca pela formação dos 

filhos. Esse é um traço que marca positivamente todos os Memoriais e sinaliza para a 

Educação Estética do Afeto. 

Em 1970, meu pai preocupado com a nossa educação comprou uma 

casa em Irecê para estudarmos.Meu pai dizia que nós tínhamos que 

conhecer as coisas do mundo (ANSD04). 

 

 Outro traço observado em cada um dos memoriais foi o zelo dessas famílias no 

acompanhamento dos processos de ensino e aprendizagem dos seus filhos em formação 

no contexto educacional. 

Recordo-me nitidamente que nos tempos de escola, minha mãe 

arrumava a mim e ao meu irmão e nos levava até a escola. Cuidava 

rigorosamente para que não faltássemos nas aulas e não levássemos o 

'para casa' sem o fazer, que eu mais gostava era da forma como ela 

demonstrava seu carinho e dedicação, tais como, me colocar no colo 

e pentear o cabelo e me enchia de beijos e abraços (EPFS02). 

 

 Por isso, os vínculos afetivos familiares são importantes no processo formativo. 

A validação não aprisiona, e os sujeitos ficam respaldados emocionalmente, ao 

enfrentar, no processo formativo, situações de constrangimento ou discriminação. 
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 O falar de si validado por 'outros', é um falar que se diferencia e evidencia um 

processo formativo que liga a Educação Estética do Afeto, e que coincide com a 

estetização da existência, e com a autoformação.  

 Ao falar da relação formativa com a presença do pai FBd06 diz que 

fazia questão de mostrar para meu pai que já conseguia fazer a tarefa 

de casa sozinha; ao errar ele, imediatamente, fazia a correção me 

ajudando a escrever de forma convencional. No meu percurso de 

alfabetização contei bastante com a forte presença do meu pai, me 

auxiliando em todas as atividades. Ao me referir a esse momento me 

emociono pelas lembranças fortes que tenho dele nesse período de 

minha infância(FBdO06). 

 

 Ao trazer a construção prático-teórica pessoal para o afetamento familiar, os 

professores-cursistas evocam uma educação extra muros, uma educação não formal que 

amplia os sentidos e aguça os desejos.  

 A exemplo da sequência a seguir de FBdO06 os dizeres pré-construídos estão 

expressamente configurado no seu discurso quando relata: 

Fiquei muito feliz em aprender a ler e a escrever. A alegria era 

imensa, até porque, sempre carreguei comigo a frase que meu pai 

sempre diria: ' - Essa menina, se Deus quiser, vai se formar'. E ele 

acertou, pois estou aqui contando a minha história, portanto, tenho a 

clara compreensão que estamos em permanente 

formação...(FBdO06). 

 

 Assim, produzir um texto é inscrever-se na própria história. A Educação Estética 

do Afeto propicia o contar-se, e uma nova relação é estabelecida. Um novo sentido 

desvelado para si e para o si com outros, a partir das provocações curriculares. O 

currículo do Projeto Irecê promove uma aprendizagem para a (des)construção de 

posturas e ações já adquiridas e consolidadas ao longo da historicidade do sujeito. Um 

advento de e para novas esperanças. 
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4.1.3 Relações interativas: culpa, medo, responsabilidade, receio da exposição 

 

 

A ideologia como condição de constituição  
dos sujeitos e dos sentidos,  

organiza uma sociedade.  
Ana Maria Florencio  

 

 

 Para significar a trajetória na prática formativa, localizo o outro como um sujeito 

que pode ser o sujeito da preocupação, da repulsa, da culpa, da admiração, do respeito, 

do amor, e de tantas outras possibilidades que os desloquem dos lugares, no espaço de 

exemplos do processo.  

 Elias (1994) observa que nós somos educados para agir de alguma forma, e 

afirma que este processo civilizador é um processo de longo prazo, e se produz a partir 

das relações, em torno de uma concepção do ser sujeito, uno, singular e individual 

atuando na coletividade.  

 Para ANSD04,  

em Irecê, os movimentos políticos sociais surgiram em busca de uma 

nova forma de educar o cidadão, pautado na liberdade de expressão e 

no desejo de um gestor 'democrático' conhecedor dos direitos e 

deveres do cidadão. 

 

 Certeau (1994, p.71) discute na mesma direção que Bakhtin (2000), quando 

afirma que a história está inscrita pela linguagem, e que é a linguagem como "um 

conjunto de práticas onde a própria pessoa do analisador se acha implicada e pelas quais 

a prosa do mundo opera" que define a nossa historicidade.  

 Tratar desses fundamentos é compreender o efeito do dizer de Benjamim (1993, 

p.54) que afirma que "somos todos historiadores, quando produzimos histórias, quando 

relatamos os fatos, quando registramos nossas memórias". O sujeito produz e é 

produtor, historiciza e é historiador da sua própria história. 

Desse modo, com  minha prática pedagógica aprimorada, considero-

me capaz de contribuir para a desejada melhoria da educação 

nacional. E, uma vez que o aperfeiçoamento profissional interfere no 

pessoal, cresci em concepções e visão de mundo, e esse crescimento 

impulsiona uma constante busca pelo conhecimento, sendo este 

essencial para a evolução da humanidade, evolução esta, que eu 

quero fazer parte (JFAM05). 
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 O discurso, por sua vez, encontra-se imbuído em relações sociais, nas 

experienciações do sujeito, nas artes do seu fazer e no como fazer/viver em sociedade, 

revestindo-se da possibilidade analítica de interpretar as práticas culturais 

contemporâneas.  

 Com essa afirmação, considero que à escola cabe propor reflexões dos sentidos 

produzidos individualmente, que refletem a unicidade dos sujeitos, e seus 

entrelaçamentos no relacionamento com o outro, para assim poder orientar, e dar 

sentido ao que não faz sentido dizer para 'outros'.  

 Por isso, RPdS10 afirma que 

Fiquei confusa, por onde começar? Surgiu o receio de mostrar o que, 

até então, era tão particular, senti-me exposta. Essa é a tradução do 

meu sentimento ao saber que outras pessoas irão conhecer minha 

história. Por que narrar nossas memórias? os seres humanos, em 

geral, são contadores de histórias e contamos até facilmente: fatos, 

momentos, acontecimentos, histórias que ouvimos ou lemos, porém 

quando partimos para a escrita, batemos de frente com uma barreira 

que dificulta o registro, isso porque oralmente não nos preocupamos 

com a ortografia, com a gramática, já que não nos cobramos tanto em 

relação à linguagem falada como acontece com a escrita. 

 

 É central o fato de que o discurso é gestado nas relações sociais, produzindo e 

transformando os sentidos que podem ser real, social e/ou histórico. A esse respeito, Eni 

Orlandi (1999, p.95) destaca que "se, ao dizer, nos significamos e significamos o 

próprio mundo, ao mesmo tempo, a realidade se constitui nos sentidos que, enquanto 

sujeitos, praticamos". Assim poderemos buscar alicerce nas produções textuais, por 

haver possibilidade de provocar a ação do refletir, a ação e reflexão, a reflexão e ação, a 

ação-reflexão-ação-reflexão-ação.  

 Ainda para Eni Orlandi (1999, p. 95) todo “sentido é história", e a mesma relata, 

que a história significa o sujeito e o faz de fato o sujeito do discurso enunciado na e pela 

história.  

 "Minhas memórias: uma experiência na busca de inovações no ensinar e no 

aprender" é o título do Memorial do professor-cursista ACDR01, que já direciona sua 

escrita para a significação da sua própria prática. 

 Segundo Benjamin (1993, p.110-111), "quem quiser ser formado que se forme a 

si mesmo", para justificar que não basta a intencionalidade pedagógica, precisamos 

existir na prática pedagógica com explicitude e participação, e sermos os agentes 

pertencentes da prática educativa. 
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 Assim FBO06 cita que 

Durante meu início de vida escolar era muito difícil encontrar alguém 

que tivesse formação mínima necessária para atuar em sala de aula 

muitos não tinham consciência dessa formação, não se relacionavam 

adequadamente, muito menos refletiam se a sua prática estava de 

acordo com o requerido pelo contemporaneidade (FBO06). 

 

 Como pude observar, à medida em que as representações sociais iam-se 

construindo no cotidiano formativo, as identidades profissionais revelavam-se, e 

portanto transpunham "a alteridade que mantém, diante e fora de nós, as experiências e 

as observações ancoradas alhures, em outros lugares”(CERTEAU, 1995, p. 222). 

 Ao analisar os afetamentos nos discursos dos professores-cursistas, duas 

vertentes podem ser apontadas: a primeira, que todos os memoriais são escritos com 

leveza e afetividade, apesar do peso que a história tem para alguns deles. A segunda, a 

tradução e explicitação dos maus-tratos na fase de escolarização, que ao serem 

elucidados, podem contribuir para a não repetição dessas inadequadas posturas. 

 Assim, pude observar palavras repetidas na maioria dos textos que descrevem 

como eram complicados os momentos com professores mal formados, que exerciam a 

atividade docente maléficas e subjugavam o ser sujeito do processo com "atos cruéis" 

(DSSR03). A repressão era tamanha para alguns que chegavam a não ter condições de se 

superar. 

[...] o professor sempre desmotivava quando a sua expressão era; - 

você não entende nada, J.! Com isso me reprimia, consequentemente, 

passei a não participar das aulas, ficava com dúvidas nos conteúdos 

sem ter coragem de perguntar. Não consegui obter a média final das 

materiais de português e matemática, e assim, terminei o ano letivo 

sendo reprovada (JFAM05). 

 

 Esses fatos tornaram possível a análise de outros sujeitos que interferem na 

formação, ocupando um lugar e um papel importante e fundamental, ainda que no 

desrespeito, ainda que nas decepções, ainda que ditatorialmente. O sujeito do processo 

formativo, ao ser provocado para reviver suas memórias, tende a analisar seu lugar 

como eu-formativo e eu-formador, ainda que com afetamentos de natureza diversas. 

 Assim analisam EPFS02 e DSSR03 nas seguintes sequências. 

O meu eu estudante entrou em contradição com a imagem da minha 

diva em atuação. Deparei com a ação de uma ditadora onde sua 

maior satisfação era fazer de nós meros ouvintes, repetidores de suas 

convicções. Como sempre eufórica não era assim que acreditava no 

meu crescimento (EPFS02).(Grifo meu). 

 



 

98 

 

... fui estudar na sala de alfabetização, e quando cheguei foi uma 

decepção, pelo fato dos meus coleguinhas de classe serem menores 

que eu, e a grande maioria nem o próprio nome sabia escrever. Isso 

foi decepcionante para mim. Quando cheguei em casa, disse a minha 

mãe que não ia mais à escola, pois não havia gostado da classe e nem 

da professora (DSSR03).(Grifo meu). 

 

 A professora fazia uso de um pedaço de madeira, grande e pesado e 

quem não acertasse o cálculo, tinha que estender a mão para o colega 

que respondesse corretamente golpeá-lo com a chamada palmatória. 

O que mais me deixava decepcionado naquele momento era saber que 

a diretora da escola tinha total conhecimento do que estava 

acontecendo e que apoiava tais atos cruéis(DSSR03).(Grifo meu). 

 

 Muitas outras palavras foram encontradas nos Memoriais dos professores-

cursistas, que ao longo dos textos se repetem, e ponderam a impossibilidade de 

aprendizagem em ambiente hostil, agressivo, grosseiro e cruel. Há a reflexão também 

para o insucesso por falta de atenção e da estrutura pedagógica que aponta sempre para 

uma reprodução de comportamentos como "conturbada","complexa", "difícil", 

"decepção", "insucesso", "agressão", "atos desumanos", "ameaças", "maus tratos", 

"forma discriminada", "desigualdades", "conflitos sociais". 

 RPdS10 e FBO06 citam as agressões e o pavor que tinham, observando que não 

estariam impedidas de aprender, e por terem ímpeto forte e determinado, não desistiram. 

O castigo que ela dava era ficar atrás da porta, virada para a 

parede.Na sabatina, a regra era quem errasse apanhava de 

palmatória, as mãos envermelhavam e ardiam. - Eu tinha pavor dela. 

Para piorar a situação ela foi minha professora por mais dois anos 

(RPdS10).(Grifo meu). 

 

Depois de três anos fui cursar a 3a.série com a professora M.H. onde 

levei bolo de palmatória por não saber responder uma conta de 

subtração sem que eu ainda nunca tinha visto falar de subtração ou 

adição. Mesmo assim eu não desisti e ainda passei de ano 

(FBO06).(Grifo meu). 

 

 Os Memoriais de Formação trazem o discurso do medo, da falta de afeto e ou do 

afeto de forma transversa, do desprezo e da monotonia das aulas. Certamente, essa 

educação escolarizada não pertence ao campo da estetização da existência, da Educação 

Estética do Afeto. 

 Para ACDR01 e ANSD04 o cenário foi lembrado com pesar. 

Lembro-me de que a sala de aula era pequena, as carteiras eram 

daquelas em que os alunos sentavam em duplas; era apavorante só 

em pensar em ir à escola, pois as professoras dessas séries não 
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faziam nada para que eu me sentisse à vontade para assistir às aulas, 

pois nem o mínimo de afeto e atenção eu recebia delas. Como 

poderia, então, tirar dúvidas por não ter entendido os conteúdos se eu 

não tinha nem coragem de abrir a boca? (ACDR01).(Grifo meu). 

 

Foram momentos marcantes na minha trajetória estudantil, alguns 

professores não davam oportunidade para os alunos se expressarem. 

Não sei ao certo o que os levavam a agir com tamanho desprezo. A 

metodologia utilizada era monótona, simplesmente seguia os 

conteúdos que estavam no livro didático, não estimulavam o aluno a 

refletir sobre os conteúdos(ANSD04).(Grifo meu). 

 

 Esse medo especificamente, e os afetamentos descritos, não pertenciam apenas 

ao passado infantil, mas o medo presente, o medo de errar com outros, como erraram no 

passado com eles, o medo de um futuro próximo também, quando eles precisarão 

assumir opções e escolhas durante o processo formativo, para formar, e ao formar, se 

formar, formando-se.  

 Dessa maneira, os afetamentos no âmbito educacional foram descritos com 

intensa proporção, sempre acenando para o impacto no processo pedagógico, e como 

eles vivenciaram essa experiência formativa, e ainda, como esta vivência se dissemina 

no meio educacional.  

 Vejamos a seguir algumas sequências quanto: 

 a Escola: 

Na Fundação Bradesco a professora exigia muito dos alunos, na hora 

de ir para a sala antes tinha que fazer oração no pátio todos em filas 

se não ficasse comportado o diretor estava de olho com uma régua 

bem grande de madeira (RADP09). (Grifo meu). 

 

 aos Professores: 

 

Quando fui para o ginásio no C.P. de Irecê, me deparei com novas 

situações desafiadoras, vários professores diferentes, meigos, 

carinhosos, compreensivos e rígidos. Me recordo bem do professor de 

matemática, pois todas as sextas-feira. Tinha sabatina da tabuada. 

Em casa minha irmã, me ensinava e eu sabia quase tudo, no colégio 

não conseguia, ficava nervosa com medo do castigo, este trauma me 

marcou tanto que aprendi a tabuada (ANSD04).(Grifo meu). 

 

 ao Gestor: 

 

[...] a forma como o diretor tratava os alunos, pois ele era muito 

rígido, às vezes ignorante e sempre usava uma régua de madeira ou 

uma antena de carro para nos intimidar. E se alguém por acaso 
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infringisse as regras da escola ele chegava a bater mesmo 

(RADP09).(Grifo meu). 

 

 aos Colegas: 

 

No retrovisor da minha memória, consigo lembrar muitas cenas 

marcantes da minha vida que ajudaram a me constituir. Quando 

cursava a segunda série do antigo primário, hoje terceiro ano, na 

aula de matemática, a professora E. me chamou para sabatina, 

lembro-me claramente que a primeira coisa que ela falou foi : 8X3, 

Euma P.! - Eu fiquei vermelha de aflição. Procurei contar nos dedos. 

Meu olhar perdido no espaço procurando a resposta no olhar dos 

colegas que enfileirados olhavam para mim, alguns sabiam a 

resposta, mas o medo da professora falava mais alto. Percebendo meu 

desespero ela perguntou novamente: - 8X3? Menina! O tom da voz 

era mai assustador, grosseiro, implacável. Dessa vez, não esperou 

que eu contasse nos dedos, agarrou brutalmente na minha mão e 

aplicou alguns bolos de palmatória. No final disse: - sua burra! vá 

para seu lugar e não levante a cabeça (EPFS02).(Grifo meu) 

 

 a Sociedade: 

 

O que temos visto com frequência, em matéria de jornais são as 

atitudes violentas nas escolas brasileiras. A sociedade cruzou os 

braços. Nas escolas da nossa região não está diferente, já que a cada 

dia aumenta o número de alunos envolvidos com violência, seja 

dentro ou fora da escola (RADP09).(Grifo meu). 

 

 Essas sequências discursivas retratam a necessidade das análises cotidianas dos 

nossos atos e ações. Olhar pelo olhar do outro, em um profundo e árduo deslocamento 

da sua própria visão, é um exercício de se transpor, é o exercício do princípio da 

alteridade. Falar dos avanços ocorridos é o mesmo que me analisar 

instrospectivamente, afirma DSSR03. 

 Encontramos nos ambiente escolares muitas posturas que se solidificaram e 

permaneceram imobilizadas pelo temor, pela culpa, pelo medo. Muitos docentes são 

movidos por um engessamento intersubjetivo, que reflete-se na imobilização e 

fossilização de atitudes e ações geradas pelos desafios do cotidiano, pelos sobressaltos 

diários e por inúmeras situações inusitadas no decorrer do processo de ensino 

aprendizagem. 

 Para JFAM05 

Durante o curso eu fui desafiada em todos os aspectos: a narrar, a 

descrever e argumentar diversas situações que vivenciei no decorrer 

dele.  
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 Descrito pelo professor-cursista ANSD04, o processo formador é dialógico e 

dialético, constituído de idas e vindas, de trocas e experienciações entre os sujeitos e 

possibilita o deslocamento de lugar para favorecer a ampliação e melhoria do processo 

formativo. 

Em (2008), já no curso de graduação, desde o Ciclo Um, pude 

experimentar nas minhas salas de aula, atividades que foram 

desenvolvidas e discutidas no curso de Pedagogia com o objetivo de 

experimentação, para em outro momento tecer comentários positivos 

ou negativos sobre o resultado acerca do que os alunos aprenderam e 

o que precisaria ser melhorado na ação do professor, bem como que 

resultado teria alcançado com os alunos se a atividade tivesse sido 

mediada de outra forma (ANSD04). 

 

 De todo modo, nas práticas do cotidiano escolar o deslocamento do lugar 

ocupado possibilita a compreensão de como se estabelecem e constituem as diferentes 

formas de relações sociais.  

 Por isso, segundo RPdS10, 

Trazendo para o contexto pedagógico esse sentimento de vivenciar 

levamos os educandos a se conhecerem, a conhecerem outras 

culturas, o cotidiano de outras épocas, ajudando a entender 

diferenças culturais, regionais e econômicas de outros países, a se 

sentirem parte da história e a compreenderem o espírito do autor, 

além de desenvolverem suas cognitivas, se tornando leitores críticos e 

reflexivos. 

 

 Estes sentimentos são trazidos das experiências da infância, e que confirmam a 

determinação, apesar dos sofrimentos com as agressões físicas, mentais, torturas 

emocionais, e humilhações, do sonho de estudar.  

 Há um indício também muito forte do registro dos sonhos de infância. A 

sequência discursiva a seguir, traz no seu dizer um viés imbuído a lembrança do desejo 

romantizado e sonhador, desde criança, de fazer valer o simples, e brincar 

(re)construindo objetos com vida e valor. 

[...] viajei no passado a partir da minha infância, da qual aprendi, na 

simplicidade de minha família, os valores para se viver dignamente. 

Meus brinquedos foram doados pela natureza, as espigas de milho 

viraram lindas bonecas loiras e morenas, os vidros de perfume vazios, 

em móveis, os búzios se transformavam em bezerros e vacas 

(MLNN07). 

 

 E, para além, nas escritas os professores se superam no enfrentamento do si com 

si, dos pré-construídos e já-ditos em algum tempo e em algum espaço, que hoje 
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contribuem positiva ou negativamente para a clareza para a tomada das atitudes como 

profissionais. 

 Ao citar o coletivo afetado, as sequências discursivas estão direcionando as 

relações interpessoais para o processo da construção curricular, também, do Projeto 

Irecê. 

 Marcas e pistas discursivas foram apresentadas para contextualizar as relações 

interativas que podem construir ou destruir os processos formativos. Os professores-

cursistas apontam para a formação da e na prática da sala de aula, a das relações, e daí 

partir delas para a formação teórica, uma estrutura curricular que possibilite a 

construção e a produção de conhecimentos científicos que façam sentidos na formação.  

 

 

4.2 O TECER FORMATIVO: UM CURRÍCULO ENCARNADO 

 

 

Os encantos do universo acadêmico [...]  
Quando temos a oportunidade de analisarmos nossas ações  

nos tornamos mais exigentes com tudo que está a nossa volta.  
MDSC08 

 

 

 A constituição da identidade e a processualidade histórico-social dos 

professores-cursistas encontra amparo no currículo do Projeto Irecê, e tem sede na 

escrita como experiência formativa. No tecer formativo, o protagonista do processo é o 

sujeito que está em formação, e que busca suas memórias para (re)significar suas 

histórias. 

 Segundo Benjamin (1993, p. 97), 

a memória é tecida a partir do presente, empurrando-a para o passado, 

numa viagem imperdível e necessária, fundamental para que possamos 

produzir outros encadeamentos, outros modos de compreender o 

acontecido, outras possibilidades de narrativas, significando e 

ressignificando nossa história e produzindo novos sentidos para a nossa 

vida e para a vida dos outros. 

 

 Dessa maneira, o processo formativo vai eclodindo com a externalização das 

concepções pedagógicas a que se propõe a estrutura curricular que apresenta as 

premissas formativas. Dessa maneira, desencadeiam e tornam visível o tecer formativo 

que anuncia a Educação Estética do Afeto. Por essa razão, a construção do currículo é 
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hermeneuticamente traduzida pela realidade escolar, e vai sendo desenvolvida em um 

processo de autoformação.  

 É exatamente como entende o professor-cursista a seguir, que observa as 

relações sociais, e o trajeto percorrido para construção da tessitura formativa, e da 

ambiência formativa, suplantando os discurso imbuídos de uma ideologia que sustenta e 

atende a demanda pelos submissos.  

A formação acadêmica contribuiu para que eu visualizasse dentro do 

curso através das leituras, pesquisas e discussões nos diferentes 

ambientes que a evolução do conhecimento acontece quando cada um 

consegue fazer o seu percurso formativo, uma vez que é necessário 

abrir mão de certas ideias antes consideradas absolutas, 

aperfeiçoando opiniões, a capacidade reflexiva e a visão crítica 

(JFAM05).   

 

 Concordando com ACDR01, o professor-cursista RPdS10 justifica que  

 

Juntar letras e tecer palavras são como tricotar um casaco de lã; 

cada fio, cada laçada precisa ser bem escolhida e trocada, porque 

quando os pontos do tricô forem trocados eles devem combinar com 

cada característica do que está sendo feito. Assim é este memorial; 

cada palavra, lembrança, emoção foi revivida de maneira a produzir 

uma história, evidenciando os aspectos que fizeram parte do meu 

percurso formativo, do meu nascimento até hoje, na minha idade 

adulta, como mãe, avó e profissional (RPdS10). 

 

 Cabe aqui sinalizar que experiência e não a verdade é que dá sentido a escritura, 

essa experiência é sempre uma experiência de um sujeito. Por isso, a Educação Estética 

do Afeto é uma estetização da existência. Considero, com essa premissa, que é em uma 

produção narrativa contínua e processual que se materializada a enunciação dos dizeres 

com efeitos de sentidos individuais e das práticas sociais.  

 Segundo Souza (2006) 

A escrita da narrativa potencializa no sujeito o contato com sua 

singularidade e o mergulho na interioridade do conhecimento de si, ao 

configurar-se como atividade formadora porque remete o sujeito para uma 

posição de aprendente e questiona suas identidades a partir de diferentes 

modalidades de registro que realiza sobre suas aprendizagens experienciais. 

Desta forma, enquanto atividade formadora, a narrativa de si e das 

experiências vividas ao longo da vida caracterizam-se como processo de 

formação e de conhecimento, porque se ancora nos recursos experienciais 

engendrados nas marcas acumuladas das experiências construídas e de 

mudanças identitárias vividas pelos sujeitos em processo de formação e 

desenvolvimento (SOUZA, 2006, p. 136). 

 

 É assim que encontro o currículo formador do Curso de Pedagogia do Município 

de Irecê contemplando atividades que geram experiências, que levam o sujeito a uma 
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atuação profissional coerente, que provoca, instiga, já que o trabalho processual 

desenvolvido indica o autoconhecimento, a auto-organização, e a autoformação. 

 Há uma paisagem desenhada e hermeticamente construída por esse currículo que 

leva o sujeito ao cenário universitário, promovendo um rigor científico que é mesclado 

com o indispensável estranhamento dos afetamentos estéticos, validando a formação 

metodologicamente adequada.  

 O currículo compreendido por MDSC08 é pré-existente às ações; por isso, outro 

ponto observado foi o dos efeitos de sentidos dos discursos que direcionaram e 

convergiram para informar que um bom planejamento é capaz de dar conta da 

intencionalidade pedagógica pré-estabelecida.  

Acredito que o professor tem que trabalhar mais para aplicar o 

conteúdo para cada segmento. Isso significa que ele precisa planejar, 

pensando em cada nível do conhecimento, ou seja, cada habilidade 

necessária para os diversos tipos de alunos, com atividades 

diferentes, agrupando os níveis dos alunos, as hipóteses, traçando 

diferentes metas para alcançar os objetivos de cada grupo 

(MDSC08). 

 

 Hoje, precisamos levar em conta e compreender situações exitosas, conflitantes 

e inusitadas. Trabalhamos no dia a dia com incertezas e imprecisões. Daí porque esse 

mesmo professor-cursista observa que  

Remexendo as gavetas da memória vejo que minha vida foi marcada 

por fortes acontecimentos e cada um deles sempre me reservou a 

contemplação de um horizonte diferente. O inesperado sempre fez 

parte da minha existência, quando eu pensava que tudo estava 

seguindo seu curso eis que surgia no meu caminho algo que 

transformava minha vida. 

 

 Se essa reflexão for trazida para o ambiente acadêmico, posso refletir que, em 

qualquer momento poderemos (re)mexer no planejamento curricular. A partir da 

demanda do cotidiano pedagógico, e dos agentes envolvidos no processo, ou seja, das 

necessidades repentinas, precisamos estar aptos às adaptações que precisarão ser 

realizadas, e deverão estar em consonância com os repertórios que vêm com os alunos. 

 Esta intencionalidade de revisitar os próprios registros, refazer e reescrever 

aponta para uma cautelosa forma pedagógica das atividades que já sempre foram 

realizadas no contexto tradicional da educação formal.  

Naquele momento não compreendia a metodologia aplicada pela 

professora, por isso passei a não gostar das aulas. Gostava mesmo 

dos momentos do recreio que pareciam não ter fim (JFAM05). 
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 Na sequência discursiva anterior, observa-se o interesse pelo não formal ainda 

enquanto tempo passado como aluno e, a seguir, podemos observar tais sinalizações 

quando a discursividade que o professor-cursista transmite ao admitir o quanto é penoso 

nos momentos da execução da educação formal, e nos modelos engessados de 

atividades de produção acadêmica. 

Avaliar não é algo fácil, ainda mais quando se trata das nossas 

próprias produções que aconteceram em diferentes momentos no 

decorrer da elaboração dos diários. Fiquei confusa e insegura em 

muitos momentos ao ter que escrever o que achava pertinente, a cada 

diário eram muitos comentários referentes à estrutura do texto, 

porém mesmo não tendo segurança para com os registros, continuei 

com minha escrita bastante descritiva registrando tudo que ouvia 

(FBdO06).(Grifo meu). 

 

 Emerge, assim, um currículo no Projeto Irecê, um currículo tecido e pautado em 

experiências formativas, intervenções e interferências que levavam às problematizações, 

dinamizadas e tecidas para possibilitar o pensar e repensar das práticas acadêmico-

histórico-sociais. Um currículo encarnado. 

 Dessa maneira, considero que a construção formativa do currículo do Projeto 

Irecê oferece significações para a Educação Estética do Afeto, assim como foi possível 

observar, em várias sequências marcas discursivas, que desvelam como a educação 

estética indica as construções dos vínculos e as práticas de sentido para a vida social. 

A universidade abriu meus olhos para a diversidade, me fez 

compreender que, como educadora, preciso inovar, refletir, rever 

ações. Acredito que hoje sou uma educadora que possui uma visão 

panorâmica em busca de favorecer aos meus alunos a construção 

constante de conhecimento (MDSC08).  

 

 Notadamente, na busca pela compreensão das vivências no percurso de 

formação, nas conexões que estão entrelaçadas e inter-relacionadas, nas experiências 

que geraram sentidos e significados, e nos acontecimentos da formação, histórias que 

foram tecidas.  

Histórias, quem não as tem para contar? [...] Histórias curtas, 

longas, bonitas, tristes, alegres, enfim fatos que nos marcam, que 

fazem parte da nossa formação como pessoa. São essas vivências que 

trago nesse memorial. Deixo registradas aqui as memórias de 

infância, minha trajetória escolar, enfim compartilho, com você a 

história de uma menina peralta, que se transforma em uma linda 

jovem, que é impedida de estudar pelo marido e, ao mesmo tempo 

relato, o mais importante: a minha trajetória profissional como 

professora, com dúvidas, angústias, aprendizagens e algumas dores e 

sabores desta doce e árdua profissão (ACDR01).  
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 Nesse ponto, resgato os princípios da diversidade de estilo, da experiência e da 

alteridade, bem como a dimensão afetiva que tornam o currículo encarnado no processo, 

e consolidado para e na condução almagamada dos temas de formação. Notadamente, 

percebe-se que as orientações tiveram forte marca discursiva, que remete à interferência 

da escrita das sequências bem como na formação acadêmica. 

 Como cita o cursista DSSR03: 

Sendo assim, os registros feitos nos meus primeiros diários, apesar do 

medo e das dúvidas estavam bons ao meu ver naquele momento, 

contudo, à medida em que os textos iam sendo reformulados através 

das correções dos professores orientadores da UFBA, ficava mais 

claro que eu precisava refletir mais sobre conteúdos estudados, 

durante os ciclos e fazer reflexões significativas mais coerentes com a 

práxis (DSSR03). 

 

 Como professores, devemos estar atentos à diversidade de estilo, à 

multiplicidade de formas de pensar, à alteridade e às próprias experiências. Princípios 

que para mim embasam a Educação Estética do Afeto: respeitar as diversas formas e 

conteúdos, se colocar no lugar do outro, ter experiências, fazer acontecer experiências, e 

a partir daí senti-las neste movimento de ir e vir ao passado, de modo a se autorizar e se 

afirmar como sujeitos do processo, movidos pela anima, é o percurso da autoformação. 

 De fato, este é um desafio para conduzir-se a si mesmo, ver-se um em si mesmo, 

ver o outro no lugar do outro e, assim, neste deslocamento, ver de duas maneiras; como 

si e como o outro. Esta é uma das mais difíceis tarefas do ser profissional da educação: 

reconhecer as próprias limitações e avançar para se ler nas ações a serem realizadas com 

a comunidade acadêmica. 

 Para se constituir uma estrutura curricular, precisamos implicar aluno e professor 

no processo formativo, e possibilitar a ampliação de possibilidades de criação e 

recriação de práticas para a práxis pedagógica.  

 Para Heiddeger (2005), é na discussão conflitante que o acontecimento é trazido 

para o presente. É o presente amparado no passado, desenhado por releituras 

provocativas e libertárias e estranhas, que oportuniza a produção dos efeitos de sentidos 

no futuro desse passado, tendo um presente mediador da história que implica uma 

tomada de consciência. 

 Há curricularmente, um nítido entrelaçamento posto nos discursos, carregados 

de significados que apontam para a constituição do discurso de si, e este si em 

formação.   
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Na condição de professora, procuro deixar as aulas diferentes, 

proporcionando às crianças momentos e interação, em que elas 

partilhem suas descobertas e dificuldades no grupo, e, 

consequentemente, busco elaborar situações problemas que possam 

auxiliá-las na aprendizagem. (JFAM05) 

 

 Portanto, compreender a afetividade como dimensão nos processos formativos é 

imperativo, visto que todas as relações são estabelecidas por vínculos intersujetivos e 

sociais. A escrita não emana caso não exista a apropriação e o encantamento nas 

interpretações encarnadas. Lê-se conhecendo, lê-se se apropriando, lê-se se inscrevendo 

no texto que foi incorporado e tomado para si, porque as ideias foram recursadas e 

induzidas à materialidade do real discurso. 

 Observei que todas as sequências discursivas tratam do lidar com as 

sensibilidades, com as emoções, e com as relações afetivas no contexto do processo de 

ensino e aprendizagem, o que de fato, aponta para a produção de sentidos da formação, 

e esses afetam a apreensão do conhecimento. Principalmente no que diz respeito ao 

assujeitamento do sujeito do discurso que é impedido pelo descaso e desmerecimento na 

objetividade e na subjetividade das ações, no lugar de aprendente, quando de um 

currículo impróprio. 

 FBO06 trata textualmente da sua dificuldade em superar os constrangimentos 

que não o fez desistir. Na sequência, o professor-cursista faz uma abordagem na 

sequência discursiva do seu memorial formativo, da maneira como era tratada por Dona 

L., época da escola. 

É pensando nessa compreensão que tenho superado muitos medos, me 

sentindo encorajada a seguir em frente. [...] Da Dona L. não guardo 

boas lembranças, levei muitos bolos de palmatória. Era a famosa 

sabatina que,muitas vezes nos levava a mentir para mãe dizendo que 

estava doente para poder ficarmos em casa e nos livrar da aula, 

principalmente nos dias de sexta-feira. Na verdade, eu fugia para não 

passar por tamanha humilhação diante dos colegas. Tudo isso era a 

maneira que a professora achava que íamos aprender a resolver 

problemas e, por não saber responder contas de subtração, pois, a 

professora não havia nos ensinado, mas usava a sabatina como forma 

e castigo. Mesmo assim eu não desisti, mas também não sei como 

consegui passar de ano (FBO06).(Grifo meu). 
 

 A dimensão afetiva, as emoções, a racionalidade, os medos, as angustias, as 

delícias, os sucessos e insucessos são condições que estão presentes na formação 

humana, e que nos torna humanos e seres aprendentes. Os aspectos curriculares que 
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direcionam aos sentidos da dimensão afetiva concorrem para o esclarecimento da forma 

de pensar a vida e dos atos de tornar-se.  

 É dessa maneira, que a dimensão afetiva é comprovada na sequência anterior, e 

fica notadamente revelada na análise discursiva. Por um lado, há explícito o 

agradecimento e a chance da formação, e por outro o reconhecimento de um momento 

formador de enriquecimento da prática, e de ter profissionais da academia colaborando, 

interferindo e atuando no desenrolar de novas metas para caminhos traçados com 

planejamento.  

 Destarte a complexa 'assepsia generalizada' de si em si e do si para outros. Dessa 

maneira, aponto também que os princípios da diversidade e experiência foram 

salvaguardados pelas atividades propostas para os professores-cursistas, tão bem 

desenvolvidas, que a primeira pessoa apresenta-se em todos os Memoriais e diários, e as 

palavras 'minha' e 'meu' são recorrentes e percorrem um entrelaçamento entre o sujeito 

professor-cursista e os sujeitos alunos.  

Na verdade escola é o lugar onde se aprende a estimular o convívio, o 

respeito e as valorizações das diferenças. Lembro-me com saudade e 

profunda admiração da minha escola: espaço acolhedor e o mais 

encantador das minhas lembranças. O pé de Juá, que ficava no pátio, 

onde eu passava horas e horas a meditar (EPFS02). 

 

 É o que EPFS02 também compreende, e afirma que   

Hoje, à medida que escrevo vou me compreendendo como pessoa, 

todas as vezes que registro o desenvolvimento dos meus alunos eu 

tenho a oportunidade de repensar a minha prática e questionar o 

porquê de alguns alunos ainda não avançado... percebo que o erro 

estava em mim, nas metodologias que utilizei sem diversificação 

achando que todos estavam no mesmo ritmo de aprendizagem. 

 

 Assim, fica clarificado na escrita de EPFS02 que existe uma necessidade básica 

na estruturação curricular. Dessa maneira, é possível ter um envolvimento que 

transparece a tessitura formativa pessoal e grupal, bem como a composição formativa 

interligada à dimensão coletiva.  

 Assim, para dar corpo ao processo de construção curricular, o princípio da 

alteridade é invocado e dá sustentação a estrutura acadêmica. É significativamente 

marcante, a presença e participação da equipe formadora no processo formativo, bem 

como a atuação dos professores-curistas no processo de autoformação.   

Portanto, a partir dos conhecimentos que os alunos já têm, é que o 

professor estende o universo de conhecimento, e oferece oportunidade 
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para que eles possam firmar vínculos entre o que já conhecem e os 

novos conteúdos (RADP09). 

 

 Ao tempo em que se forma, vai-se autoformando. O professor-cursista ACDR01 

se sente responsável por trazer sua contribuição já que compreende que 

Toda minha experiência de 11 anos em sala de aula como professora 

é que trago como contribuição para esse curso, pois acho que vale 

como pesquisa e reflexão sobre o que está sendo feito pela educação 

em Irecê (ACDR01). 

 

 A estrutura curricular para a formação no Projeto Irecê favorece o princípio da 

alteridade, tão importante e necessário para a filosofia e para a pedagogia. Dessa 

maneira, Josso (2004, p.48) afirma que "falar das próprias experiências formadoras é, 

pois, de certa maneira, contar a si mesmo a própria história, as suas qualidades pessoais 

e socioculturais, o valor que se atribui ao que é vivido na comunidade temporal do 

nosso ser psicossomático". 

...durante esse percurso de três anos na faculdade, trouxe para mim 

professora-cursista um apanhado de conhecimentos que subsidiaram 

a minha prática e, consequentemente, a minha prática docente, pois 

participei de atividades relevantes e oportunas devido às muito as 

produções que o curso exigiu. Através deste constante exercício, 

adquiri certa prática de escrita, com maior espontaneidade(FBdO06). 

 

 O princípio da alteridade sugere que todo sujeito social é interdependente de 

outros, interagindo durante toda a vida e, de certo, com sua existência social atrelada a 

outros no que se refere ao eu-com-outros colegas de formação. Eu me coloco no lugar 

do outro, e me desloco para sentir, ver e olhar pelos afetamentos do outro, e não a partir 

da minha visão de mundo. 

 Qualquer espaço formativo deveria dizer-se formador de sujeitos com diferenças 

caracterizadas pela condição de se tornar no intento da diversidade, na imprecisão das 

experiências e na reapropriação da alteridade humana, para assim dar conta de 

disseminar novos conhecimentos.   

 A diversidade na ambiência de espaços diferentes, com sujeitos pedagógicos 

diferentes é imprescindível. Precisamos nos completar para poder crescer mais. Termos 

momentos formativos ainda na escolarização, que construam vínculos e laços afetivos. 

As produções coletivas geram maior interesse da participação dos alunos em sala, 

favorecendo uma aprendizagem com sentidos significativos. 

 A propósito dessa análise, tomo um referencial que privilegia a prática de uma 

fomação ativa, significando e adaptando curricularmente nossas necessidades que vão 
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para além do conteudismo exigido na formação. Essa poderá ser considerada uma 

maneira de tecer a construção curricular para a autoformação, para a formação da 

própria vida. A possibilidadede de tornar a palavra, a frase, a vontade, o discurso em um 

projeto educacional. 

Assim, diante dessa escrita, começando ou terminando, estarei 

sempre aprendendo. ...quando escrevi meu primeiro diário fiquei 

desesperada, não sabia ao certo o que eu ia escrever, as palavras se 

distanciavam de uma maneira assustadora, não escrevia com 

objetividade, com reflexão, o que eu realmente coloquei no papel 

foram descrições de atividades cursadas, não havia referencias, 

relatos da minha prática, achava tudo perda de tempo, não conseguia 

visualizar em que esse exercício poderia ser relevante em minha 

formação acadêmica (EPFS02). 

 

 Portanto, os discursos são trazidos de maneiras diferentes, com dizeres 

diferentes, em contextos sociais diferentes; porém, reproduzem efeitos de sentido, em 

virtude da memória histórica que se faz presente, como se pôde ver nas narrativas 

memorialísticas dos professores-cursistas acerca da infância.  

 Esses recortes discursivos evidenciam a existência dos princípios da diversidade, 

alteridade e experiência que orientaram a análise dos discursos conduzindo à construção 

dos vínculos nos processos de formação. E, ao mesmo tempo, indicam a compreensão 

da dialeticidade no processo formativo, bem como a estética compreendida como uma 

relação sujeito-mundo, tendo a prática de sentido produzindo a vida social, historicizada 

por cada um deles. 
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4.2.1 A Dialeticidade nos Processos de Formação de si com outros 

 

 

Colocar-se fora de si e fora do mundo é antes de mais nada 
inaugurar uma experiência 

em que as coisas não são ainda. 
Tatiana Salem Levy 

 

 

 Ao entrar em contato com os Memoriais de Formação dos professores-cursistas 

do Projeto Irecê, me vi diante da minha história e das minhas memórias. Foi um 

momento de resgate ao passado, uma possibilidade para dar um novo tom ao presente, e 

ampliar as lentes do futuro.  

 A leitura dos Memoriais promoveu em mim um deslocamento de lugar, e ao 

(re)ler as sequências discursivas dos professores-cursistas, para fazer as análises 

discursivas, me flagrei diversas vezes envolvida no tempo, analisando as minhas 

próprias lembranças. Foram múltiplas ideias, e inúmeras provocações. A dialeticidade 

da formação do meu percurso, estava sendo interferida, interpelada, e conspirada pelo 

discurso de outros. Outras vozes impactando na minha autoformação.  

 Essa inter-relação foi importante para que eu pudesse resgatar fatos, com o 

discurso do outro, que se encontravam sem sentidos e significados. Dessa maneira, ao 

tempo em que tratarei dos Memoriais Formativos vou tecendo e revelando, um pouco 

dos meus momentos, que se produziram nos processos de formação. 

 Assim, quando escrevi meu Memorial, constatei ainda como aluna especial, o 

quanto era possível transitar entre as diferentes possibilidades formativas, as mais 

variadas constituições disciplinares e a expressiva condição da pré-existência de 

saberes. O impacto foi gradativamente sendo causado em mim, pelas minhas próprias 

experiências como aluna doutoranda, no encontro com o deslumbramento e com sonhos 

que foram sendo trazidos e adubados à realidade.  

  O exercício de me pensar, experienciando outras formas de formação, com 

outros, se apresentavam em confronto direto com a minha prática profissional e com a 

formação na qual foi submetida. Desconstruí-me e autorizei-me a romper com o 

engessamento que imobilizava minha visão, e que me forçava a rever posturas, atitudes 

e ações em todos os sentidos, assim como ocorreu com os professores-cursistas.  
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 Esse foi o primeiro convite para refletir as formas com que os conteúdos 

didáticos poderiam apresentar-se em um currículo formativo. Mais ou menos o que 

ocorreu com EPFS02 quando refletiu sobre a  

velocidade de quilometros por hora dentro da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA), principalmente porque a universidade me inseriu 

em inúmeros contextos, me fez protagonizar minha aprendizagem e 

possibilitou a minha participação em um universo de múltiplas 

linguagens(EPFS02). 

 

 E, nesse contexto eu também fui provocada a vencer meus medos, e com o 

passar do processo com as experiências e vivências pedagógicas as mais variadas e 

diversificadas, durante o doutoramento, o meu amadurecimento foi ficando evidenciado, 

e eu me vi transportada de espectadora a protagonista da minha própria história de 

formação, compreendendo-me como atora principal dessa investigação.  

 Nesse conviver instigante, visitei o currículo do Projeto Irecê e pude analisar o 

tecer da construção de um currículo hipertextual, o qual possibilita que seus alunos 

construam o caminho formativo e escolham vivenciar um processo pedagógico 

participado coletivamente.  Segundo RADP09, 

A realização de um sonho, eu na formação. O que era um sonho se 

tornou realidade. Foram dois anos de muita tensão, o momento em 

que eu e mais 59 professores da Rede Municipal de Educação, 

reunidos no Colégio T.W., nos dias 04 e 05/062008, realizamos uma 

seleção através de oficinas preparatórias para a elaboração do 

memorial para depois, iniciarmos a segunda turma do programa de 

Formação de Professores da FACED. 

 

 Assim como afirma RADP09, o meu processo formativo foi acontecendo de 

maneira bem parecida, de forma contextualizada e participativa, tendo por objetivo a 

inserção em múltiplas linguagens e diversificados saberes, sendo a construção do 

memorial decisivo para a compreensão das 

[...] experiências que serviram como tijolos para cada página escrita, 

porém a continuidade desta construção pode-se perceber que foi 

graças a minha jornada ao longo do curso de formação de 

professores; fui percebendo uma transformação a cada orientação 

tanto no meu lado pessoal quanto no profissional. Compreendo a 

escola como mecanismo de transformação social e a universidade 

como um caminho de construção do saber, do fazer e do refazer, pois 

fui me refazendo todos os dias, baseada na capacidade de refletir que 

o curso me proporcionou, enquanto pessoa e enquanto educador 

(MLNN07). 

 

  



 

113 

 

 E que 

Este memorial é uma elaboração de lembranças, um mapeamento da 

minha vida pessoal e profissional com toda a carga emocional de 

alegria, sonhos e esperanças que venho desenvolvendo no percurso 

formativo, na construção de uma prática que venho desenvolvendo no 

percurso formativo, na construção de uma prática pedagógica ligada 

a uma visão de mundo, de homem e de conhecimentos que 

fundamentam as relações cotidianas(ANSD04). 

 

 Daí, construir meu memorial foi um revisitar de eventos passados que hoje são 

trazidos cheios de sentidos e significados. Para pensar o processo formativo e refletir 

como se efetivou a produção textual dos professores-cursistas, busquei observar em que 

medida estavam as marcas da compreensão do processo de ensino e aprendizagem, que 

descortinam o ambiente teórico.  

 Segundo um dos professores-cursistas, DSSR03, 

após a releitura dos cinco diários produzidos por mim, durante essa 

jornada do curso de Pedagogia percebo que são perceptíveis as 

mudanças e avanços alcançados nas produções textuais, no que diz 

respeito à escrita acadêmica (DSSR03). 

 

 A escrita revelada por eles aponta para a relação entre o saber científico e o 

saber da experiência, e, nessa perspectiva, a diversidade de estilos e a alteridade que 

compõem o cenário formativo, além da experiência vivenciada.  

[...]as escritas dos diários de ciclos ao longo da graduação, me 

fizeram perceber que a cada narrativa que realizava, elas implicavam 

em uma nova versão. Isso aconteceu também com a narrativa 

memorialística que realizei em três versões diferentes, fazendo com 

que eu reorganizasse as diferentes experiências vividas, com novos 

conhecimentos, para chegar a uma produção mais elaborada, porém 

não acabada (JFAM05). 

 

 É importante ressaltar a relação os vínculos no processo formativo, já que eles 

possibilitam ou não a autorização do sujeito para seu processo formativo. Pode-se, dessa 

maneira, verificar que nos enunciados das sequências discursivas dos professores-

cursistas orientaram para uma hermenêutica das sensibilidades nos processos de 

formação, com diferentes estilos de pronunciar os afetos nos percursos formativos, 

contribuindo para a constituição da identidade. 

 RADP09 alerta na próxima sequência discursiva essa necessidade, apontando 

que o bom profissional é aquele que vai além do processo formativo, e considera  

Dessa forma, reconheço hoje que não é somente na prática efetiva de 

sala de aula que construímos um bom profissional de educação, mas 

também através do conhecimento de alguns teóricos. Para que o 
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profissional procure ir além das leituras, deve utilizar uma escrita e 

uma prática baseada na relação teoria e prática para que, nesta 

conjuntura, formar um movimento constante para assim vivenciar a 

práxis pedagógica em sala de aula (RADP09). 

 

 Vários são os cursistas que relatam como foram diferenciados os impactos 

causados pelas atividades realizadas durante o processo formativo realizado por um 

curso estruturado com um currículo dialógico. É assim como me sinto. 

  Estas atividades se revelaram como um processo formador de crescimento 

intelectual, pessoal e social, em um currículo embasado por um modelo que se distancia 

do cenário universitário atual. 

 Sobre as Atividades Curriculares realizadas, fica evidenciado na sequência de 

MLNN07, ao se referir a uma das atividades desenvolvida durante o Curso, a promoção 

para o despertar de si, pela prática de ler, que possibilitou a interação grupal, bem como 

o estabelecimento dos vínculos afetivos. 

 Segundo RPdS10, 

Me apaixonei pelos Grupos de Estudos Literários - GELITs, e optei 

por me inscrever em todos os Ciclos que foram oferecidos, com 

certeza, nessas atividades eu me envolvi bem mais, porque me 

identifiquei com os estudos dos livros literários, e com as várias 

estratégias diferentes trazidas pelas professoras/orientadoras do 

curso: F.P., em "A menina que roubava livros", o primeiro, e mais 

importante; confesso que n unca havia lido um livro literário com 

mais de cem páginas, e com um contexto tão vasto em fatos históricos. 

Aliás, eu nem me dava conta de perceber as entrelinhas de um texto, 

apenas me envolvia com as histórias contadas, com os fatos que 

ocorrem no texto.  

 

 E continua afirmando que esse 

[...] se tornou um período do meu despertar pela busca de maiores 

conhecimentos pedagógicos, que me foi proporcionado pela 

oportunidade do curso de formação de professores da Universidade 

Federal da Bahia, através do curso de graduação em Pedagogia. 

 

 De fato, sempre enunciados nas sequências discursivas, essas vivências e 

experiências formativas, contribuíram para que os professores-cursistas se deslocassem 

dos seus lugares de imobilismo formativo, para ocupar o lugar de provocadores e 

disseminadores da prática de ler e escrever para e na relações com outros em formação.  

 Encontrei nos discursos dos professores-cursistas a compreensão dos mesmos 

para os atos de ler e escrever na formação pedagógica como essenciais para a 

compreensão de si. Em outras palavras a oportunidade para refletir a compreensão da 
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autorização de ser o que se é. Dizendo em termos bakhtinianos a constituição da 

subjetividade, pela intersubjetividade. 

 Notadamente posso observar que esse todo processo para o professor-cursista 

DSSR03, levou 

[...] a perceber a importância dos diários e dos registros 

memorialísticos, pois esses materiais poderão servir de iniciação à 

investigação a respeito da prática pedagógica, para estudos e 

pesquisas futuras introduzindo inovações e novos saberes que, 

também, em algum momento poderá servir de base para melhorar as 

minhas aprendizagens e a dos meus alunos, promovendo uma 

formação que amplie as referências das minhas ações e 

atuações[...](Grifo meu). 

  

 Essas condições citadas trazem a possibilidade de ampliação da visão do 

professor-crusista sobre si e sobre o mundo, oferecendo a ele alternativas para realizar 

suas escolhas formativas, pressupondo a afirmação de si no processo formativo, 

principalmente quando o mesmo afirma que ao escrever ele está arquivando materiais 

que "poderão servir de iniciação à investigação a respeito da prática pedagógica, para 

estudos e pesquisas futuras introduzindo inovações e novos saberes [...] promovendo 

uma formação que amplie as referências das minhas ações".  

 Inspirei-me a refletir os lugares ocupados por esses sujeitos, e a formação em 

exercício que concebeu um planejamento curricular desenhado para uma efetiva 

participação, para o engajamento e o envolvimento no processo, para o emaranhado 

discursivo, para pistas que apontam as condições de produção, e para as inquietações 

que posicionam o sujeito do discurso.  

Quando iniciei o curso de Licenciatura em Pedagogia, foi 

apresentada para nós cursistas a primeira versão fílmica, com o filme 

"Nós que aqui estamos por vós esperamos" (Rio filme, 1999 - 73 min), 

de Marcelo Masagão, expondo um breve histórico no século XX. Tive 

a sensação de estar em um cinema e não numa sala de aula 

vivenciando outro tipo de linguagem, o que era incomum às salas de 

aula há bem pouco tempo. (ANSD04). 

 

  Os trabalhos realizados durante e ao final de cada ciclo, como exemplo os 

Seminários de Encerramento, abrangem uma gama metodológica de caráter ativo, uma 

vez que o aluno utiliza cenários do cotidiano para fazer a história lida, contada, 

interpretada, cantada, teatralizada, contextualizada e configurada em produção de si.  

Na apresentação do GELIT no Seminário final do ciclo quatro, 

aconteceu o chá literário com um banquete, um caixote com 

perguntas sobre o livro Anarquistas Graças a Deus. Teve também 
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plaquetas decoradas, com questões sobre o livro A Casa dos Espíritos 

(RPdS10). 

 

 Para ANSD04, trabalhar com atividades fílmicas, atividades artísticas e literárias 

que diversificam e ampliam o repertório do cotidiano, traz um ressignificar para a 

formação, uma vez que, como ela afirma, é exponencial ter o acesso a acontecimentos 

históricos que marcaram época, e/ou que imaginativos fazem a construção intelectual, 

em seus espaços e tempos, e em suas multiplicidades de olhares. 

Essa atividades foram relevantes para a minha docência. Antes não 

tinha o hábito de assistir nem de trabalhar com filmes, talvez por vê-

los somente como 'entretenimento'. Hoje, depois de ter participado de 

várias atividades fílmicas na faculdade, com o objetivo de entender a 

trama do autor, pude desmistificar esse conceito, pois quando levo um 

filme para a sala de aula faço um planejamento para que os alunos 

possam sentir-se interessados e expor seus conhecimentos, seja 

através de textos coletivos, com a professora como escriba, desenhos 

ou comentários nos momentos da roda de conversa (ANSD04). 

 

 E complementando o pensamento, 

Sem dúvida, o que ficou marcado na história do curso foram a 

autonomia, a ousadia e a criatividade através das atividades 

'Produção Livre' (RAPD09). 

 

 Na mesma direção de RAPdS10 e ANSD04, MDSC08 se colocam no lugar de 

docentes, para conseguirem refletir como os afetamentos dessas vivências durante as 

atividades podem contribuir para, e com seu cotidiano pedagógico. 

É preciso que ensinemos nossas crianças para a vida e não nos 

limitemos a conteúdos sem significados para eles. Acredito que nossa 

maior erro é achar que nossa obrigação termina quando a aula 

acaba. Desconhecemos as histórias dos nossos alunos, ignoramos 

seus medos, desejos e sonhos. [...] Permitir que os alunos vivam a 

experiência de sonhar, de se perceber parte fundamental de um 

contexto social, é possibilitar que eles vejam o mundo por diferentes 

ângulos, é abrir as cortinas para o espetáculo da vida, é mostrar que 

não importa onde estamos, nem de onde viemos, e sim onde 

desejamos chegar. 

 

 Assim, ao se colocar no lugar de professor, RAPD09 se insere na magia da 

leitura e se transporta para o lugar de deleite ao "ler para as crianças". 

Através das leituras de histórias que são feitas diariamente, percebo o 

envolvimento das crianças, provocando o imaginário, demonstrando 

suas emoções como: receio, angústia, tranquilidade; outros com 

medo, chegando até ao choro. Ler para as crianças é se divertir com 

as situações vividas pelas personagens (RADP09). 
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 Dessa maneira, as experiências artísticas, literárias, fílmicas, entre outras 

produzidas em diversos espaços e tempos, da história da humanidade, constituem-se em 

inspiração criativa para as próprias produções textuais. E, me encontro aqui novamente. 

 Essa construção curricular demandou daqueles que estavam dinamizando e 

implantando o processo formativo do Projeto Irecê, um revisitar de suas certezas 

acadêmicas e uma observação minuciosa dos valores imbuídos em um cotidiano 

pedagógico viciado pelos ritos universitários/propedêuticos. Foram esses sujeitos 

construtores dessa processualidade histórico-social convidados a dar lugar às releituras 

paradigmáticas, reflexões teórico-didáticas e pensamentos filosóficos inovativos e 

críticos.  

 As práticas e ações formativas e autoformativas direcionadas e intencionalizadas 

para a configuração do currículo foram traduzidas em possibilidades para que os 

professores-cursistas se reconhecerem no e do processo. 

 Por isso,  

Pensando assim, é necessário que os educadores também busquem 

inovar sua forma de mediar conhecimentos. Talvez as escolas estejam 

presas a antigos regimentos que não funcionam mais, porque não 

atendem a essa nova geração contemporânea[...] (RPdS10). 

  

 Segundo FBdO06, 

 

Como cursista da Universidade Federal da Bahia, tenho a certeza de 

que a minha prática já não será mais a mesma, assim, meus alunos 

terão uma nova professora, com uma nova visão do que é ensinar e do 

que é aprender (FBdO06). 

 

 Na sequência discursiva a seguir, observa-se esse mesmo movimento 

compreendido pelo professor-cursista, quando afirma que no tecer curricular, todas as 

atividades proporcionaram 

um leque de informações que, aos poucos, iam se transformando em 

conhecimentos. Isso me deixava fascinada pelos temas estudados. A 

forma como eram conduzidos os Grupos de Estudos Acadêmicos 

(GEAC), favorecia situações que me oportunizaram sair do 

'mundinho' para viajar através das diferentes leituras, a exemplo dos 

filmes e imagens que eram vistos durante os estudos no 

grupo(JFAM05). 

 

 Aquilo que buscamos em nós mesmos, aquilo que construímos como atos de 

renovação e atualização se caracterizam como possibilidades de tornar-mos-nos outros. 

Esse é o encontro com a esteticidade da existência com a Educação Estética do Afeto.  
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 Há outros em nós, há nós nos outros, e há outros nos outros. Há essencialmente 

outros em nós mesmos, sendo isso resultado de quando nos transportamos para as terras 

do inconsciente e invocamos a dialeticidade nos processos formativos para compreender 

hermeneuticamente nosso si-com-outros. 

 Os discursos dos professores-cursistas também estão impregnados de palavras 

como 'superação' e 'novos caminhos'. Sentidos que marcam a infância, estão descritos 

nos memoriais que explicitam, subjetivamente, com pistas implícitas nas descrições dos 

vínculos.  

Acredito que as relações afetivas nas salas de aula dependem muito 

das atitudes do professor. Se o mesmo for indiferente ou expressar 

raiva em relação aos alunos, a tendência é que estes repitam estas 

atitudes, gerando um ambiente de conflito, o que dificulta a 

construção do conhecimento (ACDR01). 

 

 Nesse tecer formativo posso observar que os caminhos percorridos no processo 

pedagógico, têm o sujeito uno-coletivizado, no processo civilizador, de autoformação. E 

como fio condutor a estetização da existência, visto que o discurso está sendo 

considerado como produtor do 'eu-comigo' e do 'eu-com-outro'.  

 E, na perspectiva em que nos situamos, o texto vem sendo explorado e analisado 

para buscar o lugar das relações, dos sentidos e das produções de significações, 

vislumbrando sempre um sujeito parte integrante de um processo sócio-histórico.  

 Um processo civilizador de estar no mundo com outros. Memoriais de Formação 

que desvelam o encontro da dialeticidade nos processos de formação de si,  que 

demonstram de fato, que a formação é uma autoformação, com produção-análise-

produção acerca do eu-eu, eu-com-outro, do eu-no-mundo-com e, do eu-com-o mundo.  

 FBdO06 retoma o início de sua atuação profissional e afirma que 

Hoje virando minha caixinha de memórias veio as lembranças do 1o. 

ano de trabalho. Em primeiro lugar quando você exerce um cargo por 

gostar do que faz já facilita bastante. Desenvolvo meu trabalho com 

muito orgulho. (FBdO06). 

 

 Estar-se vendo através do texto, é produzir formas de existência, por ele ser 

temporalizado, espacializado, porque gera vínculos, porque constroem pontos de 

diálogos que trazem a divergência do pensar em uma interlocução.  

 São vidas sendo reproduzidas desde o início da formação. 

No início do curo de Licenciatura em pedagogia – Séries Iniciais 

UFBA/IRECÊ a tarefa de escrever diários não era fácil, só que hoje 

falo a respeito dela com maior propriedade, pois antes tinha a ideia 
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da escrita de diários como a dos pré-adolescentes, que colocavam 

tudo o que se passava na vida, inclusive as datas, de forma bem 

descritiva (DSSR03). 

 

 Nesse sentido de reflexão germinal, quando se conta um pouco da história, gera-

se o embrião do processo civilizatório, que se apresenta contraditório e cheio de 

ressignificações. Um processo civilizador que educa nossos afetos, nosso agir, nossa 

forma de conduzir nossa vida e nossas relações com o mundo.  

 Por isso, 

O exercício de escrever diário e memorial me ajudou a refletir sobre 

o meu fazer pedagógico, ofereceu-me a possibilidade de lidar com as 

palavras. Escrevendo diários fui aprendendo a escrever melhor. Antes 

pensava que sabia escrever, hoje descobri que tudo que sabia sobre o 

mundo da escrita era pouco diante de sua complexidade. Depois das 

atividades que cursei na UFBA, compreendi muitas coisas relevantes 

para minha profissão, entre elas a relevância de trabalhar nas aulas 

com as diferentes linguagens para que os alunos tenham 

oportunidade de se expressar. meu planejamento hoje é diversificado 

e mais atrativo. As aulas que antes obedeciam a um ritual, hoje têm 

inovações como leituras de diversos gêneros, meus alunos escrevem 

diários, falam sobre histórias de vida, gravam áudio e vídeos 

(MDSC08). 

 

 Mautner (2009,p.33) foi citado por 'JFAM05' para justificar o papel da escola, 

que deve preparar membros aptos a viver na sociedade que os aguarda. Cabe à escola 

criar pessoas capazes de abdicar de certos extremos de individualismo, personalismo, 

para poder ser indivíduos sim, mas não obrigatoriamente solitário.  

Com todas essas aprendizagens, tenho buscado ser uma professora 

dinâmica, aberta, que auxilia no processo de construção de 

conhecimento, pois, acredito que a aprendizagem acontece na 

vivência, na convivência, n interação com o meio em que o aluno está 

inserido (JFAM05). 

 

 Os sujeitos não se produzem sozinhos. São frutos de um processo 

civilizatório/educacional, que têm por base apoio sociológico e antropológico, e que se 

apresentam como fundamentação para a apresentação da estetização da existência, 

porque um sujeito é significado por outro, e depende do outro para existir e se produzir 

em, com e no grupo.  

 Um processo civilizador que traduz a dialeticidade nos processos de formação de 

si com outros, e que gira em torno da concepção do sujeito uno no coletivo. 
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4.3 OS FIOS TECIDOS  

 

 

O tempo narrativo é incomensurável com  relação ao tempo real. [...] 
A arte que permitiu a Sheherazade salvar sua vida a cada noite  

está no saber encadear uma história a outra  
Ítalo Calvino 

 

 

 As interfaces da Educação Estética do Afeto como viés formativo na perspectiva 

de uma formação para a autoformação é a discussão do corpus desse trabalho de 

pesquisa. 

 Considero que a intenção formativa de um currículo deve apresentar um 

contexto que propicie a ampliação e a inovação do olhar, favorecendo uma formação de 

apreciadores da arte, da literatura, do cinema, da vida em suas nuances e contrastes, do 

cotidiano e de maneira especial provocar experiências estéticas.  

 Assim como os artistas são verdadeiros artesãos, os professores podem se 

considerar escultores de obras que são executadas no ambiente formativo, e esculpidas 

por várias mãos, que produzem em cada espaço-tempo uma personalidade educacional e 

cultural transformada em estátua viva e aperfeiçoada, da qual poderemos nos orgulhar. 

 É, portanto, dessa maneira, que se pode pensar na construção de um currículo 

formativo com interfaces da estética e do afeto, tendo como viés formativo a dimensão 

afetiva, as sensibilidades e os afetamentos.  

 Este procedimento, por opção formativa de um trabalho pedagógico, transporta e 

impulsiona a reflexão dos alunos, proporcionando uma aprendizagem tecida que o faz 

protagonista da história do seu próprio conhecimento. Poder-se-ia dizer que os fatos 

marcados pelo tempo despertam, inquietam, provocam o interesse e estimulam qualquer 

sujeito experienciar conhecimentos e saberes os mais diversos.  

 No Projeto Irecê analisado, foram oportunizadas inúmeras condições que 

contribuíram para eclodir o pensar de si para si , e do si para outros. Dessa maneira, 

cabe à formação inaugurar práticas curriculares para a autoformação, que permita ao 

aluno ser protagonista dele próprio. Por isso é que podemos observar que na formação 

docente do Projeto Irecê, o ponto de partida é um mosaico cheio de interfaces, de 

articulações, sentidos, provocações para novas interpretações. 

 Assim, parece-me que ao nos significar sujeitos problematizadores estamos 

fundamentando um percurso educativo estético do afeto. Creio que o problema se 
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constitui em querer e ou pretender atingir um ideal de sujeito, com aspectos religiosos, 

culturais, morais de felicidade, que a atualidade distancia e/ou impede de ser o si-de-si-

mesmo-com-outros.  

 Kant (2005, p.52) compreendia o "belo", em sua Crítica da faculdade do Juízo, 

como juízo de gosto estético, que se baseia na imaginação, no sentimento, prazer e ou 

desprazer, pensa o objeto de desejo de quem o admira.  

 O ritmo que João Cabral de Melo Neto, Octavio Paz e Fernando Pessoa 

imprimem à poesia, trazem a flutuação da literatura, e assim posso observar ainda mais 

que a arte, traduzida em poesia, é invisível aos olhos à medida que brota das mais 

profundas aspirações, e não empreende apenas ao belo, mas para além dele. 

 Se pensarmos que a vida é um processo de fenômenos estéticos, na verdade um 

advento estético a cada provocação, podemos pensar que o afeto justifica a própria vida. 

A vida em vida, a vida na vida, a significação de novos valores a partir da reavaliação 

dos nossos próprios.  

 Nietzsche (1974, p.241) dizia que "somente pelo estimar há valor: e sem o 

estimar a noz da existência seria oca." Ele, não adepto à política da igualdade que era 

proposta por Rousseau, propunha a libertação da alma, do agir sem o temor da 

submissão imediata das questões morais. 

 Skarmeta (2002), citando Pablo Neruda, compreende que "escrever é fácil: você 

começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final; no meio, coloca as 

ideias". Neruda se referia e entendia a luta pela cultura, pelo conhecimento científico, 

tecnológico, de inovação, de saber literário, pela justiça e pelo amor. Pelas variadas 

linguagens artísticas que traduzissem e produzissem as vozes literárias da poesia. 

 Instigar a formação de poetas, nessa perspectiva, é ter sujeitos pedagógicos 

envoltos as palavras, que traduzem, transferem, e se doam ao outro, doando o seu 

próprio transportar em metáforas. Compreendo que poetas são verdadeiros condutores 

das palavras, à medida que na relação com outros, produzem o encantamento do 

desvelar, dos outros nos outros, do ser-no-mundo-com. 

 Dessa maneira, defender a Educação Estética do Afeto nos currículos formativos 

é conceber que o racional, o individualismo, a possessiva maneira pessoal de ver a vida, 

fazem parte também da construção do nosso cotidiano de afetamentos, os quais podem 

ser (re)conduzidos e orientados para uma prática coletivizada, civilizatória e 

escolarizada. Creio que rompemos e evoluímos com as nossas emoções para dizer 

nossos desejos, registrar fatos subjetivos que ficaram no silêncio, os não-ditos anseios, 
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as silenciadas necessidades, para dar-nos vozes objetivas e escrever para ser lido nosso 

ser sujeito com outros.  

 Está aí a reflexão sobre a dita compreensão equivocada dos românticos que, no 

século XIX, ainda com equilíbrio e ao mesmo tempo desequilíbrio, utilizavam a 

imaginação, a fantasia e a singularidade de cada interpretação, de cada intenção, de cada 

ação, e do efeito do impacto do ampliar as fronteiras da razão. 

 Mais que uma arma indispensável à preservação das formas de comportamento e 

de criação, estaria necessariamente na plenitude da percepção e da interpretação do 

mundo, a própria percepção. O olhar para mim mesmo.  

 Uma via de mão dupla, uma conquista de novos horizontes individuais e 

coletivos e, consequentemente, um processo para o repensar a melhoria do mundo em 

que se vive, com e a partir das metáforas da vida. A participação com isso é 

desencadeada a partir do desejo, porque mexe com um sentimento e com a necessária 

experienciação da experiência. Com isso posso afirmar que a paixão ocorre na medida 

da subjetividade do desejo e expõe a carne, trazendo responsabilidade no saber lidar.  

 Por essa razão considero que  

A educação do sensível nada mais significa do que dirigir nossa atenção de 

educadores para aquele saber primeiro que veio sendo sistematicamente 

preterido em favor do conhecimento intelectivo, não apenas no interior das 

escolas, mas ainda e principalmente no âmbito familiar de nossa vida 

cotidiana Desenvolver e refinar os sentidos, eis a tarefa, tanto mais urgente 

quanto mais o mundo contemporâneo parece mergulhar numa crise sem 

precedentes na história da humanidade (DUARTE JR., 2001, p.45). 

 

 Nas práticas pedagógicas, a provocação é fato permanente que consolida a busca 

diante do desafio e, agrega-se a sedução para dar o toque requintado do estímulo. Para 

isso, a energia precisa estar voltada para o objeto de estudo, o que fatalmente excluirá a 

figura física do professor do processo, o que seria um equivoco completo. 

 Podemos ouvir o som do nosso próprio respirar ao mergulhar com máscaras de 

oxigênio nas profundidades do oceano. Poderíamos pensar que embaixo, submersos por 

água, o som seria efetivamente o som do mar dos meus sentidos, e se pensássemos 

assim, estaríamos utilizando a metáfora da vida, "o que poderia ser?", seria uma 

pergunta que aguçaria nossa possibilidade de pensar. Parece-me um viver seduzido por 

muitos ecos. Querer ou pretender brincar com as palavras, e dar sentido a elas 

através/sobre/sob/com/ao/a partir dos nossos próprios sentidos.  

 Falcão (2003), na obra O Doido da Garrafa, tem tamanha intimidade com as 

palavras, que, ao contar a história, consegue dizer um dito tão explícito e objetivo, que 



 

123 

 

torna minimizado o subjetivo e o complexo da redação. Penso que ela estaria trazendo o 

nosso fazer ser-no-mundo-com-outros.  

 

Ele não era mais doido do que as outras pessoas do mundo, mas as outras 

pessoas do mundo insistiam em dizer que ele era doido. Depois que se 

apaixonou por uma garrafa de plástico de se carregar na bicicleta e passou a 

andar sempre com ela pendurada na cintura, virou o Doido da Garrafa. O 

Doido da Garrafa fazia passarinhos de papel como ninguém, mas era 

especialista mesmo em construir barquinhos com palitos. Batizava cada 

barco com um nome de mulher e, enquanto estava trabalhando nele, morria 

de amores pela dona imaginária do nome. Depois ia esquecendo uma por 

uma, todas elas, com exceção de Olívia, uma nau antiga que levou 

dezessete dias para ser construída [...] Gostava muito de observar as 

pessoas na rua, do cheiro de café, de cantar e de ouvir música. Não gostava 

muito do fato de ter pernas, mas acabou se acostumando com elas. De 

cabelo ele gostava. Em compensação, tinha verdadeiro horror a multidão, 

bermudão, tubarão, ladrão, camburão, bajulação, afetação, dança de salão, 

falta de educação e à palavra bife. Escrevia cartas para ninguém, umas em 

prosa, outras em poesia, como mero exercício de estilo.Tinha mania de dar 

entrevistas para o vento e já sabia a resposta de qualquer pergunta que 

porventura alguém pudesse lhe fazer um dia. Ajudava o dicionário a 

explicar as coisas inventando palavras necessárias, como dor infinita. 

Sentia uma paixão azul dentro do peito, desde criança, sempre que olhava o 

mar e orgulhava-se muito disso. Acreditava no amor, mas tinha vergonha 

da frase. Às vezes falava sozinho. Preferia tristeza à agonia [...] Durante o 

dia o Doido da Garrafa trabalhava numa multinacional, era sujeito bem 

visto, supervisor de departamento, ganhava um bom salário e gratificações 

que entregava para a mulher aplicar em fundos de investimento. No fim do 

ano ia trocar de carro. Era excelente chefe de família. Não era mais doido 

do que as outras pessoas do mundo, mas sempre que ele passava as outras 

pessoas do mundo pensavam, lá vai o Doido da Garrafa, e assim se 

esqueciam das suas próprias garrafas um pouquinho (FALCÃO,2003, 

p.71). 

 

 Portanto, considero que para a Educação Estética do Afeto é essencial essa 

reflexão, principalmente quando pensamos no sentido de que é nas relações de interação 

que se emanta o sentir. Dessa maneira, fiz uma relação dos registros nos Memoriais 

Formativos com uma obra de arte. Não a obra como obra qualquer; mas a obra como 

sujeito e como objeto do dizer-se; não o objeto como obra, e nem o sujeito como obra; 

mas uma obra subjetivada que desvela as mais variadas posições sujeito, e que gera 

alternativas e possibilidades para a superação do assujeitamento ideológico, nas ações 

do transcurso pedagógico. 

 Não seria possível considerar o Memorial de Formação como uma obra de arte 

se citássemos teóricos pragmáticos, estruturalistas, realistas, hegelianos, porque 

materializaríamos a obra pelas convicções filosóficas e epistemológicas de cada um 

deles. Nesse caso, como obra ele se transformaria em objeto, mero objeto, mero 

registro, sem signo, um instrumento meramente de fatos. Assim, os Memoriais se 
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transformariam em obra objetivada pelo essencialismo, e não seriam compreendidos 

como conhecimento produzido com a escrita como experiência e formação.  

 Por outro lado, ao pensar os "afectos e perceptos" que advêm de Deleuze, 

Guatarri, entre inúmeros outros teóricos, posso considerar a contribuição para a 

construção das formulações e acepções à dialética homem-natureza-sociedade, 

interligadas para e com a produção da obra-sujeito. Assim, não distanciamos a 

multirreferencialidade dos efeitos de sentidos e os Memoriais não seriam assujeitados. 

 É de fato, como cada um olha, como cada um vê e atribui significados na 

linguagem do mundo de fora, e do mundo interno que poderemos definir os tempos e 

espaços que compõem as concepções para se ter a definição do que é uma obra-sujeito. 

Creio que até as forças cósmicas que conspiram para se ter uma energia motivadora que 

vai além do humano, precisam de compreensão. 

 Nesse momento, precisaria também, recorrer a conceituação da Teoria do Caos e 

falar sobre a criação por Lorenz, quando em 1940, considerava que "situações iniciais 

ligeiramente diferentes podem se desenvolver em situações consideravelmente 

diferentes". A partir daí, atitudes reflexivas foram tomadas por diversos estudiosos que 

pretendiam compreender o que tem na sua essência do mundo, e ou na existência de que 

em qualquer pequenina mudança nos e dos eventos, poderão causar danos e 

consequências diferenciadas para o futuro.  

 Para os matemáticos e para os físicos esta é uma possibilidade de explicar 

fenômenos, ao mesmo tempo simples e naturais, que passariam a ser dinâmicos e 

complexos. Para a educação podem constituir-se vieses formativos, o que contemplaria 

a Teoria do Caos na sua originalidade.  

 Refletir sobre o Memorial como uma obra-sujeito, constitui-se também arte, pela 

e a partir da experiência de cada um, produtos de uma Educação Estética do Afeto, que 

eleva o sujeito à estetização da existência. A afirmação do 'si'. A autoformação. 

 Na educação, o Memorial registra os significados de vida que são tensionados 

para a formação, e que são provocados para pensamentos que trazem contribuições à 

uma interpretação que não se restringe apenas à hermenêutica ou às compreensões, mas 

de fato a uma ousada e atrevida tentativa de ir para além da criatividade, interagindo 

com o mundo interno, e o (re)inventando, no movimento de (re)inventar-se a partir das 

palavras.  

 Levy (2011, p. 20) salienta que 
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Na versão literária, por sua vez, a linguagem deixa de ser um instrumento, 

um meio, e as palavras não são mais apenas entidades vazias se referindo ao 

mundo exterior. Aqui, a linguagem não parte do mundo, mas constituí seu 

próprio universo, cria sua própria realidade... Dessa forma as palavras passam 

a ter uma finalidade em si mesmas[...]. 

 

 É muito interessante apreciar o registro materializado com significações e efeitos 

de sentido os mais diversos. Não poderemos controlar após a experiência o que 

acontecerá no futuro. A afirmação de Albert Camus (1980) confirma que "não se pode 

criar experiência. É preciso passar por ela". Assim, a beleza ou não da forma está 

relacionada ao sentimento que chegará como conteúdo aos olhos de quem a projeta e de 

quem busca a revelação na autoformação.  

 No mesmo sentido, Read (2001, p.115) cita que os "valores estéticos sem dúvida 

existem, distintos dos valores hedonistas: o belo não é o mesmo que o agradável. Na 

verdade, a beleza pode ser a causa da dor". Essa reflexão traz o prazer e a dor, o medo e 

a alteridade constitutivos do processo formativo.  

 Produzir sentimento de pertencimento, vivenciar o processo de dor e de alegria, 

praticar o desapego, e ser ator principal do cenário escolar, é o processo estético do 

afeto formativo. 

 Assim, a Educação Estética, desde Baumgarten (1735) até os dias atuais, pode 

ser interpretada a partir da teoria da sensibilidade, a ação do ser sensível, que traz a 

palavra 'estética' significando o que é afetado nos sentidos, para dar forma e conteúdo 

àquilo que contextualiza o processo formativo. 

 É o processo da formação na perspectiva da Educação Estética do Afeto. A 

dialética vivenciada, que é afetada por emoções e por vínculos, aqui os Memoriais dos  

professores-cursistas, que, ao registrarem seus afetamentos foram se formando, e se 

autoformando. Evidentemente, o imbricamento das vivências, experiências e 

atualizações, as quais implicam a intencionalidade para uma Educação Estética do 

Afeto.  

 Se fizermos um percurso da literatura à psicanálise e situarmos as diferentes 

formas de pensar a obra, historicizando cada período, explicando cada momento 

histórico ao longo da história da humanidade, criaremos em nosso meio novos valores, e 

geraremos sentidos outros, de uma maneira ou de outra.  

 E se compreendemos o Memorial como objeto, ele será um tradutor de conteúdo 

e forma, em um tempo e espaço. No entanto, se o considerarmos propriamente um 

sujeito, ele falará por si só, a partir da leitura e da escrita de quem a estiver nos 
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contemplando. Eu fui contemplada com essas leituras. Foi um diálogo no "entre" das 

minhas emoções. Assim considero, que a acepção estética incide na elasticidade da 

compreensão de podemos ter uma obra/palavras, que se comunica a partir dos sentidos, 

da percepção e da imaginação. 

 A experiência, nesse sentido é o vivenciar, o escutar as imagens projetadas para 

acompanhar o circuito discursivo. É ímpar compreender que a produção textual de si, 

assim como as diversas linguagens artísticas, nas mais diferentes manifestações, está na 

direção da formação de um sujeito amplo, complexo, na mais real concepção do termo, 

além, evidentemente de ser uma ampla ferramenta para investigação, reflexão e crítica 

social, além de ser uma real possibilidade para o autoconhecimento.  

 Nietzsche (1974, p.36), que esteve na contramão da política do ocidente, 

principalmente quando tratava de criticar radicalmente os movimentos culturais da 

modernidade, compreendia que "a arte e nada mais que a arte! Ela é a grande 

possibilitadora da vida, a grande aliciadora da vida, o grande estimulante da vida. [...] A 

arte como única força superior contraposta a toda vontade de negação da vida”, e com 

isso concluía que sem ela destruiríamos a realidade. 

 Faz parte da história arriscar-se para que, participando por meio dela, poder dar-

se possibilidade de manter tradições, revelar tesouros escondidos da memória, e tornar 

acessíveis elementos do seu rico patrimônio natural e cultural.  

 É neste instante que me volto à Educação Estética do Afeto como uma 

possibilidade formativa da mais viva, na vida da escola e na escola da vida. Propondo 

não a busca do belo, da essência e do âmago da beleza, mas sim a linguagem de um 

mundo luminoso, de múltiplas cores, apreendido por sensibilidades plásticas, amantes 

da forma, das nuances e dos contrastes. 

 É uma maneira ímpar de sentir o mundo, sentir a vida, ter algo mais em si que 

faça com que a escrita memorialística possa transmitir emoção e afetamentos para a 

autoformação. Este é o mérito do artista: mergulhar na profundidade da alegria, da 

felicidade, do prazer, da tristeza, do remorso, da infelicidade, do ódio, do bem e do mal, 

na perplexidade, na esperança da humanidade. 

 A escrita memorialística torna-se burilada na medida dessas reflexões. A 

construção do processo vai tornando-se em diversos momentos prazeroso, constituindo-

se um processo de si-para-si, efetivando-se na narração das histórias. 

 Daí porque pela e na linguagem concebemos, conhecemos, compreendemos, e 

em Perrissé (2009) encontro a real compreensão da palavra palavra, quando afirma que 
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“a palavra cria mundos, é ativa e ativadora. Com a palavra criamos o passado, o 

presente, o futuro – a palavra dá realidade à realidade”. Portanto, devemos nos deixar 

aprender mais do que ensinar. Sugerir mais que explicar. 

 O papel do docente poderia ser de um artista, que são profissionais que exalam 

sensibilidade, afetos, emoções. Travam batalhas internas e externas, diariamente, 

intensas guerras, para não ver a cultura desaparecer. Aos professores, de fato, caberia 

este papel. Profissionais que configuram a figura de protagonistas, e se reconfiguram 

pela palavra, pela imagem, pelo sentir, por novas concepções para a emoção e para o 

imaginar os agentes do processo. Nietzsche (2004), ao brincar com as palavras, 

afirmava que "quem quiser chegar a ser o que não é, deverá principiar por deixar de ser 

o que é."  

 Os poemas, segundo Neruda, não pertencem aos poetas, mas sim àqueles que 

precisam deles. A Educação Estética do Afeto indica em seu planejamento pedagógico 

o "tornar-se o que se é", porque nós tratamos do que trazemos para sermos, e interessa, 

dessa maneira, observar como a educação pode contribuir com as significações do modo 

de viver da humanidade, com a liberdade que contradiz a padronização da sociedade. 

 Se ao formar eu me formo e reformo, ampliando e me formando no formar, 

cabe, dessa maneira, uma responsabilidade no se autorizar para implementar um 

planejamento para uma Educação Estética do Afeto. 

 Octavio Paz (2006, p.13) confirma que "a descoberta de nós mesmos se 

manifesta como um saber que estamos sós; entre o mundo e nós surge uma impalpável, 

transparente muralha: a da nossa consciência", e mais adiante revela 

O que somos e como realizaremos isso que somos? Muitas vezes as 

respostas que damos a estas perguntas são desmentidas pela história, talvez 

porque isto que chamam de “gênio de povos” seja apenas um complexo de 

reações mediante um estímulo dado; diante de circunstâncias diversas, as 

respostas podem variar e, com elas, o caráter nacional, que tinha a 

pretensão de ser imutável. (PAZ, 2006, p. 13-14) 

 

 Para o amanhã, a certeza do talvez, que se transfigura na crença de que é na via 

de acesso aos processos de ensino e aprendizagem que está a possibilidade real de se 

educar esteticamente.  

 Por esta via, compreende-se o formador sendo formado, na busca por uma teoria 

que contemple à bricolagem desses artistas, literatos, poetas, escritores e oradores, não 

necessariamente se contrapondo, mas, sobretudo, encontrando-se, com novos conceitos 

e significados, na polissemia das concepções e das palavras, e porque não dizer na 
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felicidade de ver a transformação de manchas amarelas em sóis, quando criam, alargam, 

emolduram e enriquecem a imagem, sem necessitar de excesso de tinta ou de palavras. 

 "É na história que existimos. Não podemos nos compreender fora dela [...] a 

cada vez, portanto, a experiência do presente retroage sobre a história" (MORIN, 2001, 

p.357-358), é como um movimento de "idas e voltas ao passado". 

 Se ao professor couber a experiência intencional de vivenciar o mundo da vida, 

compreendo que ele interpretará esse mundo das palavras e dos objetos, que passam a 

ser sujeitos e não coisas, porque têm o poder de (re)criar mundos; passando do passado, 

ao presente, e fluindo para o futuro, aos olhos de quem pode se projetar. "Dá realidade à 

realidade" (PERRISSÉ, 2006, p.09). Este sendo o viés formativo com intencionalidade 

para uma Educação Estética do Afeto. 

 Na busca por dizeres conflituosos da e na Educação Estética do Afeto, foram 

sendo desvelados sentidos e significados marcados ao longo das histórias e trajetórias 

percorridas por cada um dos professores-cursistas nas escritas de seus textos 

memorialísticos. Quando iniciei a discussão dos traços marcantes da minha vida, fui-me 

encontrando com essas outras produções que se entrelaçavam comigo, e desvelavam as 

significações da Educação Estética do Afeto.  

 Verifiquei que ao tempo da minha revelação iam-se revelando as sensibilidades 

emanadas das observações. Uma hermenêutica das sensibilidades na formação, as quais 

estão sempre correlacionadas aos afetamentos e referenciadas na história percorrida por 

mim. 

 Enunciam-se, contudo, na estrutura curricular, possibilidades para variadas e 

diversificadas atividades que podem permitir experiências estéticas, já que as 

experienciações pelas quais passam os professores-cursistas são individuais e podem 

ocorrer de maneira indeterminada e difusa, com nuances e contrastes, estando estes 

agentes do processo de escolarização, implicados e produzindo sentidos na estruturação 

textual memorialística. 

 Em relação a essas considerações, não há como deixar de compreender que um 

movimento de lugares e espaços percorridos é afetado pelo desenrolar do sujeito no 

processo da produção de seu conhecimento.  

 As competências para aprender ensinando, ensinar aprendendo, ser pró-ativo e ir 

para além da sua própria possibilidade, parece impossivel, mas compromete e implica o 

ser-no mundo-com-outros, em um tensionamento para a superação acadêmica e para o 
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encontro da autoformação, da estetização da existência, e da compreensão de si, no 

processo formativo, portanto, para uma Educação Estética do Afeto. 

 O discurso docente do processo formativo gera entremeios que rondam as 

experiências, das mais singelas e recepcionadas às mais ardilosas e dolosas. 

Experiências que se refletem em processo formativo, e que, ao buscar o estranhamento, 

induz à educação estética. 

 Obviamente que os professores-cursistas começam a se compreender em um 

mundo que oferece fundamentos teóricos e alicerce metodológico para os saberes 

produzidos das vivências e experiências que trazem e já possuem, com os que vão sendo 

acrescidos na universidade, somando e entrando em conexão, durante as atualizações 

formativas. É a estética da inventabilidade de si, em uma arquitetura pautada no ser-

sujeito das atividades intencionais do planejamento curricular, a partir das necessidades 

do grupo. 

 O resgate às histórias trazem as memórias que são fundamentais para a 

compreensão dos vínculos afetivos sociais, familiares e escolares existentes no processo 

de formação. Os professores-cursistas enunciam nas narrativas os afetos nos percursos 

formativos e demonstram o vínculo familiar presente e fundamental. 

 Encontram-se nas sequências discursivas aspectos presentes na formação 

docente como os filosóficos, artísticos, de autoformação, éticos e estéticos. É relevante 

observar cada um desses aspectos que contribuem para a superação de algumas lacunas 

nos cursos de formação de professores.  

 Quando se trata das atividades curriculares propedêuticas basilares para os 

rígidos propósitos universitários, notadamente posso perceber que são de pouca valia 

atividades formativas que compreendam a política, a música, o cinema, a literatura, a 

arte,a economia, entre outros conhecimentos. Ao escolher a metodologia a ser utilizada, 

os teóricos e as referências escolhemos um planejamento, e direcionamos nossa 

intenção formativa, que poderá ser para uma Educação Estética do Afeto. 

A experiência humana, pessoal/social, tem uma natureza temporal cujo 

caráter apresenta-se articulado pela narrativa, em especial quando classifica 

a dualidade „tempo cronológico‟/‟tempo fenomenológico‟ (RICOEUR, 

1995).  

 

 Pretende-se, portanto, observar com o dizer de Ricouer (1995) que existe de fato 

uma correlação entre tempo e narrativa, os quais apontam para uma tríplice dimensão 

implicada e estabelecida entre o presente, o passado e o futuro como proposição de 

expectativas, e das relações de acolhimento que fazem a diferença. 
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 Essas sequências discursivas indicam diversidade de estilos, experiência 

formativa, inferem e traduzem a questão humana dos seres, que são diferentes, diversas 

em suas experiências culturais, unas por serem protagonizadas com personagens que se 

compreendem na escrita, ampliando-se em suas formas de perceber o mundo.  

 Para Schiller (1990, p. 78), 

a educação estética e artística contribuem como objetividade da plenitude 

da vida humana. Quando está caracterizada pela relação da sensibilidade 

com a racionalidade, viabiliza ao ser uma humanidade necessária para 

promover mudanças sociais, direcionando a capacidade criativa do sujeito 

em direção a consciência do eu, do outro e do meio social.  

 

 As relações intersubjetivas são (re)visitadas, favorecendo a compreensão da 

prática sobre a, e em relação à prática, à atuação docente, profissional pessoal e social. 

A dialeticidade dos Memoriais, dessa maneira, está na relação do vínculo que é 

caracterizado pela tríade de retroalimentação, e que se estrutura com o EU ALUNO, EU 

PROFESSOR E O EU FORMATIVO. 

 Desde os momentos iniciais no sumário, com meu caminho percorrido no 

processo formativo, com a reflexão germinal, as nuances, os contrastes, as minhas 

ressignificações e contradições, até o desfecho geral da minha escrita, no processo 

individual por que passei, através do qual aconteceu minha afirmação, encontrei 

conexões nos dizeres dos Memoriais dos professores-cursistas, no deles entre eles, e 

com os meus próprios dizeres.  

 Quanto as análises discursivas realizadas que compuseram o corpus desse 

trabalho de pesquisa, optei por sistematizar os sentidos produzidos pelos professores-

cursistas, a partir da escrita como experiência e formação, até chegar a dialeticidade do 

processo formativo, e tecer os fios, significando a própria prática.  

 Dessa maneira, a escrita dos Memoriais acaba 

provocando um forte efeito no mundo: nada menos que eu, um efeito-

sujeito. É uma ficção necessária porque somos feitos desses relatos: eles 

são a matéria que nos constitui enquanto sujeitos. a linguagem nos dá 

consistência e relevos próprios, pessoais, singulares, e a substância que 

resulta desse cruzamento de narrativas se (auto) denomina eu (SIBILIA, 

2008, p.31). 

 

 De fato, um movimento discursivo de incompletude visto que os sujeitos do 

discurso não estão completos, se mobilizam para pró-longar suas constantes ações, e se 

inquietam com os tensionamentos provocativos. 

 Essa é a Educação da Estética do Afeto como viés formativo, e delineada a partir 

de pressupostos discursivos, práticos, experienciais e teóricos. 



 

131 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 
Tudo acaba, mas o que está escrito continua.  

O que é bom, muito bom.  
O melhor ainda não foi escrito.  
O melhor está nas entrelinhas.  

Clarisse Lispector 

 

 

 Considero a educação como um fenômeno. Um processo que envolve ações 

dinâmicas, complexas, sociais, políticas e culturais, que ocorre através de diferentes 

linguagens, na diversidade dos saberes, e nos mais variados ambientes, a partir das 

vivências, experiências do sujeito. 

 Parto desse fundamento para dizer que quando formalizada institucionalmente, a 

educação passa a ser uma ação inter-relacional, intencional, continuada, planejada, 

acompanhada, avaliada durante o percurso que envolve os processos de ensino e de 

aprendizagem, como eixo principal, mesmo que se trate de uma autoformação. Também 

aponto para outros elementos que dialogam no entorno dessa ação, permitindo e 

favorecendo a educação escolarizada. 

 Dessa maneira, trabalhar em escola e com a educação requer um compromisso 

ético, conhecimentos e habilidades sensíveis, gestão de autoconhecimento e 

responsabilidade para dar suporte ao aluno aprendente
26

, construtor de sua autonomia. 

Trabalhar com educação, um dos ofícios mais perenes da formação da espécie humana, 

é estar diante do oficio de ser mestre.  

Lembrando o relatório para a UNESCO (2001) da Comissão Internacional sobre 

Educação para o século XXI, quero registrar os quatro pilares da Educação: Aprender a 

conhecer, Aprender a fazer, Aprender a viver juntos e Aprender a ser. Pensando com 

esta perspectiva, é importante observar a educação com foco na aprendizagem, que 

escolariza para a ampliação da visão de mundo, para o ver, o ouvir, o viver junto, e o 

fazer.  

 Segundo Duarte Jr. (1991, p.25-26), "somos educados primordialmente por meio 

do código linguístico da comunidade em que estamos. Somos levados a 

compreendermo-nos no mundo segundo os significados dados por esse código". E 

segue, afirmando: "tornamo-nos humanos, portanto, em decorrência de um processo 

                                                 
26

 Termo utilizado por José Bleger (2003) para designar o aluno que está em processo de aprendizagem 

significativa. 
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educativo cujo principal veículo é a linguagem", que possibilita a socialização e a 

interação entre os sujeitos. 

 A Educação Estética do Afeto é intersubjetiva, ainda que intencional e 

objetivada, e acontece a partir do lugar que ocupamos, do tempo e do espaço em que 

está compreendida como referências, dos sentidos ou não que são atribuídos aos sujeitos 

e aos objetos, e daquilo que nos toca. Uma provocação à ampliação dos sentidos.  

 A Educação Estética do Afeto possibilita a consciência e o estranhamento 

daquilo que está posto e proposto como referencial, quebrando a verdade que é tomada 

como dogma e que engessa e imobiliza as possibilidades para mudanças significativas.  

 Para Galeffi (2008, p. 275), 

[...] a educação estética não pode dissociar-se da educação ética e da 

educação heurística, muito menos pode ser pensada fora de condições 

culturais específicas e históricas. E porque vivemos em um meio cultural 

marcado pela multiplicidade e pela riqueza étnica, não é inteligente articular 

uma educação estética que não possa contemplar em sua dinâmica o 

acolhimento das distintas formas de sentir e celebrar a vida, seja por rituais 

religiosos ou artísticos, seja por rituais epistêmicos ou conceituais. 

 

Logo se pensa possível a mudança fundamentada em pressupostos teóricos e 

respaldada pela prática estética. É natural perceber que 

[...] a estética, ao tornar o artista e o crítico mais conscientes de seu 

respectivo trabalho, pode influir de modo decisivo sobre eles, sobre seu 

gosto e modo de criar e sobre seu juízo e modo de interpretar, isto é, tem o 

caráter de pura especulação que, mesmo não podendo traduzir-se em 

normas, exerce, todavia, uma influência decisiva sobre a conduta. 

(PAREYSON, 2001, p.12). 

 

 Retorno brevemente ao passado, destacando que a estética esteve sempre 

presente nos redutos educacionais nos séculos mais remotos, mesmo tendo nascida 

como disciplina no século XVIII
27

. Inúmeros autores repetem essa postura pelos traços 

apresentados, quando descartam ou aceitam a poética, o poeta, o cômico, o trágico, a 

arte e a literatura como pontos que embasam suas obras, e ainda aqueles que enaltecem 

e/ou minimizam a estética ao belo, à beleza apenas enquanto beleza, sem sentidos e 

significados, o que de fato se configura na filosofia moderna. 

 Da antiguidade à atualidade, em evolução cronológica, observa-se que as 

concepções já traziam nos seus escritos o termo estética, embutido em maneiras e 

interpretações distintas. Por exemplo, o pensamento platônico, socrástico, aristotélico, 

                                                 
27Alexander Baumgarten (1714,1762) foi considerado o pai da estética como disciplina científica por atribuir sentidos 

a palavra aisthésis (sensação), o que para Perissè (2009, p.10) não invalida o pensamento de Francis Huntcheson 

(1694-1747), que trata sua origem na ideia de beleza. 
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kantianas, hegeliano, marxista, entre outros, demonstram traços conceituais com 

múltiplas questões compreendidas no período de cada tempo. 

 Na obra A República, o diálogo socrástico, escrito por Platão (348/347 a.C.), este 

filósofo compreendia o mundo das ideias e das formas marcado pelo sensível e pela 

essência imutável de tudo o que existe. O inteligível, o compreensível e o verdadeiro 

para ele eram modelos e arquétipos que advinham da beleza suprema. O corpo 

representava o mundo do sensível, e a alma essencialmente o mundo das ideias. 

Estudava a ética, a metafísica, a política, o conhecimento, e creditava às virtudes da 

alma (sabedoria-razão; coragem-vontade; temperança-desejo) a possibilidade de uma 

outra existência.  

 Para encontrar a semente estética em Platão é necessário pensar que o diálogo 

era utilizado por ele como ferramenta para seus discursos acadêmicos, na sua arte de 

ensinar. O diálogo socrático está na pintura, na poesia e na mímesis
28

, que pode ser 

apontado como a germinação do termo.  

 Platão se opunha à noética
29

, e convertia questionamentos e indagações de 

maneira sempre preventiva e transpondo terminologias fechadas em si mesmo. Dessa 

maneira, segundo a conceituação sofista, a téchne é tudo que no mundo dos homens tem 

poder de ser ou não ser, o não-ser que passa a ser no ser, o dito ou não dito, ou ainda o 

dito de forma diferente e, ou ainda, o vir-a-ser.  

 A título de exemplo, a estética contemporânea, como disciplina, tem interesse 

nas atividades humanas, tais como: a pintura, a escultura, a música, a dança e a poesia, 

dentre outras que não estão presentes de modo explícito na obra de Platão. Esse filósofo 

parece ser o que conseguiu maior originalidade, e uma ímpar autenticidade, dando 

conteúdo filosófico e forma artística à sua obra. Por isso, creio que a subjetividade 

estética já pertencia a sua obra de forma peculiar e sensível. 

 Aristóteles, nas obras Poética e Política, que marcaram época por seu legítimo 

valor artístico, influenciou efetivamente a estética; todavia, de maneira diferente de 

Platão. Esses textos foram considerados na história do Ocidente, após o Renascimento, 

possuidores de um sentido ético, para além dos aspectos do prazer ou das emoções, 

contrariando o pensamento e a crença religiosa grega, ameaçando sua segurança. O 

homem era visto por ele como ser por natureza, com essência política e social.  

                                                 
28

 Platão e Aristóteles concebiam a mímesis como representante do universo perceptível, portanto, 

elencavam-na como transformação de algo, defendendo positivamente a imitação da natureza. 
29

 Fenômenos subjetivos da consciência e da mente humana. 
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 Aluno de Platão, Aristóteles discordou dele por não acreditar em dois mundos 

existentes: um dos nossos sentidos, o mundo concreto que está em constante mutação, e 

outro mundo que é abstrato, que advém das ideias, do acessível, apenas a partir do 

intelecto, sendo imutável e independente do tempo e do espaço material. Para 

Aristóteles, ao contrário, o real é o possível, e copiar e imitar significava para ele novas 

narrativas, possibilidades de ampliação. Segundo esse filósofo, dependemos apenas da 

existência de um único mundo, o que vivemos, que não está além das nossas vivências e 

experiências; por isso, não o controlamos e, dessa maneira, não pode ter sentido para 

nós. 

 Assim, posso com as ideias desses teóricos, compreender que os sentidos e 

significados da estética têm sua morada sendo analisada séculos e séculos atrás, e seu 

fio histórico, vai-se desvelando, podendo-se considerar o sentido da filosofia da arte em 

cada período, em diferentes estilos literários, com ou sem alma, cheia ou não de 

emoções, com sentidos, com subjetividade e espiritualidade nas cenas do cenário 

histórico.  

 Nietzsche (2004) acrescenta a essa discussão uma outra maneira de compreensão 

quando o mesmo trata das coisas do mundo, dos feitos dos homens, das ações que 

devem estar “calcadas nos pés do acaso”, das teias da formação, das possibilidades 

criadoras e criativas que dão vazão aos sentimentos e às emoções, à sensibilidade que 

esteve renegada pela razão. Galeffi em 2011, continua esses sentidos niilistas afirmando 

que todos nós temos matéria, energia e estado, e, atualmente, são tantas e tão diferentes 

linguagens, diversas e efervescentes realidades. 

 Na "II Ode Pítica
30

" escrita por Píndaro
31

, Nietzsche (2004) toma essa premissa 

por completo. Desconsidera algumas palavras escritas na obra que poderiam dar outro 

sentido ou um não sentido ao dizer transcrito, e é questionado pelo suposto proposital e, 

ou acidental "erro", na tradução do dizer de Píndaro. Na evolução do seu pensamento 

mudano, escreve na obra Ecce homo
32

 (2004) a polêmica frase "tornar-se o que se é", a 

qual se distancia da concepção socrática do "conhece-te a ti mesmo".  

                                                 
30A obra que contém as 12 Odes Píticas (ΠΥΘΙΟΝΙΚΩΝ) foi organizada em ordem não cronológica, tendo uma 

única exceção da Ode PíticaII; as outras estão todas dedicadas às vitórias celebradas por Delfos em homenagem ao 

deus Apolo. A ode mais antiga foi escrita em 498 a.C, e a mais recente de 446 a.C. 
31 Píndaro foi um dos brilhantes poetas profissionais itinerantes do século V a.C, nascido em uma província próxima 

a Tebas, provavelmente em 522 a.C., na pequena cidade de Cinoscéfalos, na Beócia. Suas obras encomendadas 

sempre descrevem, em poesia lírica, principalmente nos epinícios (odes corais em honra aos que venciam os jogos 

atléticos – corrida de cavalos, luta, arremesso de peso, entre outros), com glamour, originalidade e muita fantasia, os 

mitos, e no percurso da história, desde a antiguidade clássica à era bizantina, do renascimento aos dias presentes, foi 

sempre um dos mais lidos. 
32 Obra traduzida por Paulo César de Souza, em 2004. 
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 Essas duas conhecidas frases, demonstram o impacto e a dicotomia nas 

intencionalidades que provocaram discussões e alargaram tantas outras compreensões, 

por estar de um lado identificado o ser em "transformação", se constituindo em querer 

ser "outra coisa" e, por outro lado, o "tornar-se" que tensiona e complexifica o "revelar-

se" do homem, em se conhecer, admitindo suas ações no mundo. 

 A polêmica levantada por Nietzsche (2004) versa sobre o 

transformar/positivista, que parece apenas querer identificar uma forma fatalista de 

encarar o modus vivendi. De fato, apenas uma acomodação tal que imobiliza o saber de 

si, o querer ser diferente, bem como o querer-se, coisificando o sujeito, e o congelando a 

sua "si-mesmidade e ao ser completo".  

 Estas interpretações que vêm sendo motivo de polêmica, desde a antiguidade, 

recaem no querer ler a vida hermeneuticamente, em um movimento de interpretações, 

capaz de denunciar a maneira simplista, fatalista e imobilizadora.  

 É, fatalmente, uma outra maneira que transgride a reflexão, prescindindo de 

ações que ousem sem temor, que retirem as máscaras que impeçam a elucidação da 

realidade, e que sufocam, ameaçam e, principalmente, inquietam o sujeito. Portanto, um 

horizonte epistemológico capaz de refutar e contrariar a pragmatização e objetivação do 

sujeito. 

 Repleto de inquietações nas opiniões, Nietzsche (2004), promove um 

pensamento que preconizou e impôs o concordar em/no discordar, e ao subverter a 

ordem na Alemanha, ampliou a compreensão de que o homem pode ir além, sem 

imposições e razões que o comprometem e inibem sua vida. Coube também a ele, 

discutir que nós nos estranhamos, e este estranhamento nos impede e nos impossibilita 

de usufruir da nossa liberdade de pensamentos e de ações. 

 Para ele, Platão, Aristotéles, Socrátes, Kant e Hegel são exemplos de filósofos 

que em seus tempos históricos, não poderiam governar os homens. O ideal nietzscheano 

advinha do desejo de que a humanidade precisaria ser governada por filósofos; no 

entanto, estes citados, representariam sempre a ordem, a inteligência, a forma, a 

inflexilibidade para as ações do homem no mundo.  

 Com essa discussão, quero tensionar a valoração da renovação constante da vida, 

questionando as maneiras cotidianas fragmentadas, engessadas e fossilizadas de viver. 

E, portanto, situar o Projeto Irecê que traz uma base conceitual que fomenta espaços 

para experiências que não predizem o que irá acontecer no encontro com os novos 

conhecimentos, e com as novas maneiras de vivenciar as mesmas coisas.   
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 Embora singelo nas colocações, Nietzsche (2004) representa uma ruptura social 

estruturante, complexa e de teor aprofundado, na tentativa de romper com a tradição 

filosófica ocidental em relação ao homem, a Deus e a moralidade.  Um sutil e 

impetuoso provocador que  impacta o pensar para a superação dos pré-conceitos e 

valores filosóficos e culturais do homem, comprometendo-o a viver sem ilusões, entre o 

bem e o mal, procurando afirmar a vida mesmo no perda do sentido. 

 Por outro lado, e em outra dimensão, não pensar em modelos requer um 

desconforto e, subverte toda e qualquer tentativa de se perceber a existência conceitual e 

formal, que aparentemente se faz necessária à estruturação e à organização interior. 

Embora fiquemos com a mais árdua tarefa nas mãos de sermos e nos tornarmos a partir 

das nossas experiências, das nossas próprias vivências, teremos como resultado o 

desencapsular do fantasioso controle de nós mesmos. 

 Teço essa reflexão adentrando no percurso do relacionar conteúdos teóricos da 

formação à conteúdos da formação de vida e, para além disso, uma vida em formação. 

Há, consequências inevitáveis e diferenças singulares nas crenças e concepções, quando 

trabalho com o mundo da vida. Este, o mundo da vida, nos faz compreender a visão 

dicotômica da morte em detrimento da vida e da racionalidade, que aparecem como 

emaranhados e indissociavéis. 

 O desvelar desse mundo em vida que nos afasta do imaginário sacerdotal de um 

"outro lugar", que traz a vida em favor da morte, transcende a sensibilidade, e nos 

compromete à compreensão de nós mesmos e do outro no agora. Nos faz também, 

compreender nossa identidade enquanto sujeitos por meio das nossas histórias de vida. 

Esse parece ser o sentido do experienciar esteticamente, que  impõe a relação ser-

objeto-objeto-ser. Um lugar ocupado de construção e do desvelamento de novas 

experiências, revisitando e rememorando antigas passagens, para assim conseguir se 

projetar futuras experienciações sobre o eu-eu e o eu-outro.  

 Walter Benjamin (1993) discute os critérios que são colocados em cada 

sociedade e situa em As Obras Completas Aristóteles e Platão para saber, a partir da 

estética da recepção (criada por Hans Robert Jauss), compreender o que é experiência 

estética, e encontra fundamentação para explicar essas convicções, e que através dos 

tempos se tornam impermeáveis. 

 Nesse movimento estético, perceber-se que toda experiência possibilita uma 

formação de quem a vivencia e de qual acontecimento foi tratado; é o encontro e o 

diálogo que está sendo estabelecido. Obra-sujeito e sujeito-obra. Podemos passar 
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indiferentes por um objeto, não percebê-lo e nem achar que poderia se constituir uma 

obra. Por isso, vale ressaltar que a experiência é única, individual, e acontece a partir do 

impacto no ou do sujeito. Não é algo que eu escolha, ela simplesmente acontece no 

encontro. Por esta razão, a Educação Estética do Afeto é uma educação intencional e 

planejada para provocar experiências estéticas no e do sujeito a partir do planejamento 

dos eventos a serem realizados.  

 Para Perrissé (2009, p.90), a experiência estética nos faz perceber a variedade, a 

multiplicidade, a complexibilidade, as diferenças, as muitas verdades que nos rodeiam e 

solicitam nossa atenção. Desse modo, os sujeitos educacionais que ainda não se 

consideram entrelaçados pelas amarras das descobertas, dos desvelamentos e das trocas, 

precisam ser convocados.  

 Concordo com Harbeman (1989) e Schiller (1990) que consideram que o "centro 

da argumentação é a questão estética", e me apoio nesse argumento para propor a 

Educação Estética do Afeto. 

 Quando falamos em experiência estética estamos falamos em inúmeras 

possibilidades para os futuros acontecimentos. Por essa razão, é importante situar a 

experiência na formação.  

 Segundo Larrosa (2002, p. 17), 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer 

um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que 

correm; requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar 

mais devagar, olhar mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a 

opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automotismo da 

ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar 

sobre o que acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte 

do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. 

 

 Assim, ao possibilitarmos na formação a experiência que propõe Larrosa Bondia 

(2002), estaremos favorecendo um "gesto de interrupção" para experienciar um olhar, 

um ouvir e um perceber o mundo e a nós mesmos, mais demoradamente. Com isso, 

daremos sustentação à formação com base e pressuposto na educação estética, que 

consequentemente, provocará experiências estéticas que, minimamente, poderão 

contribuir com o (re)conhecer-se, reconhecendo o mundo-em-si-com-outros.  

 É um encontro, uma possibilidade de "ver nas coisas um caminho de criação. O 

que nos parece caótico ou casual, ou opaco, ou insignificante, na visão (na audição...) 

[...] Uma coisa que já não é coisa" (PERRISSÈ, 2009, p. 30). 

 Parecem estar aqui as significações e os sentidos contemplados por Heidegger 

(2005, p.57), quando considera que precisamos estar atentos às perguntas, aos 
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questionamentos, às indagações, porque "toda resposta só mantém a sua força de 

resposta enquanto permanecer enraizada na pergunta". Por isso qualquer objeto-sujeito 

ou sujeito-objeto, seja ele uma obra de arte, uma imagem, um filme, um gesto, um som, 

uma fala, um olhar poderá ou não proporcionar uma abertura à subjetivação, à 

imaginação, ao senso crítico, e à mudança postural. 

 Compreende-se, portanto, o zoom de visão e a ampliação do sentir, como 

configurações da dimensão estética, para isso, é necessário encontrar outras vias de 

interferências para ampliar "a disposição interior para apreciar e avaliar melhor, para 

interpretar melhor o que vemos/ouvimos [...]" (PERISSÉ, 2009, p.27) que no cotidiano 

da formação baseada na educação estética, estimula às experiências estética, e é 

condição primordial. Maffesoli (1999, p.28) contribui acrescentado que "se pode 

compreender a estética como faculdade de sentir em comum". 

 Dessa maneira, a Educação Estética do Afeto como princípio basilar da 

organização curricular na formação docente, impõe reflexões, análises apuradas, e a 

compreensão sobre quais concepções e ou tendências pedagógicas fundamentam essa 

perspectiva educacional, e quais as ressonâncias que ocorrem no meio acadêmico. 

 A Educação Estética do Afeto é intencional; é a promoção de um momento 

provocativo, planejado, que seduz, que instiga a curiosidade, que dá brecha ao diálogo, 

às aprendizagens singulares, aos momentos de prazer e ou de desprazer, às interações e 

interrelações. Uma Educação Estética do Afeto que traz para o chão da escola 

possibilidades pensadas para impactar e afetar o sujeito do processo formativo. Por isso, 

favorece as experiências estéticas, intuindo e envolvendo o sujeito a experienciar-se, 

compreender-se no contexto, olhar para si e para o outro significando-o, se validando, 

encontrando sentidos nos ecos do texto, nas suas entrelinhas, na alteridade, e na 

diversidade, para atribuir significados aos saberes pedagógicos gerados com e nas 

experiências.  

 Dessa maneira, para compreender a Educação Estética do Afeto, é necessário vê-

la como uma prática humana social e educativa, propositiva, que possibilita a ampliação 

do olhar para o que não está aparente, para o que não pode ser visto, para o que não está 

visível. É, de fato, uma hermenêutica que me possibilita ouvir o que não é falado, ouvir 

o que não ecoa, o que não foi dito no dito do discurso. É uma ação planejada e 

arquitetada para o desenvolvimento dos sentidos. Uma educação para a autoformação. 

O voltar-se para o si-em-si mesmo, o olhar para dentro, compreendendo-se e 

compreendendo as relações que são estabelecidas com o mundo. 
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 Para Sibília (2008, p. 76), 

A experiência de si como um eu se deve à condição de narrador do sujeito: 

alguém que é capaz de organizar a sua experiência na primeira pessoa do 

singular. Mas este não se expressa unívoca e linearmente através de suas 

palavras, traduzindo em texto alguma entidade que precederia o relato e seria 

"mais real" do que a mera narração. Em vez disso, a subjetividade se constitui 

na vertigem desse córrego discursivo, é nele que o eu de fato se realiza. Pois 

usar palavras e imagens é agir: graças a elas podemos criar universos e com 

elas construímos nossas subjetividades, nutrindo o mundo com um rico 

acervo de significações. A linguagem não só ajuda a organizar o tumultuado 

fluir da própria experiência e dar sentido ao mundo, mas também estabiliza o 

espaço e ordena o tempo, em diálogo constante com a multidão de outras 

vozes que também nos modelam, coloreiam e recheiam.  

 

 Sibília (2008) também traz o fortalecimento para a interatividade e a tessitura 

das histórias de vida como meio estruturante para a construção de sentidos estéticos na 

formação. Ao se dizer e se contar, o sujeito está estabelecendo um vínculo provocativo 

para experiências formativas do si-em-si e do si-com-outros. Assim, a Educação 

Estética do Afeto provoca uma formação que possibilita experiências
33

 imediatas ou 

àquelas advindas das histórias de vida, que resignificam o percurso vivenciado, 

atualizando-os.  

 Vale ressaltar que a Educação Estética do Afeto não se limita ao sujeito no seu 

percurso institucional experiencial formativo. Ela pode ser favorecida em variados 

ambientes, que compreendam a educação para e da sensibilidade, para e da ampliação 

dos sentidos, consonante com a multiplicidade e complexidade do sujeito no diz 

respeito a sua condição autoformativa.  

 Para Castoriadis (1982), uma atividade prático-poiética é a que se realiza na 

interação, e cujo resultado, depende de que outro também faça. É um fazer e saber, a 

oportunidade de autoanálise, um aprender a se autocompreender para se 

autotransformar, de fato, uma condição para que aconteça uma Educação Estética do 

Afeto.  

 O autor afirma que 

o mundo histórico é o mundo do fazer humano. Esse fazer está sempre em 

relação com o saber, mas esta relação precisa ser elucidada. [...] Ora, o 

essencial das atividades humanas não pode ser captado nem como reflexo, 

nem como técnica. Nenhum fazer humano é não consciente 

(CASTORIADIS,1982, p.90-91). 

 

                                                 
33 Importante ressaltar que as experiências dos sujeitos, podem ser positivas e ou negativas, e nem sempre são 

experiências estéticas, vez que o sentido e significado de uma experiência estética vai para além do cotidiano e da 

coisificação, trazendo a possibilidade para um perceber ampliado, perceptivo para a variedade, complexidade, 

multiplicidade, e sensibilidade para observar as diferenças. 



 

140 

 

E acrescenta:  
[...] a autoformação da sociedade diz respeito ao fazer social – e, portanto, 

também político no sentido profundo do termo – dos homens na sociedade 

e a nada mais. O fazer pensante e o pensar político – o pensar da sociedade 

como se fazendo – é um componente essencial disso (CASTORIADIS, 

op.cit., p.418). 

 

 Dessa maneira, há um efetivo entendimento de que poderemos operar a 

transformação dos sentidos educacionais e da formação docente, considerando a estética 

como um dos princípios na organização curricular, a partir e na tentativa de 

aproximação entre as vivências prático-poiéticas provocadas pela Educação Estética do 

Afeto.  

 Compreende-se aqui uma interface do sentir para si, com ou sem a presença 

externa de outros, na relação entre pessoa-objeto-pessoa-obejto-pessoa-pessoa. Um eu 

de si para si, um diálogo de seus próprios sentimentos, percepções e sensibilidade. Um 

encontro entre memória, história, conteúdos trazidos, já-construídos, que dialogam com 

as imagens do hoje, podendo ser o encontro com mundos do vir e ir, do ir e vir de 

emoções.  

 Parece-me que ao vivenciar uma experiência estética, tocamos nossos conceitos 

e nos permitimos a sentir o eco das possibilidades viventes. Dessa maneira, compreendo 

a evolução da experiência estética na concepção de que ela não se refere apenas e 

necessariamente à arte; refere-se também à integração mais intensa e profunda do 

pensamento, do sentimento e da percepção (DUARTE Jr., 1988, p.95). 

 Por essa razão precisamos anunciar a Educação Estética do Afeto, que 

certamente estará intimamente relacionada com a ampliação e o preparo dos sujeitos 

compreendendo-se no cotidiano da vida diária, a partir das próprias histórias de vida, 

dos saberes que possam emergir, e que apreendam o mundo, com suas diferentes e 

diversificadas linguagens, e capturando sentimentos.  

 Esses são os fundamentos que aponto como os que trazem uma formação com 

premissas afetadas esteticamente. Um educação escolarizada calcada nos pilares das 

experienciações, na compreensão do ser sujeito do processo, com ecos em outros 

espaço/tempo, na auto-organização, na autoformação.  
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