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PREFÁCIO

De início, quero expressar meus agradecimentos pelo gesto de con-
fiança e gentileza demonstrado pelas colegas pesquisadoras Maria Roseli
Sá e Vera Fartes, oferecendo-me este espaço para dizer de uma obra que
tão oportunamente organizaram.

Gostaria também de realçar, que perspectivo um prefácio acima de
tudo como um movimento que se configura na expressão de uma inspira-
ção implicada. Inspiração como Bergson compreendera; movimento onde
o dizer algo já é criação. Provocado positivamente no meu desejo de par-
ticipar, lanço-me pelos significantes que vão estruturando meu pensar-
momento, e que se insere agora nesta composição formacional.

Da minha perspectiva, a obra em pauta representa parte importante
de uma construção antiautoritária nos campos da formação e do currículo
marcante para os nossos tempos, por mais que se instale no seio de uma
profunda e histórica contradição nascida da emergência secular do des-
perdício intencional ou não da experiência e do estadocentrismo presente
nas orientações das políticas e no cotidiano das práticas educacionais em
geral. A formação nesse processo histórico acontece e se consolida a partir
de perspectivas que entendem ser esta e o currículo, processos e dispositi-
vos exterodeterminados. Assim, comum ainda é a ideia de atividade
extracurricular, de aplicação teórica, de seguir as leis, de tomar a experi-
ência como um acessório apenas de exemplaridade, adorno, “ponte” etc.
Predomina a lógica antinômica presente na tradição disciplinar, mesmo
que superficialmente diabolizada pelo “belo” discurso acadêmico, fasci-
nado pelo ato de apresentar “coisas belas”, onde modelos centrados na
univocidade científica e acadêmica ainda se impõem como “atos falhos”,
mas que se repetem como um habitus. Vejamos como ainda é potente a
concepção de que um currículo deve ser pautado, mesmo a partir de
propostas pretensamente progressistas, a partir das crenças nascidas nas
corporações epistemológicas da universidade, defendidas por grupos de
poder extremamente insularizados e movidos por posições sobreimplicadas.
Queiram ou não, há um hermafroditismo evidente nessas práticas. Crê-se
na mágica insular das arquiteturas curriculares, na panacéia que tem como
ingrediente único os dispositivos epistemológicos e pedagógicos
flexibilizantes e integrativos de currículo. O mundo do trabalho e suas
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itinerâncias aprendentes, suas mediações culturais, suas contradições, as
cosmovisões culturais não-cooptadas, o ethos dos movimentos sociais afir-
mativos, por exemplo, não aparecem, neste caso, concebendo e constitu-
indo formações por uma intercrítica entre cosmovisões. Em geral, são
assimilados por uma atitude político-educacional no estilo língua de espu-
ma, que, muitas vezes, na sua aparente leveza, vai arrastando e pasteuri-
zando diferenças quase sem ruídos, para que a limpeza da sua ação produ-
za a transparência reluzente que deseja. Afirmam-se impositivamente os
abstratos e prometéicos modelos. Encontra-se aqui a construção das au-
sências e a rejeição das intimidades, “barradas no baile” em nome de algu-
mas boas idéias reificadas pelo novo pronto, que, ao final e ao cabo, se
constituem em políticas de imposição de identidades pautadas no ideário
do alcance de uma certa purificação, para que se evite o que é i-mundo, o
que não se encaixa. Gostaria de denominar esse movimento de populismo
curricular. Penso, que aqui, o que é novo, o que muda, o que flexibiliza, o
que abre, o que integra, são tão impositivos e pretensamente legítimos,
como o que se apresenta há séculos, como estável, como estatística de
convencimento, como conceitos protegidos, como construção
hermafrodita, como rigidez etc.

Está ainda no começo e eivado de inúmeros “atos falhos”, o traba-
lho difícil para nós, filhos e filhas do cartesianismo e dos corporativismos
teórico-epistemológicos, com a multirreferencialidade como proposta
curricular e formativa, por mais que esta palavra comece a aparecer nos
discursos oficiais de forma um tanto quanto inflacionada e desprecupada.
A multirreferencialidade como epistemologia e ontologia, parte da pre-
missa de que, em realidade, somos como seres de linguagem, do âmbito
da heterogeneidade irredutível e que a falta e o inacabamento marcam
de forma ineliminável nossas itinerâncias e errâncias na relação com o
conhecimento.

Esses argumentos são, em muito, provocados pelo que esta obra
me ofereceu enquanto um pattern composto de idenficações e provoca-
ções. Mas é aqui, compreendo, que se possibilita por uma obra que se
apresenta coerente, mas pluralista, a possibilidade do movimento crítico
que funda a idéia de universidade. Se não for crítica, no sentido filosófi-
co e ético mais denso, e socialmente posicionada, a universidade não se
justifica. Penso de forma semelhante, no que concerne ao currículo e a
formação, como emergências socioeducacionais entretecidas e compro-
metidas.
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Um currículo acontecimental, um entrecurrículo, um etnocurrículo
crítico, demandam desse campo das problemáticas e práticas educacio-
nais, que analisemos este dispositivo educacional de forma refinada a
partir da noção-chave de atos de currículo, até porque, mecanicismo,
reificação e despolitização são realidades seculares que se estabeleceram
“bem” na relação com o saber eleito como formativo. Como se configu-
ram essas opções eletivas é uma questão profunda e constante para mi-
nhas preocupações curriculares e formativas e só podem ser alcançadas
em termos compreensivos, avalio, se nos embrenharmos nos sofistica-
dos e complexos processos instituídos pelos atos de currículos.

Tal perspectiva reclama que a experiência irredutível, se realizando
na emergência relacional dos atores curriculares, seja pleiteada como
centralidade reflexiva e interpropostiva, para que uma revolução parti-
cular neste campo práxico possa se adensar enquanto processo histórico
de alter-ação. Nos parece importante localizar nestes argumentos inspi-
rados na presente obra e nos seus patterns, como é possível aqui se falar
de perspectivas formativas e curriculares indexalizadas, implicadas,
multirreferenciais e intercríticas.

Esses argumentos nos fazem voltar às teses etnometodológicas ex-
pressas por Garfinkel, que no contexto das sociologias funcionalistas da
metade do século passado, dissera ao seu orientador de doutorado, um
dos ícones da sociologia à época, o professor Talcott Parsons, que a soci-
ologia do seu professor tratava os atores sociais como “idiotas culturais”,
e suas experiências como “epifenômenos sociais”. Parte do funcionalis-
mo, de alguma forma, sempre negou a experiência e afirmou a incapaci-
dade dos atores e atrizes sociais de formularem teorias na e sobre sua
vida prática. Preferiu insularizar-se na cômoda e autocentrada atitude
de explicar a experiência e dissolver a diferença nos coletivos reificados
e nas modelizações científicas. Até hoje, quer explicar o inexplicável,
porque não mobiliza a compreensão ou não sabe sobre ela. Não se preo-
cupa com a violência do apartheid constituído a partir desse ethos nos
espaços educacionais. Da perspectiva por mim cultivada, todos, absolu-
tamente todos, implicados numa realidade formativa e curricular são
considerados capazes de produzir atos de currículo, no seu acontecer
experiencial singular de participação da vida educacional. Nesta partici-
pação podem dizer do seu lugar, podem produzir etnocríticas capazes
de alterar. A dimensão da alteração dependerá, em grande medida, das
condições políticas dos contextos específicos. Seus etnométodos não
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podem, se entendermos o currículo como uma ágora polínia, serem
perspectivados como epifenômenos educacionais, por mais que até o
momento, vale dizer, esta seja uma realidade que predomina. Até por-
que, democracia radical e implicação são vistos ainda e em grande medi-
da, como complicações para o campo dos pensares e fazeres curriculares
e formativos. Entendo, por outro lado, que phoenix já abriu as asas... em
algumas outras paragens e paisagens educacionais! Nestas paisagens, au-
torização não é mais reflexão psicossocial, é práxis; alteração não é
abstracionismo filosófico e/ou sociológico, é filosofia social “práxica” e
mutualista; implicação e engajamento são experiências que produzem
conceitos e cosmovisões constituídos como elan vital.

Diante desses argumentos descentrados, acadêmicos amarrados às
clássicas ideias de sistematização, coerência e organicidade, como ideários
privados e últimos do rigorismo que buscam e defendem, questionam:
afinal, desta perspectiva, como se configura a objetividade necessária à
constituição das verdades fundamentais para edificação dos curricula e
dos dispositivos formativos? Tomando Habermas e Atlan como fontes
de inspiração, falo de realizações epistêmicas que se plasmam enquanto
pertinência e relevância socioeducacionais, numa intercrítica que jamais
busca as verdades únicas, acabadas, últimas. Buscam identificações pos-
síveis e a convivência com o não fechamento e a possibilidade. Falo,
ademais, de uma ética que não se rende e “baixa a guarda” diante da
sedução do “canto da sereia”, que nos chama sorrateira e repetidamente
para entrarmos na paixão fácil pelo poderoso conhecimento
pretensamente desinteressado e que nos faz desproblematizar o mundo
para justificar nossos particularismos ignóbeis. Essa dificuldade é evi-
dente, se imaginarmos que a objetivação explicitativa se conquista a par-
tir da irredutível implicação socioepistemológica e ético-ontológica na
relação com o conhecimento eleito como formativo e as instituições
educacionais que os veiculam. Me inquieta questionar, como empoderar
de forma distributiva, via o currículo e as ações pretensamente formativas,
pensando com, levando em consideração as múltiplas histórias e a cons-
tituição de justiças múltiplas.

Ao mergulhar atentivamente nos múltiplos argumentos desta obra
organizada pelas colegas Roseli e Vera, ao construir a partir dela minhas
inspirações e identificações, até porque a riqueza da obra nos revela
posicionamentos teóricos nem sempre alinhados, um conceito se apro-
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priou do meu querer falar: compreensão. Compreensão concebida aqui
como atividade que altera e, portanto, faz-se temporalidade.

No caso da compreensão da formação, percebida como o que acon-
tece a partir do mundo/consciência do Ser ao aprender formativamente,
isto é, transformando em experiência significativa acontecimentos, infor-
mações e conhecimentos que o envolvem, tem a ver com tratar com duas
problemáticas extremamente caras para a história do Ser do homem, por-
quanto compreender é muito mais do que entender, é muito mais do que
um trabalho cognitivo e intelectual de explicitação, é saber inclusive que o
Ser aprende referenciando-se; que aprende afetivamente, que a afetividade
aprende, que o corpo aprende, e que, ao aprender, lutamos por significa-
dos, numa bacia semântica, social e culturalmente mediada; é tratar com-
preensivamente toda a existência se colocando em movimento, em mu-
dança, via sua itinerância de aprendizagens e experiências em formação,
como uma totalidade em curso, em estado de fluxo.

Vale dizer, mesmo que tenhamos como exemplo uma formação em
níveis básicos, profissional, contínua, universitária, diferenciada etc., se
realizando como especificidades pedagógicas atuais, quem se apresenta
em formação é o Ser na sua emergência ao mesmo tempo individual e
sociocultural; uma identidade concreta e compósita se formando, que
também existe se esforçando para compreender o mundo, a vida e sua
própria formação, a partir das suas reais condições existenciais e dos seus
projetos, e não um desejo e uma inteligência apartados dessa humana e
movente totalidade, suas potencialidades, experiências, incompletudes,
errâncias, com as quais forma-se, vive e projeta o futuro, sintetizadas na
sua etnoformatividade, com a qual, aliás, temos que trabalhar.

É impensável a formação como produção em série; é impensável
compreendê-la apenas por indicadores extensivos, dimensões aferidas,
perspectivas contáveis, vejamos, como exemplo, a simplificação da reali-
dade educacional pelas estatísticas com tons oficiais e de autoridade, que
vêm nos enganando sobre a qualidade da educação e da formação no
Brasil e no mundo. No máximo, por essas lógicas, podemos fazer aproxi-
mações bem limitadas, e com muito cuidado, como é comum, leituras de
indicativos massificados do fenômeno formação. A abertura ao possível,
ao projeto, condição da criação, da inventividade, da bricolagem, da emer-
gência do “imaginário radical” e emancipacionista, é inalcançável por esta
lógica. Por esta perspectiva, seria inalcançável também, o exercício da
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metaformação, ou seja, uma reflexão refinada e crítica da formação se
realizando. Aqui a formação não se realizaria a partir e apenas de um aten-
dimento de demandas. Os formandos refletem sobre a formação em si
como um acontecimento encarnado, implicado, socialmente relevante.
Refletir sobre a própria formação, além de ser um direito, se transforma-
ria numa pauta da própria formação em processo.

A propósito, uma das origens da palavra compreensão vem do latim
praetenere. Neste sentido, compreender é apreender em conjunto, é cri-
ar relações, englobar, integrar, unir, combinar, conjugar e, com isso, qua-
lificar a atitude atentiva e de discernimento do que nos rodeia e de nós
mesmos, para apreender o que entrelaça elementos no espaço e no tem-
po, cultural e historicamente. É um modo de atenção construído no
entre-dois, nas relações, no entre-nós. Desse modo, um fenômeno com-
plexo de denso sentido existencial e político, em ato.

Não tenho dúvidas, que Vera Fartes, Roseli Sá e os outros colegas
pesquisadores que produziram esta composição exitosa, permitiram, de-
cididamente, que esta obra interessada nas coisas do currículo e da for-
mação, inspirasse insigths acima de tudo comprometidos com o ethos e
a ética da compreensão como possibilidade política da atividade humana
de educar.

Currículo, formação e saberes profissionais: a (re)valorização
epistemológica da experiência, como uma obra que expressa desejos que
se localizam e se mundializam no gosto pela pluralidade comprometida
e pelo debate educacional fecundo, insere-se no campo da formação e
do currículo como um gesto ético e político-educacional valoroso. Pela
sua singularidade e valor formativo, marcará o seu tempo e se lançará
como história fecunda, não tenho dúvidas.

Felicitações, caros colegas.

Praia de Arembepe, ao cair da tarde de 25 de outubro de 2009.

Roberto Sidnei Macedo

FACED-UFBA



13

CURRÍCULO, FORMAÇÃO E SABERES
PROFISSIONAIS: a (re)valorização epistemológica
da experiência: uma introdução

Maria Roseli Gomes Brito de Sá
Vera Lúcia Bueno Fartes

A articulação de saberes construídos na convivência com/em espa-
ços educativos os mais diversos, na constituição de percursos formativos
nos mais variados âmbitos da vida humana. Essa é a seara na qual se
inscrevem as formulações contidas neste livro, o qual se propõe realizar
uma discussão em que os diversos termos: formação, currículo, saberes
profissionais e experiência sejam conceituados a partir de diferentes
referenciais e as relações entre eles sejam trabalhadas sob perspectivas
que abranjam esferas culturais, sociais, profissionais, pedagógicas, de for-
ma a ressaltar a polissemia desses termos e relações.

Partimos do entendimento de que a formação é um processo que
nos constitui, processo que se inicia em nossos primeiros contatos com
o mundo circundante e que se desenvolve “[...] na vida familiar, na con-
vivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifesta-
ções culturais” (BRASIL. Lei n. 9.394, 1996), como bem define a lei
maior da educação brasileira, a LDB promulgada em 1996.

Essa abrangência do espectro conceitual da formação permitiu, nesta
obra, abordá-la desde o âmbito enraizado da cultura até o tratamento
dos saberes profissionais, sem perder de vista o caráter processual da
formação, aqui tratada do ponto de vista “gadameriano” de que “tudo
que ela [a formação] assimila, nela desabrocha”, com a ressalva de que,
na formação aquilo que foi assimilado não é como um meio que perdeu
sua função: “Antes, nada desaparece na formação adquirida, mas tudo é
preservado”. (GADAMER, 1999)

Uma vez posta à indistinção dos “mundos” da cultura, da
escolarização e do trabalho para a realização de percursos formativos,
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procuramos tematizar a formação tanto pela incursão em uma aborda-
gem mais ontológica, que descreve a condição de ser/estar no mundo
como por meio de estudos sobre a realização de formações profissio-
nais, abrangendo tanto os espaços pedagógicos das instituições escola-
res, tendo o currículo como um “dispositivo de formação”, como os
espaços de trabalho.

Os temas que compõem a trama textual em seu conjunto repre-
sentam resultados de estudos de pesquisadores nacionais e estrangeiros,
ressaltando aspectos diferenciados da formação, mas tendo como ele-
mento unificador a visão da experiência como um componente funda-
mental para sua realização. Dada à centralidade assumida pela experiên-
cia – não propriamente na visão de acúmulo de saberes, mas na de possi-
bilidade de atualizações constantes desses saberes que são mobilizados
nos diversos espaços educativos – a proposta fundamental do texto é de
empreender uma (re)valorização epistemológica desse conceito.

Assim, são aqui abordadas experiências formativas no âmbito de uma
tribo indígena, no curso de uma viagem, no exercício de uma dada profis-
são ou em espaços formais de educação escolarizada, como a educação
inglesa para jovens, a formação de professores, de enfermeiros em cursos
superiores, com a tentativa de “bricolar” entendimentos diversos em tor-
no das relações entre formação e experiência; formação e currículo; per-
cursos e experiências curriculares; formação e saberes profissionais.

A obra está organizada em dois blocos temáticos que compõem as
denominadas Parte Um e Parte Dois. A primeira parte reúne textos que
discutem o tema Currículo e formação, tendo em vista a função precípua
do currículo de selecionar, organizar e veicular saberes que irão subsidiar
os percursos formativos em diversos níveis da escolarização, seja básica,
seja superior.

Assim, juntamente com o nome consagrado em políticas curriculares
da Universidade de Londres, Michael Young, entramos na problemática
da formação de jovens ingleses em cursos correspondentes ao ensino
médio, com a proposta de repensar os próprios referenciais de interpre-
tação e conceituação da relação em foco. Com os textos das professoras
Maria Roseli de Sá e Maria Antonieta Tourinho, adentramos em discus-
sões de experiências formativas em outro âmbito, por meio das inter-
pretações que estudantes universitários fazem de suas experiências
curriculares, devidamente “bricoladas” em torno da discussão sobre o
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acontecer da formação nos currículos de cursos de licenciatura. No tex-
to da professora Marisa Ramos é possível fazer uma discussão atinente
aos saberes mobilizados para a formação profissional, com uma discus-
são aprofundada sobre aspectos filosóficos e sociais referentes à forma-
ção humana.

Na segunda parte, é ressaltada a relação entre Experiência e sabe-
res profissionais através de textos que procuram descrever o processo
por meio do qual saberes diferenciados, construídos em diversos con-
textos são mobilizados e podem se articular em situações de formação
profissional. A experiência, já introduzida e conceituada em textos inte-
grantes da primeira parte, ressaltando sua centralidade para a constitui-
ção da formação, passa a ser trabalhada, a essa altura do livro, em situa-
ções e espaços não propriamente escolares, referendando a concepção
inicial da indissociabilidade entre formação, experiência e os espaços
formativos e profissionais nos quais os saberes são mobilizados e
reconstruídos.

Podemos percorrer, dessa forma, o relato feito pela antropóloga
Silvia Michele Macedo de experiências culturais que envolvem a con-
corrência de saberes construídos culturalmente, incluindo referências
xamânicas, para a constituição das aprendizagens em uma aldeia Kiriri;
conhecer as possibilidades de desenvolver experiências de aprendiza-
gem, de formação e de educação pelas viagens, com o professor Biagio
Avena. Com as professoras Carolina Pedroza Garcia e Norma Fagundes,
entramos na discussão sobre o contexto de trabalho como espaço de
experiência e formação, por meio de estudo realizado junto a estudan-
tes de enfermagem no campo do estágio curricular.

A dinâmica da formação profissional, enfocando a mobilização e a
articulação de saberes envolvidos nesse processo é o tema discutido pelo
estudo do professor Telmo Caria, da Universidade do Porto, em Portu-
gal. Com esse autor, somos levados a tratar de situações concretas refe-
rentes a saberes profissionais e experiências de trabalho, para o que po-
deremos lançar mão das referências sobre os conceitos e relações que
embasam este livro, mais detidamente trabalhadas nos textos anteriores
e retomadas, para dar um fechamento na obra, no texto apresentado
pelas professoras Vera Fartes, Adriana Quixabeira e Maria de Cássia
Brandão, acerca de experiências formativas no âmbito da formação de
profissionais da educação.
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Com a multiplicidade de enfoques trazidos para esta publicação,
procuramos buscar respostas para questões emergentes postas não só
nos círculos acadêmicos, mas também e principalmente nos diversos
espaços formativos que constituem o espaço cultural, social, histórico
no/com o qual convivemos em nossa vida diária e nos quais nos torna-
mos pessoas humanas.

Priorizamos, dentre outras indagações, aquelas que dizem respeito
às maneiras como os saberes mobilizados nos diversos espaços de apren-
dizagem com/nos quais convivemos se articulam para a constituição de
percursos formativos nos mais variados âmbitos da vida humana; como
os sujeitos constroem e dão sentido a suas experiências; o que faz uma
experiência ser formativa; as possibilidades de realizar tais experiências
em espaços educativos dos percursos formativos e da atuação no mundo
do trabalho.

Não há aqui, porém, a pretensão de obter uma resposta única, mas
sim levantar e socializar novos aportes epistemológicos para as discus-
sões sobre o tema em foco, com vistas a suscitar indagações outras e
veicular referências que possam ser articuladas aos repertórios de cada
leitor/a e quiçá provocar atualizações que se constituam em efetivas
experiências formativas.
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OS ESTUDOS DO CURRÍCULO E O PROBLEMA
DO CONHECIMENTO: atualizar o Iluminismo?1

Michael Young

Introdução

Neste texto quero apresentar dois temas e, em seguida, apontar
brevemente uma questão mais ampla e mais filosófica implícita no meu
subtítulo Por que o Iluminismo? E de que maneira precisa-se de uma
atualização desse termo?

Primeiro, considero que o currículo deve ter um papel central nas
políticas educacionais em oposição à recente tendência para ressaltar a
relevância das metas, resultados e participação mais ampla a todo custo.
Vou explicar esse assunto em relação à política para alunos de faixa etária
entre 14 e 19 anos na Inglaterra.

Segundo, desejo reintegrar a questão do conhecimento na teoria
curricular em contraste com assuntos como avaliação e orientação que,
mais e mais, são focos dos estudos acadêmicos pós-graduados. Isso não
significa que tais questões não tenham relevância, mas a maneira como
são tratadas depende da atenção anterior dada à questão do conheci-
mento. No meu entendimento, a aquisição do conhecimento é a carac-
terística principal que diferencia a educação (geral ou profissional) de
qualquer nível, de todas as outras atividades. Por isso, é crucial ter deba-
tes sobre os conceitos de conhecimento subjacentes aos currículos.

Existem diversas tendências na teoria educacional (e não somente
na sociologia da educação), contribuindo para a marginalização do co-
nhecimento nos estudos de currículos. Vou realçar três delas:

A primeira é o meu próprio trabalho e o trabalho de outros autores
na sociologia do conhecimento a partir da década de 1970. (YOUNG,

1 Tradução: Frank Hanson.
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1971) Paradoxalmente, este trabalho buscou centralizar o papel do co-
nhecimento na educação. No entanto, o currículo ficou conceituado
como uma seleção de conhecimentos, exprimindo os interesses dos po-
derosos. O fato de ter falhas não advém de um problema em relação a
este tipo de sociologia do conhecimento (como afirmado por alguns
críticos nessa época) – os interesses sociais sempre ficam implícitos na
formação do currículo – mas de estar aí representada apenas uma pers-
pectiva parcial do currículo. Apesar dos interesses sociais estarem implí-
citos, se só tem uma abordagem focalizada nos interesses, não são forne-
cidos os critérios independentes para o currículo, mas somente os inte-
resses competitivos.

Encontrou-se a segunda tendência na filosofia da educação, repre-
sentada nas últimas obras de Paul Hirst, nas quais ele rejeitou a sua tese
anterior sobre tipos de conhecimento e afirmou que o currículo deve
ser baseado nas práticas sociais. No entanto, como no caso da sociologia
do conhecimento da década de 1970, a noção das práticas sociais não
consegue dar uma fundamentação para diferenciar o conhecimento do
currículo desenvolvido durante nossas vidas cotidianas – todos são pro-
dutos das práticas sociais.

A terceira tendência foi o impacto nos estudos do currículo e nas
humanidades e ciências sociais em geral das ideias pós-modernistas. As
obras dos filósofos franceses Michel Foucault e Jean-Francois Lyotard
foram utilizadas para analisar o currículo baseado nas matérias, com base
na sua exclusão de todas as vozes, menos aquelas da elite profissional
escolar. (MOORE; MULLER, 1999) Como a sociologia do conheci-
mento anterior, essa crítica parece desafiar profundamente os conceitos
atuais do conhecimento. No entanto, por questionar a própria noção do
conhecimento, como as tendências anteriores já citadas, em debater
esse assunto, o pós-modernismo marginaliza a teorização do currículo.

Esses desenvolvimentos, junto com as relacionadas mudanças so-
ciais e políticas associadas com a globalização contribuem para a crise na
teoria curricular. Em termos das políticas educacionais, há um currículo
nacional, um currículo pós-obrigatório, um currículo profissional e mes-
mo um currículo da educação superior. Todos dão por certo as suposi-
ções nas quais são baseadas. Por outro lado, há uma teoria curricular
marginalizada fazendo críticas dos interesses implícitos nos currículos
atuais, mas não oferecendo alternativas.



21

O restante do desenvolvimento deste estudo começa a partir de
três suposições: Primeira, cada um dos três desenvolvimentos citados
colabora, embora sem intenção, com o processo de marketisation
(marketização) que atualmente motiva as políticas educacionais, o que,
em nossa avaliação, tem um caráter antieducacional. Segunda, para im-
pedir que o conhecimento tenha um papel distinto, transcendendo as
práticas sociais, os interesses ou contextos específicos, essas abordagens
tiram as razões para estabelecer uma relação crítica entre a teoria e a
prática das políticas curriculares. Terceira, – e de maneira positiva – vou
defender uma teoria curricular baseada no conhecimento que reconhe-
ce uma distinção entre o tipo de conhecimento que pode ser desenvol-
vido na escola ou na universidade com o senso comum ou conhecimen-
to prático desenvolvido nas nossas vidas cotidianas. Em termos mais
gerais – pois o mundo se encontra de maneira diferente das nossas expe-
riências – o conhecimento curricular deve ser descontinuo e não prosse-
gue como a experiência cotidiana. Mas não seria tratada a questão com-
plexa de desenvolver as estratégias para superar essa descontinuidade. É
melhor discuti-la dentro da estrutura de recontextualização indicada
pelo Basil Bernstein entre outros. (BERNSTEIN, 2000) Judith Williamson
(2002) em um artigo recente no The observer, bem esclareceu esse as-
pecto do conhecimento como se segue:

Seja em astrofísica ou em literatura, existe um
corpo de conhecimento para aprender e renovar.
A maioria das pessoas gostaria que [o conheci-
mento] fosse útil e muitas gostariam que fosse
fácil. No entanto, o primeiro não acontece fre-
quentemente e raramente o segundo. A questão
importante sobre o conhecimento é como ser ver-
dadeiro, ou seja, que possamos aprender ou bus-
car a verdade ou as verdades no melhor modo em
qualquer campo. Isto é o propósito da educação
ou, mais especificamente, das universidades.

Em outras palavras, a educação pressupõe a possibilidade de co-
nhecimento e também a verdade.
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Os conceitos do conhecimento e o currículo para a faixa etária
de 14 a 19 anos

Consideramos um exemplo tirado das políticas educacionais atuais
sobre a educação para a faixa etária de 14 a 19 anos em relação ao pro-
blema resultante da negligência da questão do conhecimento. O gover-
no2 propõe o seguinte:

· É necessário reduzir o currículo nacional na Etapa-chave 4
(Key Stage 4), a três matérias obrigatórias – inglês, matemáti-
ca e ciência (o currículo começou com 10 matérias em 1988)

· Os idiomas estrangeiros e tecnologia de desenho seriam
opcionais, como história, geografia e todas as outras matérias.

· Os alunos de 14 anos poderão passar os seus Certificados
Gerais da Educação Secundária (GCSE) nas matérias como
engenharia, saúde e cuidado social, lazer e turismo.

A expectativa dos resultados de tais reformas recai sobre os se-
guintes pontos:

1 Mais alunos podem obter mais certificados (GCSE) com graus
mais elevados;

2 Eles podem aproveitar a possibilidade de opções mais amplas;

3 Eles receberão uma melhor preparação para o seu emprego
futuro.

Houve diversas reações a essas propostas. Foram elogiadas pe-
los jornais intelectuais e pelos educadores respeitados, como Ted
Wragg, por finalmente valorizar os assuntos profissionais e a impor-
tância de permitir ao aluno fazer a sua própria seleção. Na perspec-
tiva mais extrema (como o relatório recente do Royal Society of

2 O autor refere-se ao poder executivo da Grã-Bretanha (Nota do editor).
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Arts [Sociedade Real das Artes] sobre o Futuro Escolar) as novas
propostas apresentam uma tentativa apática na direção no currícu-
lo, totalmente baseado em competências promovidas pelo relató-
rio. Em outra perspectiva, foi reprovada pelos críticos com tendên-
cias direit istas,  como Chris Woodhead, a ênfase sobre a
profissionalização do currículo do 14+, junto com a meta de con-
seguir uma participação na educação superior dos 50% dos alunos,
como um processo de rebaixamento dos padrões culturais e uma
capitulação aos dogmas antielitistas.

Apesar disso, a única alternativa oferecida por tais críticos é
voltar a uma época dourada mítica quando a educação profissional
constituiu um tipo de aprendizagem artesanal, os estudos escolares
copiaram os padrões de Rugby de Thomas Arnold e a maioria dos
alunos deixava a escola com 15 anos, ou antes, para tornarem-se os
operários não-especializados nas fábricas (as quais, naturalmente, não
mais existem).

Parece que houve poucos comentários críticos de educadores a
esse respeito. Isso pode refletir a marginalização da questão do conheci-
mento nos estudos do currículo. Sem uma teoria sobre qual tipo de
conhecimento é relevante e o seu papel no currículo, se sente uma in-
quietação sobre as prováveis consequências do profissionalismo prema-
turo e uma relutância a atuar, de maneira elitista, por defender um tipo
de currículo baseado nas matérias – mas não uma alternativa viável. O
espaço ficou desocupado pela teoria curricular e as únicas alternativas às
políticas governamentais parecem originar da Direita.

São insatisfatórias as propostas governamentais, no meu ponto de
vista, pois eles focalizam quase exclusivamente os propósitos extrínsecos
da educação e pressupõem que a motivação para a vontade dos jovens
em continuarem a aprender, procede do seu desejo para o futuro em-
prego. Deixando de lado a questão de que esse pressuposto explique as
motivações dos jovens corretamente e de se o país precisa de inúmeras
pessoas com certificados de GCSE em Lazer e Turismo, uma política
desta forma evita enfrentar os propósitos extrínsecos da educação. Isso
não significa que seria necessário voltar ao conceito antigo da educação
para o seu próprio bem, mas que uma ênfase exagerada nos propósitos
extrínsecos pode esconder diversas questões mais fundamentais. Por
exemplo:
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· Por que queremos promover mais jovens a prolongar a sua
educação na escola?

· Qual é o enfoque especial sobre os tipos de conhecimentos
desenvolvidos na escola ou no colégio?

· Queremos simplesmente que mais jovens participem de es-
tudos o tempo inteiro, independente do seu tipo de aprendi-
zagem?

O motivo oficial para oferecer aos alunos de 14 anos as opções de
Lazer e Turismo, ao invés de, por exemplo, a Geografia ou a Historia,
provavelmente é devido ao fato que o conhecimento relacionado ao
emprego fica mais significativo para os alunos. Mas isto pressupõe que
não são significantes as diferenças entre o tipo de conhecimento desen-
volvido no estudo de geografia ou historia e o conhecimento adquirido
no curso de lazer e turismo como, por exemplo, o sistema de reservar
um vôo nos feriados. O que significam essas pressuposições? Acredita-
se, como o Education Act 1944 (Lei da Educação 1944) que somente
alguns alunos têm a capacidade de desenvolver conhecimento nas disci-
plinas como historia e geografia ou existe a crença que não são relevan-
tes mais, as diferenças entre diversos tipos do conhecimento?

Não consideramos mais os pressupostos da Lei de 1944, pois pou-
cas pessoas abertamente defendem o conceito dos três tipos de crianças
e a sua referência ilegítima à paridade de estima. A noção das variações
do conhecimento entre matérias e os campos específicos como o lazer e
turismo têm consequências mais amplas que teriam que ser exploradas
em outro estudo. Para tratar-se dessa questão, seria necessário ultrapas-
sar o caso específico da geografia e lazer para as questões mais gerais
sobre a base do conhecimento no currículo.

Não buscamos defender qualquer manifestação do currículo base-
ado nas matérias, especificamente não o currículo inicialmente elabora-
do nas escolas particulares chamadas de public schools, na Inglaterra, nas
últimas décadas do século XIX. Para fazer isso, seria uma maneira de
defender a posição dos direitistas conservadores como Chris Woodhead,
que focalizam na lista das matérias associadas com o currículo educacio-
nal, mas não prestam atenção aos princípios e tipo de organização social
implícita na lista. O currículo baseado nas matérias, elaborado no fim do
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século XIX, tinha uma credibilidade, não somente por causa da sua asso-
ciação com as instituições da elite, mas também por ser baseado em
mais três princípios fundamentais que não foram necessariamente explí-
citos durante essa época e, talvez, ultrapassando o contexto histórico
específico. Foram eles: a) aceitar uma separação clara entre o conheci-
mento desenvolvido na escola e o conhecimento adquirido no cotidiano
das pessoas; b) acreditar que o conhecimento desenvolvido através do
currículo fica superior cognitivamente ao conhecimento cotidiano das
pessoas – em outras palavras, o currículo tinha a capacidade para possibi-
litar às pessoas ultrapassar o conhecimento cotidiano disponível na sua
experiência e c) localizar as matérias escolares dentro das comunidades
de especialistas cujos técnicos abrangem não somente as práticas docen-
tes mas também os professores das universidades e pesquisadores (mui-
tas vezes associados com as disciplinas que foram originalmente
estabelecidas na Inglaterra no começo do século passado).

Enquanto os conservadores direitistas somente focalizam na lista
das disciplinas, os educadores radicalistas observam até que ponto as
comunidades dos assuntos especializados se localizam nas seções privile-
giadas da sociedade, excluindo as vozes da maioria. Nenhum dos dois
considera a possibilidade de haver condições sociais essenciais para o
desenvolvimento e a produção do conhecimento, independente dos con-
textos sociais específicos nos quais eles ficam localizados.

As críticas radicalistas do currículo baseado no conhecimento têm
uma relevância atual por causa da sua nova credibilidade mais ampla, e
não relacionado aos movimentos esquerdistas. Existe uma tensão entre
a flexibilidade e a vontade de inovar dos principais setores da economia
e a rigidez das barreiras no currículo reconhecidas pelos mentores da
política educacional junto com o apoio dos educadores. Para os
reformadores, as divisões curriculares podem representar barreiras às
mudanças, especificamente aos grupos não privilegiados e associados às
instituições das elites. Mas talvez nós estejamos presos à armadilha com
duas alternativas inaceitáveis. A primeira consiste no ponto de vista dos
direitistas, acreditando que essencialmente o conhecimento é um dado
e que as tentativas para alterar a estrutura disciplinar estão destinadas a
conduzir a um processo de idiotização. A segunda opinião (“modernis-
ta”) afirma que estamos obrigados a permitir que o currículo aceite as
exigências do mercado para receber mais possibilidades e mais opções
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em relação ao emprego, independente das consequências para os apren-
dizes. Na minha opinião, se é uma armadilha, nós seríamos em parte
responsáveis, pois seria um produto provocado pela falta da reflexão
teórica.

A insularidade e hibridação no currículo

Queremos refinar a questão por caracterizar essa tensão entre os
currículos do “passado” e possivelmente do “futuro” em termos dos
princípios de insularidade e hibridação. (MULLER, 2000)

Voltamos primeiro ao principio de insularidade. Tinha uma grande
trajetória no passado – até o estabelecimento dos laboratórios de pes-
quisa no século XVIII e as disciplinas que se formam a base do currículo
das universidades no começo do século XIX. O princípio enfatiza as
diferenças ao invés da continuidade entre tipos de conhecimento – e
especificamente as diferenças entre o conhecimento teórico e o cotidi-
ano ou senso comum. Ele rejeita a noção que os limites e classificações
entre tipos de conhecimento são simplesmente um reflexo das tradi-
ções estabelecidas anteriormente. Aponta-se que diversas classificações
do currículo não somente têm origens sociais e políticas, mas também
têm um significado epistemológico e pedagógico. Em outras palavras,
de maneira fundamental, eles relacionam a maneira que os indivíduos
aprendem, e também produzem e adquirem novo conhecimento.

O princípio da insularidade afirma que as condições para a produ-
ção do novo conhecimento constrangem as possibilidades por inovação
curricular; especificamente, há restrições em relação a:

1 Cruzar as fronteiras disciplinares;

2 Incorporação do conhecimento cotidiano no currículo;

3 Participação dos não-técnicos na formação do currículo.

Afirma-se que seria necessário pagar um preço pedagógico para
abandonar tais fronteiras.
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Não é estranho que se possa aplicar o princípio da insularidade sem
criticar a defesa do currículo oficial. No entanto, tem que salientar dois
pontos. Primeiro, a insularidade tem a ver com as relações entre os con-
teúdos e não dos próprios conteúdos específicos. Em outras palavras, a
insularidade não favorece uma lista específica de matérias, mas somente
sustenta a necessidade de ter fronteiras entre vários campos do conheci-
mento e entre o conhecimento teórico e cotidiano. Segundo, a
insularidade não é fundamentalmente um princípio político apesar da
possibilidade de usá-lo para propósitos políticos. Baseia-se na noção de
que não é possível identificá-lo somente com as necessidades ou inte-
resses sociais ou, como afirmaram Dewey e os pragmatistas, com os seus
usos ou propósitos.

Como disse Descartes há quase quatro séculos, o conhecimento
real é “[...] além de todos os costumes e exemplos”. (DESCARTES,
1985) A meu ver, não é necessário concordar com Descartes que o co-
nhecimento verdadeiro é obtido através de um processo de introspecção,
mas que, como ele, é preciso perguntar: quais condições são necessárias
para a aquisição e produção do conhecimento? Em outras palavras, qual
é o nosso Discurso do Método? Isso significa que não é possível aceitar
as afirmações sobre o conhecimento e a verdade dos filósofos do
Iluminismo sem crítica ou, por outro lado, rejeitá-las, como os pós-
modernistas, mas tem que ultrapassar as suas limitações – especifica-
mente, o seu conceito de conhecimento e razão individualista e históri-
ca e a sua tendência para identificar o conhecimento exclusivamente
com as ciências naturais.

O princípio da hibridação é uma ideia mais recente. Ele rejeita a
noção de que as fronteiras e classificações entre as matérias e disciplinas
manifestam os próprios elementos do conhecimento e as considera como
um produto das circunstâncias e interesses históricos. Joe Muller, um
teórico social da África do Sul, enfatiza que “[...] a unidade e continui-
dade essencial de todas as formas e tipos de conhecimento [teóricos e
cotidianos] [é] a permeabilidade de todas as fronteiras classificatórias”.
(MULLER, 2000, p. 57)

Em outras palavras, para os adeptos da hibridação, qualquer coisa
combina com qualquer outra coisa... um tipo de utopia modular!

Frequentemente defende-se o princípio da hibridação em termos
da sua consistência com o que é considerado o caráter das economias e
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sociedades modernas as quais são mais e mais sem fronteiras. Diz-se que
o currículo baseado em hibridação não significa mais que um reconheci-
mento da realidade contemporânea. Ele desafia a tendência do conheci-
mento escolar ou teórico voltar-se para o seu próprio bem e oferece uma
maneira para assegurar a significância do currículo para mais jovens. Ao
mesmo tempo, por ser mais inclusivo e adaptável, o currículo baseado
no princípio da hibridação parece favorecer os objetivos políticos da
igualdade e justiça social.

Durante a década de 1970, o princípio da hibridação manifestou-
se nas noções dos estudos interdisciplinares de um currículo integrado.
No tempo mais dominado pelo mercado, desde a década de 1990, ma-
nifestou-se de forma diferente – com muito mais ênfase sobre o acesso
e escolha individual. Temos como exemplos práticos do principio da
hibridação:

· os currículos modulares ou compostos das unidades;

· a aplicação do slogan pela Universidade da Indústria que a
aprendizagem deve ser desenvolvida em pequenas unidades
cognitivamente tragáveis bite-sized chunks;

· a incorporação no currículo da aprendizagem experiencial e
do lugar do trabalho;

· escurecer as distinções entre conhecimento acadêmico e pro-
fissional.

O princípio da hibridação adota uma perspectiva fundamentalmente
relativista do conhecimento sempre atraente aos radicais como uma base
para expor o capital associado com as fronteiras e divisões encontradas
no conhecimento existente. No entanto, há razões políticas específicas
pela atração para os mentores de políticas educacionais atuais de um
currículo baseado no princípio da hibridização: ele parece convergir para
as novas metas políticas da inclusão social e responsabilização social
accountability. A inclusão exige um reconhecimento do currículo do
conhecimento e da experiência para aqueles tradicionalmente excluídos
da educação formal. Igualmente, a responsabilização exige a imposição
das limitações sobre a autonomia dos especialistas para definir o que
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constitui o conhecimento. Por conseguinte, a insularidade do conheci-
mento acadêmico pode contrapor aos motivos sociais e econômicos para
um currículo mais sensível que possa construir a base para novos tipos de
competências e conhecimento, ultrapassando as fronteiras atuais. Para
rejeitar as ligações entre as classificações específicas do conhecimento,
as exigências pedagógicas ou as fundações epistemológicas, o princípio
da hibridação sugere que no final, as decisões sobre o currículo vão (e
devem) depender das pressões do mercado; em outras palavras, das pri-
oridades políticas e não educacionais. O que seria o resultado provável
da tensão entre esses dois princípios?

Um resultado segue o tratamento da insularidade como um tipo
de conservadorismo e uma defesa do privilegio, obrigado a capitular, de
maneira híbrida, às pressões da nova economia global. Segundo esse ce-
nário, podemos esperar o desaparecimento progressivo e substituições
do currículo das disciplinas e o enfraquecimento de um papel autônomo
e crítico para as instituições educacionais. Em termos mais rígidos, o
princípio da hibridação trata os aspectos do currículo por separá-lo da
realidade cotidiana, como se fossem fundamentalmente antiquados. Pres-
supõe-se um futuro da homogeneidade crescente no qual a aquisição e
produção do conhecimento não são fenômenos distintos – somente dois
entre muitas diversas práticas sociais.

No entanto, um resultado mais provável é o aparecimento das no-
vas divisões entre as instituições elitistas com a capacidade de manter os
currículos baseados em disciplinas e instituições de massas pressionadas
a desenvolver rapidamente os currículos orientados às exigências econô-
micas e políticas.

Uma abordagem alternativa

A abordagem alternativa que queremos defender é baseada em pres-
supostos muito diferentes:

a) Ela rejeita o ponto de vista conservador que o conhecimento
é dado e de qualquer forma, independente dos contextos so-
ciais e históricos nos quais se desenvolve;
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b) Ela considera que o conhecimento seja produzido e adquirido
socialmente em certas épocas históricas e em um mundo ca-
racterizado pelos interesses competitivos e lutas de poder.
Ao mesmo tempo, reconhece que existem as propriedades
emergentes do conhecimento que ultrapassem a conservação
dos interesses dos grupos específicos. Em outras palavras, de-
vemos estar preparados para falar e defender os interesses
cognitivos e intelectuais;

c) Ela rejeita uma noção do conhecimento como simplesmente
um outro conjunto das práticas sociais. Para essa abordagem,
a diferenciação não somente entre os campos mas também
entre o conhecimento teórico e o cotidiano são fundamentais
para justificar a educação embora a forma e o conteúdo da
diferenciação não sejam estáveis e vão se transformar.

O desafio para a teoria curricular é como identificar o caráter da
diferenciação e explorar como desenvolver os currículos de maneira a
compor a sua base, mas não ficar inconsistente com os objetivos mais
amplos de maior igualdade e participação. Para nós, a abordagem à
diferenciação mais útil aproveita a distinção elaborada por Bernstein
entre o conhecimento Vertical e o Horizontal. (BERNSTEIN, 2000)
Sem apresentar a sua análise neste estudo, seria bastante dizer que na
sua opinião as fronteiras e classificações do conhecimento são não so-
mente:

as prisões.... [eles também podem ser isso]...
[mas].... pontos da tensão resumindo o passado e
abrindo possíveis futuros [...].

Como foi apontado antes, o currículo estabelecido do fim do sé-
culo XIX ao começo do século XX foi uma lista das disciplinas e um
conjunto dos códigos, práticas e tipos de associação desenvolvidos pelos
participantes em campos especialistas da pesquisa. A análise de Bernstein
oferece um modo de diferenciar aquelas condições necessárias para a
aquisição e produção do conhecimento e aquelas associadas aos interes-
ses sociais nos quais aqueles processos se localizarem – por exemplo, a
ligação entre as escolas particulares e Oxford e Cambridge no começo
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do século passado. Tal abordagem depende das várias suposições. Pres-
supõe que:

a) Os códigos e práticas associados às matérias e disciplinas como
a Geografia, História e as Ciências separam o currículo do
conhecimento cotidiano que os alunos trazem à escola;

b) As normas e códigos são explicitamente associados às institui-
ções educacionais isolados das exigências da vida familiar e
cotidiana;

c) A separação do currículo da vida cotidiana transmite um po-
der explicativo e a capacidade para generalização ao conheci-
mento desenvolvido que não é uma característica do conheci-
mento cotidiano ligado nos assuntos práticos.

Por consequência, há alguns princípios para orientar a política
curricular. Por exemplo:

· Não é possível basear o currículo em experiência cotidiana
prática. O currículo, nesta forma, seria somente reciclar essa
experiência;

· O conteúdo e as formas adotados pelo currículo não devem
ser estáticos; novos conteúdos e formas sempre vão aparecer;

· É importante atuar com cautela no processo de substituir um
currículo baseado em pesquisa especialista e nas comunida-
des pedagógicas com um outro baseado nos assuntos e práti-
cas dos empregadores ou nos critérios gerais para a
empregabilidade como as competências-chave;

· Fornecer o acesso aos conceitos com um poder explicativo não
deve ser restrito às matérias escolares já conhecidas. Mas, nos
campos como engenharia, arquitetura, medicina e contabili-
dade, ele depende do conhecimento partilhado com especia-
listas na educação, pesquisadores nas universidades e associa-
ções profissionais. Uma situação onde a educação não depen-
de de tais formas de organização - como no caso dos campos
pré-profissionais como lazer e turismo – é buscar um atalho
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para mais participação que pode somente perpetuar as desi-
gualdades.

O currículo do futuro deve tratar o conhecimento como um ele-
mento distinto e não-reduzível às mudanças dos recursos exigidos pelos
indivíduos para fazer sentido do mundo. A tarefa da teoria curricular
neste ponto de vista é reafirmar essa prioridade dentro das novas cir-
cunstâncias enfrentadas.

O currículo do passado e o currículo do futuro

Quero coordenar os temas desse assunto com uma referência a
uma distinção proposta no meu livro O currículo do futuro
(YOUNG,1998) entre o currículo do passado e o currículo do futuro.
Atualmente, os dois conceitos parecem diferentes dentro da estrutura
desenvolvida neste artigo em comparação com o texto de 1998. Pode-
se exprimir a distinção em termos das diversas dimensões importantes
nas quais pode variar a organização do conhecimento no currículo:

· Entre o isolamento das disciplinas e matérias e os tipos da
conectividade entre elas;

· Entre a separação da aquisição do conhecimento da sua apli-
cação e a sua integração;

· Entre a hipótese que o conhecimento estabelece uma entida-
de inteira coerente, na qual os componentes ficam interliga-
dos sistematicamente e a hipótese que o conhecimento pode
ser desintegrado (modularizado) nos elementos separados e
reunidos pelos aprendizes ou professores em inúmeras com-
binações diferentes.

O currículo do passado deu por certo que a melhor maneira para
transmitir e adquirir o conhecimento seria nas formas isoladas e especi-
alistas consistentes com a sua coerência disciplinar. Ele desconsidera o
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impacto possível das mudanças políticas e econômicas que levantem
dúvidas sobre esses princípios, além das desigualdades do acesso, associ-
adas com eles. Mas apesar disso, o currículo do passado localizou-se em
uma história das redes sociais reais e confiança entre os especialistas,
dando uma objetividade e um conceito dos padrões pelos quais ele ul-
trapasse as suas origens nas instituições elitistas. Até agora, a noção de
um currículo do futuro não consegue estabelecer uma base equivalente
para a objetividade. Seria necessário não somente ser consistente com as
circunstâncias do século XXI, mas também estabelecer novos tipos de
associação e confiança e depende dos novos tipos dos especialistas para
realizar as afirmações do seu próprio valor. A tensão atual não resolvida
entre os dois modelos de currículo nos deixa com, quando muito, as
modificações pragmáticas do currículo do passado. E evitam-se as ques-
tões fundamentais na maneira em que são consideradas as mudanças
globais e econômicas, mas não perde a autonomia essencial fornecida
pelas matérias e disciplinas antigas.

Antes de voltar ao meu subtítulo – Atualizar o iluminismo – gosta-
ria de trazer uma citação do filósofo francês Paul Valery (1943) que,
apesar de ser escrita há 60 anos, exprime um aspecto relevante da minha
noção do conhecimento e do currículo: “[...] o aspecto arbitrário das
regras da arte clássica nos ensina que os pensamentos surgidos das nossas
necessidades, sentimentos e experiências cotidianas somente constitu-
em pequena parte do pensamento dentro da nossa capacidade”.

Nota final

Primeiramente, minha intenção era começar o artigo com o tema
do seu subtítulo Atualizar o Iluminismo. No entanto, isso resultou ser
um projeto para o futuro. Ao invés, essa nota final só apresenta um
pouco do fundo histórico para lembrar aos leitores que as questões en-
frentadas sobre o conhecimento e o currículo não são recentes. A minha
intenção em voltar ao Iluminismo foi provocada por uma tentativa de
entender de qual maneira as noções dessa época, especificamente as
noções sobre o conhecimento e a verdade conduzem as críticas pós-
modernas. Há uma tendência nos debates sobre o pós-modernismo de
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estabelecer uma polarização entre uma defesa da razão e o conhecimen-
to (e, de certa forma, fora da historia e da sociedade) e uma posição
totalmente relativista que rejeita qualquer perspectiva objetiva do co-
nhecimento ou qualquer chamada metanarrativa do progresso em histó-
ria. Quero destacar diversos pontos para relacionar esse debate às ques-
tões nos estudos curriculares.

Primeiro, contrariamente às tendências à polarização, a meu ver,
temos que trabalhar dentro da tensão entre as afirmações objetivas da
razão e do conhecimento e o seu caráter contextual e histórico inevitá-
vel. Segundo, não somos limitados para identificar o conhecimento real
somente com as ciências matemáticas (diferente da maioria dos pensa-
dores do Iluminismo). Terceiro, é difícil (eu acho que é impossível) for-
mular um debate no campo do currículo (como em outras esferas políti-
cas) sem uma noção do progresso, mesmo sendo cautelosos sobre a sua
expressão específica. Finalmente, existe Hegel. Eu sou um principiante
atrasado em tentar respeitar as ideias de Hegel. A meu ver, ele fica
indispensável para facilitar a nossa tentativa de ultrapassar os tipos da
polarização que ele buscou conciliar, mas que hoje continuam prevale-
cendo. Os exemplos evidentes são aqueles entre o particular e o univer-
sal e entre a objetividade do conhecimento e seu enraizamento na historia.
Deixe-me explicar brevemente porque eu acho que Hegel é importante
para a teoria curricular. Foi Hegel quem mais compreensivelmente reco-
nheceu as consequências dramáticas do Iluminismo: para o primeiro tem-
po na história não foi mais necessário depender da tradição ou revelação
divina para tratar-se com questões da epistemologia, ética ou estética.
Como disse Habermas (1990, p. 35), Hegel “[...] inaugurou o discurso
da modernidade [...]” o qual nós ainda pertencemos. Para Hegel, a
modernidade foi única, pois foi autorreflexiva (self-grounding) e ainda
estamos lutando com as consequências desse desenvolvimento impor-
tantíssimo na teoria curricular. Um exemplo disso está na literatura in-
glesa e no debate sobre o cânone; um outro, centraliza na questão dos
conteúdos apropriados na história ensinada nas escolas. Atualmente, nos
é estranho, a noção de Hegel de que a Razão Dialética constitui a moti-
vação da história. No entanto, a sua herança difere da posição normal-
mente entendida: ela forneceu uma estrutura para o debate.

Callinicos (1998) no seu livro excelente sobre a teoria social, apon-
tou três posições definidas por Habermas em relação aos adeptos de
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Hegel. Primeiro, houve os hegelianos de esquerda, o mais célebre sendo
Marx. Eles guardavam o conceito de Hegel, considerando a história como
um processo dialético, mas tiraram do domínio das ideias para aplicar às
tendências revolucionárias da classe trabalhadora. Segundo, houve os
hegelianos da direita que associaram a Razão Absoluta com o Estado da
sua época (e, por isso, com o fim da história). Eles foram os precursores
do liberalismo moderno (John Stuart Mill e o Novo Trabalhismo New
Labour). Finalmente, e muito mais tarde, houve a resposta de Nietszche
a Hegel; ele começou a desmascarar a direita e a esquerda como expres-
sões de um desejo de poder. Na sua rejeição total do Iluminismo, ele foi
o precursor dos pós-modernistas atuais.

Essa digressão das questões curriculares foi motivada pela
prevalência atual (em relação ao currículo como nos outros debates con-
temporâneos sobre as políticas) da identificação de Hegel na
autoconstrução, reflexão self-grounding da razão e do conhecimento e
as dificuldades apresentadas para a perda da dependência da tradição ou
revelação divina. Alguns sucessores dos hegelianos da direita, atualmen-
te considerados tecnocratas, querem parar a Historia; alguns, como os
hegelianos da esquerda, invocam as vozes populares como as expressões
das contradições sociais; e outros afirmam que não existe uma solução
racional aos problemas, mas somente existe o poder. Eu acho que estou
tentando buscar um caminho entre os dois primeiros.

Minhas conclusões a essa digressão são: primeiro, o Iluminismo
mudou tudo – não se pode mais voltar à tradição ou a Deus para resolver
o que ensinar. Só temos a razão, o conhecimento e a historia. Segundo,
apesar da mudança das circunstâncias desde a época de Hegel e seus
sucessores (e sabemos mais sobre a aquisição e produção do conheci-
mento em comparação a eles) que as questões fundamentais não muda-
ram. Portanto, para refletir de novo sobre a teoria curricular, é necessá-
rio voltar às questões originalmente levantadas.
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CURRÍCULO E FORMAÇÃO: atualizações e
experiências na construção de existências singulares

Maria Roseli Gomes Brito de Sá

Para começar

A questão da formação, desde a própria denominação, tão questio-
nada – diria mesmo tão rechaçada em alguns meios, pela remissão possí-
vel à ideia de formatação, de limitação de espaços e possibilidades –
sempre me instigou como um tema de estudo na área de currículo, ante
a função precípua deste último de subsidiar, mediante recursos da
escolarização, os percursos formativos daqueles que acorrem às institui-
ções de ensino.

Neste estudo, essa relação entre currículo e formação é trabalhada
no horizonte da formação de profissionais da educação a partir de inves-
tigação realizada junto a estudantes de Pedagogia, à qual prefiro consi-
derar um exercício de interpretação/compreensão do currículo do Cur-
so de Pedagogia da UFBA, pela incursão na hermenêutica, notadamente
na hermenêutica fenomenológica. Busco, com a investigação, compre-
ender o movimento, a dinâmica própria que uma proposta curricular
empreende ao comportar relações complexas e envolver referências
múltiplas, ou seja, tento acompanhar a itinerância do currículo, por meio
das itinerâncias dos estudantes do curso com os quais compartilhei em
grupos focais e entrevistas. Essas itinerâncias entrelaçadas vão configu-
rar os percursos de formação aqui enfocados e permitir algumas articu-
lações acerca de currículo como substrato para os percursos formativos
dos estudantes, conforme retomo nesta discussão.

Começaria por algumas falas de estudantes: (A): “A gente precisa
ter essa consciência de que não está pronto, que vai mudando. Eu vou
sair daqui e vou ter outras visões [...]” (B): “No meio do curso você para
e se pergunta: ‘é essa formação que estou buscando?’”; (C): “A gente não
tem, assim, uma referência que dê segurança à gente sobre nossa forma-
ção [...]”
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Na diversidade dessas falas, posso levantar alguns aspectos refe-
rentes à temática da formação que pretendo abordar neste texto, para o
que vou me valer inicialmente de formulações de Gadamer (1999), que
embora se proponham a estudar a formação como um caminho para a
compreensão das ciências do espírito, em contraposição à ideia de mé-
todo da ciência moderna, poderão trazer importantes subsídios para este
trabalho.

O termo formação, segundo Gadamer (1999, p. 50), embora deri-
ve de forma, triunfa sobre esse último não por acaso, mas “Porque em
‘formação’ (Bildung) encontra-se a palavra ‘imagem’ (Bild). O conceito
de forma fica recolhido por trás da misteriosa duplicidade, com a qual a
palavra imagem (Bild) abrange ao mesmo tempo cópia e modelo”. Com
essa conotação, a formação designa mais o resultado de um processo de
devir do que o próprio processo.

Diria aqui que essa conotação da imagem, que por sua vez abrange-
ria a cópia e o modelo, encontra-se bem presente no imaginário dos
estudantes, como de resto nas concepções pedagógicas que orientam
prioritariamente as políticas de sentido da formulação de currículos.
Essas políticas, sustentadas pela lógica da ação educativa calcada em
metas e fins educacionais, pretendem atingir um ideal humano de pes-
soa, suscitando como seu desdobramento, práticas curriculares
prescritivas de itinerários a serem inscritos em trajetórias escolares ci-
entificamente controláveis. (MACEDO, 2002)

O campo da formação permanece, no dizer de Correia,
“tendencialmente tributário de discursos teóricos e epistemológicos
normativos, gestionários e funcionalistas”, nos quais é possível observar
dicotomias entre as formações centradas nas carências ou nas experiên-
cias; entre as pedagogias da acumulação e da duplicação; da interpreta-
ção e da recomposição. (CORREIA, 1997)

As críticas mais objetivas dos estudantes ao currículo incidem so-
bre os conteúdos que lhes seriam negados frente a reais possibilidades
de atuação, bem como entre as competências e habilidades exigidas e os
conteúdos efetivamente trabalhados. Há expectativa de se formarem
profissionais da área pedagógica com determinadas características que
são esperadas desses profissionais e de lançarem aí todos os seus ideais,
cobrando do currículo dos cursos de formação inicial a responsabilidade
sobre sua formação. A fala de uma graduanda mostra bem a necessidade
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da certeza: “A gente quer uma certeza. Eu não quero sair daqui para
depois eu ver o que eu vou ser e sempre empurrando para depois [...]”

O currículo, de acordo com os estudantes, não possibilita os estu-
dos necessários para o desenvolvimento das competências a serem
construídas para atuação em todos os campos anunciados na proposta
curricular, referentes ao âmbito da docência, da pesquisa e da gestão.
Embora percebam as possibilidades de aprendizagem postas pelo currí-
culo pesquisado e reconheçam em seu caráter eminentemente generalista
uma estrutura mais flexível e aberta, os estudantes se preocupam tam-
bém com as possibilidades futuras de atuação, evocando quase sempre
um “mercado de trabalho” que há muito deixou de receber profissionais
devidamente habilitados pelas instituições escolares e com as expectati-
vas de “vender” seus conhecimentos e suas habilidades para o exercício
de tarefas definidas a priori:

[...] É claro que eu não quero pregar uma educa-
ção que tenha o que vender, tornar a educação
um grande produto do Deus capital, não é bem
por aí, mas é uma realidade, o mercado está aí e
regula tudo, nós podemos até ser resistentes, mas
não podemos nos distanciar dessa forma.1

Posso perceber aqui toda a ansiedade e uma certa amargura dos
estudantes, o que talvez levasse Frei Betto (1999) a lamentar ser esta
uma geração que não tem mais direito de ter uma vocação, de construir
“desinteressadamente” seus percursos de escolarização sem ter a preo-
cupação constante com uma colocação futura. A finalidade da universi-
dade também desloca seu eixo. Se em suas origens essa instituição pro-
punha-se ampliar os conhecimentos, de forma desinteressada e formar
doutos para alimentarem o saber circunscrito a uma pequena casta,
gradativamente veio incorporando as necessidades da sociedade moder-
na, liberal, voltada para o trabalho, agora com a missão de realizar pes-
quisas nos múltiplos campos disciplinares que foram sendo criados a
partir da especialização. Passou também a ter o compromisso de formar

1 Informação fornecida por uma graduanda em pedagogia



40

profissionais para atuarem nas também inúmeras profissões que foram
se multiplicando com o crescente desenvolvimento científico e
tecnológico verificado ao longo do século XX. A universidade tem hoje
a função profissionalizante e, por mais que a própria realidade proporci-
onada pelo crescimento científico e tecnológico apresente agora a ne-
cessidade de qualificações mais ampliadas, de uma formação mais flexí-
vel, os estudantes anseiam por um futuro profissional seguro e promis-
sor.

Mas existiria essa possibilidade? Valendo-se dos estudos de Guy
Jobert sobre a relação entre formação e trabalho, Correia (1997) a iden-
tifica como a crônica de uma relação infeliz. Essas relações seriam pau-
tadas pela existência de um desconhecimento instituído por parte de
cada um dos mundos, da lógica que estrutura o outro, sendo esse desco-
nhecimento diferenciado de acordo com o período histórico dessas re-
lações, acentuadas as grandes transformações ocorridas a partir de mea-
dos do século XX.

Em um breve detalhamento dessas transformações na relação en-
tre formação e trabalho, Correia (1997) identifica três momentos: dos
anos pós-segunda guerra até o início dos anos 1970 deu-se a explosão da
escola de massas, aumento do consumo, relação entre educação e traba-
lho pautada pela preocupação de planificar os sistemas de formação, de
modo que os fluxos de saída destes fossem funcionalmente adaptados
aos fluxos de entrada no emprego. Houve aumento de procura otimista
pela educação e aumento da qualificação, mas esse fluxo contrasta com
a desqualificação do trabalho em consequência de sua taylorização; ao
diferirem o momento da procura do primeiro emprego e ao contribuí-
rem para um aumento “artificial” do tempo da formação, os sistemas de
formação desempenharam neste contexto um importante papel de
regulação social, ao contribuírem para que a descoincidência entre as
qualificações socialmente disponíveis, a estrutura dos empregos e orga-
nização tecnológica dos pontos de trabalho fosse uma descoincidência
articulada. Um terceiro momento, que coincide com a crise do fordismo,
é marcado por uma complexificação das relações entre formação e em-
prego, que pôs decisivamente em causa os pressupostos que sustentaram
a natureza das relações que se tinham estabelecido no momento prece-
dente, a saber: que era possível prever as evoluções futuras do emprego
e agir em conformidade sobre os sistemas de formação.
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Correia considera que em um primeiro momento, 30 anos após a
segunda guerra mundial, a dicotomia das relações entre formação e traba-
lho não pode ser considerada como dicotomia entre dois mundos inco-
municáveis, mas como “a separação temporal de dois mundos
intercomunicáveis, a sequência educação-trabalho”. Esta intercomunicação
dicotomizada prolongou-se pelo estabelecimento de uma dicotomia no
interior de cada um dos mundos. Por um lado, a “[...] educação cindiu-se
entre cultura geral e formação profissional e o trabalho, entre trabalho não
qualificado e trabalho qualificado”. (CORREIA, 1997, p. 21)

O terceiro momento da “relação infeliz” teria dado lugar a modali-
dades de formação que, por interpelarem explicitamente o trabalho,
seriam também mais permeáveis aos desafios ao seu exercício e organi-
zação e, por que não admiti-lo, a sua reconceitualização. Emergem com
isso possibilidades de pensar em organizações qualificantes para a for-
mação que, mais condizentes com as presentes dinâmicas do mundo do
trabalho e do conhecimento científico de maneira geral, teriam que con-
siderar o informal, as situações imprevistas, os diálogos invisíveis dos
saberes aos espaços e aos tempos simbólicos que estruturam a formação
mesmo quando não estão presentes na sua “materialidade”. Ainda de
acordo com Correia (1997, p. 35):

As transformações no campo pedagógico, por sua
vez, autorizam-nos a pensar numa autonomia do
campo construída na gestão de uma pluralidade de
dependências cada vez mais complexas e autori-
zam-nos a pensar num pedagógico desescolarizado
e atento à racionalidade do irracional [...] a pensar
a formação numa temporalidade, numa
espacialidade e numa lógica que já não é aquela
em que se ‘materializa’ a intervenção dos forma-
dores: autorizam-nos a pensar na formação como
uma rede de elementos heterogêneos que não se
reduzem aqueles que são integráveis no seu con-
texto socioinstitucional.

No campo pedagógico, também, segundo Correia (1997), ocorre-
ram transformações que levam a pensar em uma autonomia no campo
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construída na gestão de uma pluralidade de dependências cada vez mais
complexas e autorizam a pensar num pedagógico desescolarizado e atento
à racionalidade do irrracional. O contexto pensado em uma pedagogia
por objetivos não consegue integrar os elementos espacial e temporal-
mente ausentes no processo formativo, mas apenas os que se “materiali-
zam”. Só que esses elementos são intermutáveis, passíveis de modificar
sua posição e sua função num jogo que é simultaneamente estratégico,
porque conduz à ação e comunicacional, porque se constrói na
intercompreensão imprescindível à ação.

Para Correia, o “sentido estratégico” da formação se define em
torno desse jogo: a formatividade da formação estaria intimamente liga-
da a sua capacidade de promover a intermutabilidade dos elementos da
rede transformando a natureza de seus vínculos. As intervenções
formativas constituem, por isso, dispositivos intervenientes em redes de
formatividade.

Em concordância com essas reflexões e seguindo também o autor
na aproximação com o campo da hermenêutica, embora não da vertente
psicanalítica que o mesmo propõe, mas da fenomenológico-existencial,
quero prosseguir pensando a formação a partir de uma pretensa
“bricolagem” das falas dos estudantes que participaram do estudo com
formulações de Gadamer (1999) sobre formação; com o suporte da
idéia de compreensão como elemento fundante do estar-no-mundo de
Heidegger (1998a) e com a idéia de experiência trazida por Larrosa
Bondía (2002a, 2002b) com base em Nietzsche.

Aspectos ontológicos da formação

Em seus estudos, Hans-Georg Gadamer identifica que o termo
formação tem origens na mística da Idade Média, chegando depois à
determinação fundamental de Herder no século XVIII, como “forma-
ção que eleva rumo à humanidade”, conceito que grassa a metafísica
ocidental e orienta notadamente o campo educacional. O autor observa
em relação ao conteúdo da palavra formação, que nos é familiar, que o
antigo conceito de uma “formação natural”, que se refere à aparência
externa (a formação dos membros, uma figura bem formada), e, sobre-
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tudo, à configuração produzida pela natureza (por exemplo, “formação
de montanha”), passou, a partir da religião instruída do século XIX, a
integrar estreitamente, o conceito de cultura e designar, antes de tudo,
especificamente, “[...] a maneira humana de aperfeiçoar suas aptidões e
faculdades.” (GADAMER, 1999, p. 48)

Segundo Gadamer (1999), através de Kant e Hegel completa-se o
cunho dado por Herder ao conceito que temos hoje. Kant não usa a
palavra formação, mas fala da “cultura” da faculdade (ou da “aptidão
natural”) que, como tal, é um ato de liberdade do sujeito atuante. Hegel,
ao contrário, fala de formar-se e de formação ao acolher o mesmo pen-
samento kantiano do dever para consigo mesmo. Já Gadamer (1999)
trabalha com um conceito de formação que não significa mais cultura,
no sentido do aperfeiçoamento de faculdades e talentos. Para tanto,
acrescenta outra observação atinente à “história efeitual” da formação:
“A ascensão da palavra formação desperta, mais do que isso, a antiga
tradição mística, segundo a qual o homem traz em sua alma a imagem de
Deus segundo a qual ele foi criado, e tem de desenvolvê-la em si mes-
mo.” (GADAMER, 1999, p. 49)

Sem desconsiderar a expectativa legítima de qualquer estudante
em termos de uma atuação futura, poderia aqui retomar Gadamer (1999)
em sua tentativa de ressignificar o conceito de formação a partir da
crítica à ênfase no resultado em detrimento do devir. Defende o autor
que o resultado da formação não se produz na forma de uma finalidade
técnica, mas nasce do processo interno de constituição e de formação,
daí porque o mesmo desconfia da ideia de “meta de formação”, justifi-
cando que “No fundo, formação não pode ser meta, não pode ser, como
tal, desejada, a não ser na temática refletida do educador.” (GADAMER,
1999, p. 50)

Essa, porém, torna-se a lógica do currículo: propor metas de for-
mação, com base em um perfil definido, lógica essa criticada por Calloni
(2000) no que tange à ideia de educação ou formação tendo como pres-
suposto básico um determinado conceito de pessoa ou ser humano, a
qual traria consigo a tentativa de justificar permanentemente um “fun-
damento” a partir do qual se deriva (e para o qual se volta) a ação educativa
calcada em “metas” e “fins” educacionais. Segundo Calloni (2000), quan-
do a educação (o currículo, eu diria) busca atingir o ideal humano de
pessoa, busca para tal o cumprimento dos desafios propostos em relação
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aos fins da educação, porém o autor desconfia da efetivação de um ideal
filosófico de ser humano por parte das diversas tendências pedagógicas
e eu, de cá, desconfio da pretensa função do currículo de assegurar
percursos únicos de formação, com vistas ao alcance de um perfil mo-
delar, no caso, de um perfil de pedagogo cuja identidade seja determi-
nada a priori.

De qualquer forma, os pedagogos emergem de um mundo cujas
referências convergem para determinados campos do saber, como a
docência, a pesquisa e a gestão, campos esses que, poderíamos dizer,
“fundamentariam” o currículo de um curso de formação de pedagogos.
Fundamento aqui está sendo utilizado no sentido heideggeriano de um
mundo de possibilidades postas pela abertura do ser. Mais concreta-
mente, o mundo do currículo seria esse mundo “grávido de possibilida-
des”, como se refere um estudante pesquisado em uma de suas falas.

E o sentido da abertura no currículo (anunciada, na proposta
curricular enfocada, pelos princípios da flexibilidade e da autonomia,
notadamente) é deixar as possibilidades se concretizarem.

Possibilidades e compreensão

A ideia das possibilidades, neste estudo, acompanha o conceito de
ser no mundo, estar no mundo, constituir-se em uma pre-sença (Dasein)
cujo processo fundamental é a compreensão, como descreve Heidegger
(1998a)

Para Heidegger, somos seres em movimento, comportamo-nos a
partir de elementos já estabelecidos, organizados historicamente; mas
em uma visada ontológica, o mundo se apresenta como abertura e nesse
mundo não habita propriamente um sujeito no sentido da representa-
ção, da pura consciência, um sujeito que se constitui idealmente em
contraposição ao objeto, mas um ser que está no mundo, está aí: o Dasein
(a pre-sença) que é a relação ser/mundo.

Em Heidegger (1998a), a busca do sentido do ser não significa
uma essencialização de um ser universal e metafísico. Ele desenvolve a
ideia do ser-no-mundo, fundamento do Dasein, aqui traduzido como
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pre-sença, estar-aí, ser-aí. Ele trabalha com a tensão da existência, no
emergir e imergir no mundo, fazendo-se parte dele. Dessa forma, o
homem não pode ser o ente que é, senão encarnado no mundo, em
contínua comunhão com os outros entes. Quando Heidegger pergunta
pelo ser do Dasein, o aí do ser-aí se abre para o problema dos compor-
tamentos do homem, mas ao evidenciar a finitude, Heidegger não pro-
põe que esse aí do ser-aí seja um fechar-se do homem sobre si mesmo,
mas um abrir-se na e para a compreensão.

A compreensão não é uma propriedade do homem como outra
qualquer, assim como não pode ser elucidada meramente a partir da
subjetividade do sujeito, mas como um fundamento da finitude do
Dasein.

Na condição de ser de possibilidades, desenvolvemos nossa com-
preensão do mundo, imersos nesse mundo, interpretando-o continua-
mente, desocultando-o, desvelando-o. No mundo do currículo, o estu-
dante vai desvelando suas potencialidades e atualizando-as. É preciso
que experimente, se exercite em suas possibilidades. Assim, o modo de
relação é o que define a identidade. Se o homem não é homem em si
mesmo, para assegurar uma identidade lógica, mas se constitui
ontologicamente a partir de sua pre-sença no mundo, de suas interpre-
tações, de seu existir no mundo, o estudante de Pedagogia, no mundo
do currículo, não tem uma identidade em si, mas se constitui em sua
singularidade no campo existencial constituído pelos modos de suas pre-
senças nesse mundo.

A compreensão no sentido do Dasein, ou seja, da pre-sença como aqui
está sendo considerada, por envolver interpretações possibilitadas pela pró-
pria condição de ser-no-mundo, de estar lançado, pressupõe que a pessoa já
se ache num mundo constituído, daí ser tão difícil sair de um enquadramento
referencial, mesmo que se vislumbre novas possibilidades.

Possibilidades de articulação de “mundos” – estágio e formação

Por que o estágio é considerado pelos estudantes como uma ins-
tância tão importante para a pessoa “se formar” pedagogo? Espero en-
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contrar em Gadamer (1999) alguns elementos para entrar nessa discus-
são. Gadamer vem mostrar uma dimensão da formação que supera o
mero cultivo de aptidões pré-existentes, do qual o próprio conceito
deriva. O cultivo de uma aptidão seria o desenvolvimento de algo já
existente, de maneira que o exercício e a manutenção dela seria um
meio para o fim. Enquanto isso, na formação, no sentido que pretende
conferir-lhe o autor, o próprio processo e os recursos usados pela instru-
ção podem também ser inteiramente assimilados. “Nesse sentido, tudo
que ela [a formação] assimila, nela desabrocha”, com a ressalva de que,
na formação aquilo que foi assimilado não é como um meio que perdeu
sua função: “Antes, nada desaparece na formação adquirida, mas tudo é
preservado.” (GADAMER, 1999, p. 50)

Nesse ponto, considerando a formação um conceito genuinamen-
te histórico, e procurando valorizar esse caráter histórico da “preserva-
ção” para a compreensão das ciências do espírito, Gadamer procura tra-
balhar a história da palavra formação no âmbito dos conceitos históri-
cos, segundo ele, como fez Hegel, inicialmente no terreno da “primeira
filosofia”, quando elaborou, de maneira mais nítida, o conceito de for-
mação seguido por nós. Tal conceito traz um componente caro a Gadamer,
ainda que procure retirar-lhe o caráter metafísico: a dimensão espiritual,
a atividade do espírito para “preservar”, no processo de compreensão,
além do aprendido, o processo de aprendizagem, digamos assim.

Na perspectiva hegeliana a formação é vista como elevação à uni-
versalidade e nesse sentido é uma tarefa eminentemente humana e exi-
ge um sacrifício do que é particular em favor do universal. Segundo
Hegel (apud GADAMER, 1999), na atividade da consciência com vistas
à formação do objeto, esta é inicialmente destituída do que lhe é pró-
prio, porém, gradativamente, mediante o trabalho, reencontra a si mes-
ma como uma consciência autônoma. Segundo Gadamer (1999), o que
Hegel quer dizer com essas formulações é que “[...] enquanto o homem
está adquirindo um ‘poder’ (Kônnen), uma habilidade, ganha ele, atra-
vés disso, uma consciência de senso próprio”. Assim, o que pareceu ser-
lhe negado ao abrir mão do que é próprio, ao se submeter, no servir, a
um sentido que lhe era estranho, volta em seu proveito. “Como tal en-
contra ele em si mesmo um sentido próprio, sendo perfeitamente cor-
reto dizer do trabalho: ele forma”. (GADAMER, 1999) Nesse sentido, o
senso próprio da consciência que trabalha “contém todos os momentos
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daquilo que perfaz uma formação prática: distanciamento da imediatez
da cobiça, das necessidades pessoais e do interesse privado e a exigência
de um sentido universal.” (GADAMER, 1999, p. 52)

Mesmo reconhecendo o caráter idealista do pensamento hegeliano,
Gadamer insiste em trazer elementos de suas formulações sobre a forma-
ção que a mim também parecem convenientes para a presente discussão
sobre o sentido da formação para os estudantes de pedagogia e as possibi-
lidades postas (ou não) pelo currículo para tal. Um desses elementos diz
respeito à formação prática, processo no qual os projetos individuais esta-
riam abertos à consideração do outro. Gadamer (1999) lê em Hegel que
toda e qualquer escolha de profissão tem algo disso, “pois toda profissão
tem sempre algo a ver com o destino, com a necessidade externa e exige
que nos entreguemos a tarefas que não assumiríamos se tivessem finalida-
de privada”. No intuito de preencher as exigências da profissão “total-
mente e em todas suas facetas”, procura-se superar o estranho e fazer esse
estranho totalmente seu. Entregar-se ao sentido universal da profissão é,
pois, ao mesmo tempo, “[...] saber limitar-se, ou seja, fazer de sua profis-
são uma questão inteiramente sua. Nesse caso, ela não será nenhuma limi-
tação para ele”. (GADAMER, 1999, p. 53)

Posso pensar neste ponto que os estudantes realizam, de alguma for-
ma, elementos dessa “formação prática” quando confrontam referências
próprias, construídas ao longo de suas existências, com novas referências
acessadas nos diversos espaços de aprendizagem nos quais transitam, in-
clusive (e principalmente?) os espaços de trabalho, como mostram algu-
mas falas dos estudantes, bem como a fala de Teresinha Fróes Burnham
(2000) ao se referir à diversidade dos espaços de aprendizagem. Posso
pensar também que o estágio – embora o considere incompatível com
uma proposta curricular mais “generalista” – pode se constituir um espaço
fundamental para o exercício da apropriação gradativa da profissão, sem
esperar que essa lhe seja dada pelo currículo como algo externo que se
recebe, no lugar de algo que se constrói na atividade.

Essa “apropriação da profissão” parece aos estudantes, contudo,
uma responsabilidade do curso, portanto do currículo. Daí porque ao
tempo em que valorizam os conteúdos teóricos que lhes são possibilita-
dos pelas diversas disciplinas, almejam sua articulação com “a prática”.
Ainda se referindo à formação prática, Hegel (apud GADAMER, 1999)
percebe nesse processo a determinação fundamental do espírito históri-
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co de se reconciliar consigo mesmo, de reconhecer-se a si mesmo na
diversidade, determinação que se torna inteiramente nítida na ideia da
formação teórica. A formação teórica conduz, assim, além do que o
homem sabe e vivencia imediatamente. Consiste em aprender que tam-
bém o diferente tem sua validade e encontrar pontos de vista universais,
para alcançar a reconciliação consigo e o reencontro de seu próprio.

Gadamer (1999) certamente percebe nesse “reencontrar-se consi-
go” hegeliano, o traço racional-idealista de encontrar o espírito absolu-
to, tornar-se sujeito de si a partir do poder do espírito elevado à condi-
ção de sua própria transcendência – de maneira que a formação se com-
plete como o movimento de alheamento e aquisição num total
apoderamento da substância, na dissolução de toda essência objetiva, o
que se alcançaria somente no saber absoluto da filosofia, – porém não
deixa de identificar a importância de se reconhecer a formação como
um elemento do espírito, o que não estaria atrelado unicamente à ideia
descrita. O que Gadamer pretende reconhecer nas formulações de Hegel
é o movimento fundamental do espírito, cujo ser é apenas o retorno a si
mesmo a partir do ser diferente.

Para Gadamer (1999, p. 54):

Não é o alheamento como tal, mas, o retorno a si,
que, sem dúvida, pressupõe alheamento que per-
faz a essência da formação. Nesse caso, a forma-
ção não deve ser entendida apenas como o pro-
cesso que completa a elevação histórica do espíri-
to ao sentido universal, já que ela é ao mesmo
tempo também o elemento, no interior do qual o
que é formado se move.

Gadamer (1999) destaca aqui, a despeito da forte inspiração em
Hegel, a finitude do movimento da formação, a impossibilidade de uma
formação plena no sentido da totalidade do ser, o que o faz, nesse senti-
do, aproximar-se de Heidegger. Nesse ponto, declara aproximar-se tam-
bém de Nietzsche, ao considerar o “esquecimento” como um elemento
constitutivo da formação e assim sair da ideia progressiva de busca da
totalidade que encontrou em Hegel. A esse respeito, afirma:
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À postura de reter e de lembrar pertence - de
um modo que por muito tempo não foi suficien-
temente levado em consideração - o esquecimen-
to e que é não somente uma perda e uma carên-
cia, mas, como acentua, sobretudo, F. Nietzsche,
uma condição de vida do espírito. Somente atra-
vés do esquecimento é que o espírito recebe a
possibilidade de uma total renovação, a capacida-
de de ver tudo com os olhos recém-abertos, de
maneira que o que é velho e familiar se funde
com as novidades que se vêem em uma unidade
de várias estratificações. (GADAMER, 1999, p.
57)

Esse esquecimento, como elemento inerente à formação, de algu-
ma forma evoca a opacidade trabalhada em Heidegger (1998a) Na errância
do ser-no-mundo, opera-se o movimento de velamento e desvelamento
do ser, mediante o qual cada presença singular vai “formando” sua com-
preensão de mundo e, diria aqui, vai descobrindo suas possibilidades de
atuação no mundo e configurando, dessa forma, sua existência. E, vol-
tando a Hegel (apud GADAMER, 1999), no confronto com o diferente,
o diverso, vai se apropriando desse diverso, para reter o que lhe é pró-
prio. A fala de uma estudante pode bem mostrar esse movimento:

Eu me vejo num processo de desconstrução, como
diz Piaget. Eu me achava expert no que eu fazia
porque eu lia muito, eu visitava muitas institui-
ções, tomava vários cursos e de repente eu perce-
bi que estou mesmo me desconstruindo para de-
pois construir. Ainda não consigo levar para mi-
nha sala de aula, para dizer: ‘Já mudei minha
metodologia de trabalho’. Ainda não mudei. Sin-
to que preciso estudar muito mais, me especi-
alizar muito mais. Eu posso já ter mudado concei-
tos, com certeza. Mas ainda não consegui dizer:
‘Agora sou uma docente diferente’.
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Quero “bricolar” esse pensamento de uma estudante de Pedagogia
com o de Gadamer, quando o mesmo afirma que o conceito de forma-
ção que pretende formular com o estudo aqui enfocado quer mostrar
que “[...] não se trata de uma questão de processo ou de comportamen-
to, mas do ser que deveio [...]” Assim, “[...] considerar com maior exati-
dão, estudar com maior profundidade não é tudo, caso não esteja prepa-
rada uma receptividade para o que há de diferente numa obra de arte ou
no passado”. (GADAMER, 1999, p. 57)

Diria aqui que essa receptividade, no currículo, recairia sobre as
diversas referências curriculares. Gadamer, seguindo Hegel, registra como
a característica fundamental da formação “o manter-se aberto para o
diferente, para outros pontos de vista universais.” (GADAMER, 1999,
p. 57) E mais uma vez acrescentaria, trazendo a ideia para a compreen-
são da formação como uma itinerância/errância no âmbito do currícu-
lo, que não propriamente para universais no que esse termo tem de
metafísico, mas para o diverso em sua singularidade, para as referências
que se apresentam ao longo do processo de formação, com a advertên-
cia que faz Gadamer de que essa universalidade “não é, certamente,
uma universalidade do conceito ou da compreensão”, uma vez que “não
se determina algo particular a partir de algo universal, não se pode com-
provar nada por coação”. Para Gadamer, “Os pontos de vista universais,
a que se mantém aberto o formado, não são para ele um padrão fixo, que
tenha validade, mas se fazem presentes ante ele apenas como os pontos
de vista de possíveis outros”. (GADAMER, 1999, p. 58) Tais “pontos de
vista” seriam, para o presente estudo, referências que não se hierarquizam,
mas que se põem como possibilidades no processo de “atualização”, para
trazer mais elementos ao princípio curricular enfocado. A discussão se
desloca, neste ponto da definição, de que sujeitos formar, para a possibi-
lidade de atualizarem referências para sua compreensão de mundo.

Atualização como bricolagem

As atualizações de possibilidades postas no/pelo mundo (aqui, pelo
mundo da formação e mais especificamente do currículo) são inerentes
ao processo de compreensão/interpretação, que envolve por sua vez, a
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articulação de referências disponibilizadas nesse mundo; tanto as refe-
rências manuais, materiais, utensiliárias que constituem nossas primeiras
incursões (interpretações) no mundo, de acordo com Heidegger (1998),
quanto às referências conceituadas como núcleos de representações nas
esferas institucional, idelógica, libidinal. (RENÉ BARBIER apud
BURNHAM, 1998, p. 46)

Numa abordagem hermenêutico-fenomenológica que se quer
multirreferencial, o que me cabe é procurar articular, sem hierarquizar,
diferentes referências, sem a pretensão da transparência, mas tendo como
pressuposta a opacidade da dinâmica do currículo. Procurei articular as
múltiplas referências que constituem esse objeto/processo pela
bricolagem.

A lógica da bricolagem é a da organização em tessitura, em que o
aprofundamento não se dá verticalmente, mas pela possibilidade de cons-
truir objetos a partir de fragmentos (referências) selecionados e coloca-
dos juntos, a partir da configuração da dinâmica das relações na realida-
de, considerando o processo e o sujeito. No processo de conhecimento,
considera-se objeto, a própria relação sujeito-objeto-processo.
(LAPASSADE, 1998; ARDOINO, 1998; BURNHAM, 1998)

No âmbito da pesquisa nas ciências sociais, esse procedimento de
articulação de diferentes referências vem sendo abordado por Lapassade
(1998), que também percebe uma certa aceitação, pela reflexão
epistemológica contemporânea, porém adverte que ainda há precon-
ceitos quando se trata de descrevê-la concretamente para conduzir
uma pesquisa, sendo ainda muito raros os pesquisadores que descre-
vem suas improvisações, intuições e astúcias no desenvolvimento do
seu trabalho.

Mais uma vez recorro a Correia (1997), que em sua discussão mais
específica sobre a formação, considerando os “mundos” indistintos da
escolarização e do trabalho, vem me lembrar à distinção feita por Lévy
Strauss entre os mapas cognitivos acionados pelos técnicos especializados
na realização de seu trabalho e aqueles que sustentam a ação de bricolagem
própria do trabalho do artesão. O primeiro estaria pautado em uma lógi-
ca cumulativa de novos saberes, em que progressivamente as certezas
tomam o lugar das incertezas.

Enquanto isso:
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O trabalho do bricoleur ou do artesão apóia-se
[...] num conjunto de recursos e instrumentos
cognitivos produzidos ao longo do tempo, cuja
integração, no seu capital experiencial, depen-
de mais da aceitação do princípio de que eles
poderão servir para alguma coisa do que da
congruência com critérios de funcionalidade
imediata. O trabalho criativo do artesão apóia-
se fundamentalmente num patrimônio
experiencial e apóia-se em mapas cognitivos que
lhe permitam permutar os elementos integra-
dos neste patrimônio, produzindo combinações
originais de elementos que lhe permitam in-
ventar respostas a situações imprevisíveis.
(CORREIA, 1997, p. 38)

A lógica dessa bricolagem seria a da recomposição, em que a
integração de elementos novos não conduz à substituição dos antigos,
mas permite uma diversificação do elenco de combinações suscetíveis
de se estabelecer entre os elementos disponíveis.

Ainda para Correia, o trabalho pedagógico que procura aprofundar
o trabalho artesanal admite que o êxito de projetos de ação depende de
saberes experienciais e luta para dar visibilidade ao invisível, pela gestão
das incertezas, pela legitimidade da opacidade desses saberes, o que es-
taria mais uma vez em consonância com as ideias de formação que pro-
curo desenvolver neste estudo.

Ardoino (1998) reconhece que o termo bricolagem é tratado de
forma pejorativa, uma vez que bricolage sempre conteve a ideia de im-
provisação hábil e de astúcia, dando impressão de algo que se quer
conseguir pelo desvio, indiretamente, por não poder ser alcançado de
forma direta. Porém também identifica uma possibilidade de reabilitá-
lo no nível da técnica e da ciência. A ideia da bricolagem é aqui assumida
como suporte para as atualizações necessárias à formação demandada ao
currículo pela possibilidade de articular, de reunir sem buscar a
redutibilidade de uma referência a outra.
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Formação e experiência

A formação ganha, portanto, novos sentidos, aos quais poderia
acrescentar alguns elementos retirados de Nietzsche por Larrosa Bondia
(2002). Segundo Larrosa Bondia (2002), ainda que venha a concordar
com Gadamer que a ideia de bildung [formação] foi uma grande formu-
lação do século XVIII e a última elaboração pedagógica e literariamente
nobre do que hoje chamamos educação, a palavra formação é uma pala-
vra “caída” e irremediavelmente anacrônica depois que pensadores como
Nietzsche fizeram-na explodir definitivamente, mas ainda assim (ou por
isso mesmo) a formação pode estar cheia de possibilidades, como, aliás,
espero ter mostrado com a ajuda dos estudantes e de Gadamer (1999).

Em publicação intitulada Nietzsche & a educação, Larrosa Bondía
(2002) evidencia o sentido da formação em Nietzsche, fazendo alusão a
uma expressão que o mesmo utiliza em várias de suas publicações, a qual
seria inspirada em Píndaro: wie man wird, was man ist, que
corresponderia a “como se chega a ser o que se é” ou, “como se vem a
ser o que se é”. Ainda que o texto seja dos mais agradáveis e seu conteú-
do rico de possibilidades para este estudo, procurarei me ater em alguns
de seus pontos, após ressaltar a ideia inicial de que a bildung [formação],
a partir da frase de Píndaro passa a conotar, no referido texto,

[...] a idéia que subjaz ao relato do processo tem-
poral pelo qual um indivíduo singular alcança sua
própria forma, constitui sua própria identidade,
configura sua particular humanidade ou, definiti-
vamente, converte-se no que é. (LARROSA
BONDÍA, 2002a, p. 52)

O primeiro ponto que gostaria de retirar do texto de Larrosa, tra-
balhado pelo autor a partir de fragmentos de Schopenhauer como educa-
dor, é a “força vital”, a “coragem de lançar-se” que são requeridos para a
formação, uma vez que a mesma: “[...] só poderá realizar-se
intempestivamente, contra o presente, inclusive contra esse eu consti-
tuído, cujas necessidades, desejos, idéias e ações não são outra coisa que
o correlato de uma época indigente”. (LARROSA BONDÍA, 2002a)
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Dessa forma, “A luta contra o presente é também, e, sobretudo,
uma luta contra o sujeito. Para ‘chegar a ser o que se é’ há que comba-
ter o que já se é”. A formação em Nietzsche, de acordo com Larrosa
Bondía (2002a), “[...] rejeita explicitamente o imperativo de ‘conhe-
cer-se a si mesmo’ e desconstrói, deslocando-o, o imperativo de ‘ter o
valor de servir-se do próprio entendimento’”. (LARROSA BONDÍA,
2002a, p. 61)

Articulando-se com essa faceta da formação, uma estudante afir-
ma que: -[O currículo] precisa primeiramente instrumentalizar o sujeito
para a busca, uma busca não tão ordenada, formatada. [...] No conflito
vai dialogando, interagindo e se abrirem possibilidades, novas dimen-
sões serão percebidas [...]2

A estudante evoca, dessa maneira, a vontade de luta, de afirmação,
ainda que, em um primeiro momento, haja a negação, assim como acon-
tece com o pensamento de Nietzsche relatado por Larrosa Bondía (2002a,
p. 65) e puxa outro ponto que seria o lado da invenção, da “[...] liberda-
de entendida como vontade de Arte. E a Bildung começa a mostrar
também sua dimensão estética ou poética, sua face de autocriação artís-
tica”.

Larrosa Bondía lê desta vez em A gaia ciência, a recomendação de
Nietzsche de se aprender com os artistas, não a separar a “sutil força” da
criação da vida comum, mas a “ser os poetas de nossa vida e, em primei-
ro lugar, do menor e do mais cotidiano”. Chegar a ser o que se é, nessa
perspectiva, não corresponderia à realização de essências ou de potênci-
as preexistentes, não estaria do lado da unidade, mas da multiplicidade:
“dessa singularidade múltipla que é a obra de arte”. Larrosa Bondía
(2002a, p. 65) lê ainda que:

Isso que somos e que temos de chegar a ser não é
agora nem objeto – não é uma ‘realidade’ de ne-
nhum tipo, nem subjetiva nem objetiva – e nem
sequer uma idéia que teríamos que ‘realizar’; isso
que somos e que temos de chegar a ser está clara-

2 Informação fornecida por uma graduanda em Pedagogia
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mente do lado da invenção. O homem é um ani-
mal de invenção, e as diferentes formas de cons-
ciência não são senão produtos dessa função in-
ventiva, dessa capacidade de invenção.

O “chegar a ser o que se é” não estaria, a partir de tal concepção,
“do lado da lógica identitária do autodescobrimento, do
autoconhecimento ou da auto-realização, mas do lado da lógica des-
identificadora da invenção”. E tal invenção não se pensa a partir da pers-
pectiva da liberdade criadora do gênio, da soberania de um sujeito capaz
de criar-se a si próprio, mas a partir da perspectiva da experiência.
(LARROSA BONDÍA, 2002a, p. 66)

E assim, um novo elemento vem se juntar à ideia de formação em
Nietzsche que me cabe trazer para este texto: a ideia da experiência,
sobre a qual discursa Larrosa Bondía (2002a, p. 66-67):

[A experiência] é o que nos passa e o modo como
nos colocamos em jogo, nós mesmos, no que se
passa conosco. A experiência é um passo, uma
passagem. Contém o ‘ex’ do exterior, do exílio,
do estranho, do êxtase. Contém também o ‘per’
de percurso, do ‘passar através’, da viagem, de
uma viagem na qual o sujeito da experiência se
prova e se ensaia a si mesmo. E não sem risco: no
experiri está o periri, o periculum, o perigo. Por
isso a trama do relato de formação é uma aventu-
ra – que não está normalizada por nenhum obje-
tivo predeterminado, por nenhuma meta.

Com essas palavras podemos pensar que existe um mundo institu-
ído que, em ritmo dinâmico, passa por nós e nem sempre nos toca. Seria
o mundo circundante, aludido por Heidegger (1998a, 1998b), o qual
nos cabe compreender ao tempo em que somos por ele compreendido.
Trazendo essa ideia para o currículo, diríamos que o mundo do currículo
é um mundo de referências, todas elas atuando como possibilidades de
atualização e com isso, de constituição de experiências formativas.
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Embora partindo de referenciais diferentes, inclusive quanto à po-
sição dos sujeitos no mundo, Dewey (1985) pode ser chamado aqui para
reforçar a ideia da experiência como o modo de apropriação da forma-
ção não como um acúmulo de saberes, mas como algo vivido em proces-
so, que possui em si uma finitude. Para Dewey (1985, p. 247-248) te-
mos uma experiência quando o material experienciado segue seu curso
até sua realização, sendo que “A experiência, em seu sentido vital, defi-
ne-se por aquelas coisas das quais dizemos, quando as lembramos, ‘Aquela
foi uma experiência.’”

Neste sentido e retomando a ideia que as coisas só acontecem na
relação, defenderia que temos uma experiência quando as
experienciações espaço-temporais se tornam singulares, de acordo com
a maneira como cada pessoa exerce sua compreensão de mundo. Diria
que a trama da “formação” é tecida na itinerância, que por sua vez com-
porta a errância empreendida por uma pessoa que, segundo Larrosa
Bondía (2002a, p. 67), “[...] já não se concebe como uma substância
dada, mas como forma a compor, como uma permanente transformação
de si, como o que está sempre por vir.”

E nesse “estar por vir” não há uma regularidade, uma linearidade,
como parecem requerer algumas falas dos estudantes ouvidos neste es-
tudo. Tal processo comporta opacidades, “esquecimentos” para usar um
termo do próprio Nietzsche, como me informa. Gadamer (1999)

Para finalizar

Retomando Correia em seus estudos sobre uma perspectiva crítica
para a formação, em sintonia com as formulações de Gadamer e Larrosa
Bondía aqui trabalhadas, diria que o dispositivo de formação não seria
apenas produtor de competências a serem acumuladas sobre outras já
existentes, mas:

[constitutivo de uma] práxis que se situa ‘entre’:
No intervalo. No que separa, no que distingue,
na brecha [...] entre o interior e o exterior, entre
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o sujeito e o objecto, entre a pessoa e o colectivo.
Questionar as condições e as experiências vividas
na diferença para ultrapassar as separações onde
elas se inscrevem e as delimitam, para as integrar
em conjuntos novos. (HONORÉ apud CORREIA,
1997, p. 36)

Falando mais propriamente do currículo como um “dispositivo de
formação”, posso identificar também que o mesmo comporta uma di-
mensão “desinteressada”, como um dos aspectos “para se chegar a ser o
que se é” e me faz retomar o questionamento acerca do “esquecimento”
(aqui considerado em outro sentido, o da ausência planejada ou da não
priorização) da dimensão lúdica, da dimensão artística nos currículos.
Posso constatar também, que um currículo pensado a partir de uma
“lógica arborescente” (GALLO, 1995), com o privilégio de uma forma-
ção racionalista, com metas traçadas a partir do conceito de desenvolvi-
mento pleno, progressivo e linear, só poderia conceber a formação como
atualização de uma essência previamente dada, ao contrário da concep-
ção de formação que busquei compor aqui a partir das falas dos estudan-
tes, de Gadamer (e Hegel) (1999), de Larrosa e Nietzche (2002a, 2002b)
Nietzsche e de Heidegger (1998a, 1998b).

Mesmo concordando com Larrosa Bondía (2002a, 2002b) que a
palavra formação encontra-se “caída”, quando concebida como imagem,
modelo, preferi neste estudo descobrir outras possibilidades para a mes-
ma e me permitir continuar usando-a, desta vez articulada à ideia de
atualização e experiência. Poderia pensar, então, no currículo como um
movimento em que as possibilidades se atualizam e cada possibilidade
realizada é um acontecimento, cuja temporalidade é finita.

A possibilidade de estar-no-mundo-com, de ser uma pre-sença que
se projeta em um mundo, permite a compreensão desse mundo e a
própria compreensão de si no mesmo, mediante a articulação de refe-
rências que vão sendo acrescidas nesse processo de apreensão do mun-
do. As referências possibilitadas pelo currículo, mesmo que vulneráveis
a críticas, são continuamente confrontadas com acontecimentos
vivenciados e rearticulados em função de uma ampliação da compreen-
são e da atuação no mundo (mundo da educação, do trabalho, da peda-
gogia, do currículo). Dessa forma, mesmo que a proposta curricular pre-
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tendesse “gerenciar mentes” e definir previamente os itinerários dos
estudantes, cada pre-sença em sua existência singular pôde ir desenvol-
vendo sua própria itinerância.

Ao falar concretamente dos estudantes de Pedagogia em suas
itinerâncias no currículo, quero defender que a questão não é que sujei-
tos formar, mas como estão construindo sua compreensão de mundo,
mais especificamente, do mundo do processo educativo.

Esse percurso formativo, em sua espacialidade e temporalidade,
circunscritas ao currículo, naturalmente não se desvincula das expecta-
tivas quanto ao mundo do trabalho, considerado aqui como um dos
espaços de aprendizagem que compõem os percursos formativos e exis-
tenciais; na itinerância do currículo, os estudantes poderão obter subsí-
dios muito mais significativos para uma atuação consciente, à medida
que desenvolvem sua compreensão de mundo por meio das formas sin-
gulares de articulação das referências às quais têm acesso ao longo de sua
itinerância curricular, construindo “fios de pensamento” (ASSMANN,
1996) e, nesse processo de estar-no-mundo, construindo suas existênci-
as e nelas gerando continuamente novos percursos formativos, novas
itinerâncias...
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COTIDIANO E ENSINO DE HISTÓRIA:
experiências em estágio

Maria Antonieta de Campos Tourinho

Introdução

Como possibilitar a aproximação do aluno da Educação Básica do
ensino de história? Como possibilitar que chegue próximo de aconteci-
mentos, que estando, perto ou longe, temporal e espacialmente pare-
cem tão distantes do aluno?

Essas e outras questões foram discutidas na minha tese de douto-
rado intitulada O Ensino de história: inventos e contratempos. É neces-
sário, entretanto, sinalizar que os inventos e contratempos referidos no
título não significam oposição dicotômica. Como o caos e a harmonia,
eles interagem. Na busca por um ensino de história mais significativo, o
aparecimento de dificuldades de todos os matizes pode ser desafiador e
instigante. Muitas vezes, diante dos contratempos, os inventos não se
mostram tão inventivos, mas como os contratempos também podem ser
inventos e vice-versa, eles interagindo, podem nos aproximar mais da
construção de um processo de ensino e aprendizagem que possibilite a
cada envolvido com o objeto de estudo, compreender-se como ser his-
tórico e nesse mesmo movimento (ou não), compreender a história.

Este artigo é uma adaptação de uma das discussões processadas na
tese sobre estas questões. Tem intrínseca relação com a matéria
metodologia do ensino de história, da qual sou professora e, na qual,
juntamente com os alunos, busco possibilidades de uma compreensão
da história, tanto na sua dimensão existencial como coletiva, visando à
formação de professores de história para a Educação Básica. Apesar da
busca por um processo de ensino e aprendizagem mais inventivo perpas-
sar todo o curso, o momento mais propício para a emergência desses
inventos e desses contratempos é o período de estágio. Nesse momen-
to, ao seguir um planejamento mais diversificado, o estagiário busca a
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realização de um trabalho mais variado: as imagens e os mapas chegam às
salas de aulas, o tempo, o espaço e a oralidade são incorporados ao pro-
cesso de trabalho, a história parece se tornar mais próxima do aluno. Por
isso, privilegio o momento do estágio como tema deste artigo que tem
como uma de suas fontes de consultas os relatórios dos estagiários.

No final de cada semestre da disciplina metodologia do ensino
de história II, que juntamente com a disciplina metodologia do ensino
de história I compõe a matéria metodologia do ensino de história, o
aluno elabora um relatório, no qual, informa e reflete sobre o seu perí-
odo de estágio. Nesta matéria, temos como referências áreas temáticas
propostas para a área de Ciências Humanas, porém singularizando aque-
las mais próximas ao ensino da história. Nestas áreas temáticas nos
propomos a estudar a relação entre ensino de história e ciência con-
temporânea, historiografia, escola, planejamento, memória, cotidiano,
sujeitos, tempo/espaço, mito, narrativa, leitura e outros temas que fo-
rem surgindo no decorrer do processo ensino e aprendizagem. Duran-
te o período de estágio, os alunos experimentam incorporar estes te-
mas às suas aulas na Educação Básica. Nos relatórios registram estas
experiências.

Para este artigo escolhi as experiências sobre a relação entre cotidi-
ano, pessoas comuns e ensino de história por considerar estes temas
fundamentais para a aproximação do aluno com a história. No decorrer
do texto, busco, com a ajuda de teóricos como Dias (1998), Heller
(1989), Cabrini (1986), Lagoa (1991), Del Priore (1997), Koff e Pereira
(1998), Burke (1992), Petersen (1992), Certeau (1994) refletir sobre os
relatos e observações dos estagiários e de seus alunos.

Os estagiários são os seus colabadores mais relevantes. Por isso,
optei por conservar os seus nomes reais. Em relação, porém, aos alunos
da Educação Básica, “alunos dos alunos”, cujas falas também são incor-
poradas à narrativa, optei pelo uso de suas iniciais.

O cotidiano no ensino de história

A citação abaixo faz parte de um trabalho proposto pelo estagiário
José Renato (apud TOURINHO, 2004) intitulado A história e o indiví-
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duo, no qual pretende que os alunos dissertem sobre a participação do
homem comum em seu próprio cotidiano, para a construção da história.

Hoje em dia, algumas pessoas acham que a histó-
ria só serve para orientar um pouco mais sobre o
passado, não sabendo elas que a história é muito
importante para o dia-a-dia e todos nós. A histó-
ria nos traz fatos importantíssimos sobre o ho-
mem no passado: como eles viviam, onde viviam,
o que comiam, como se comunicavam...1

Esta proposta aparentemente simples exige, entretanto, dos alunos
certo nível de abstração teórica que envolve concepções historiográficas
e, por isso, apesar da linguagem ainda pouco amadurecida para alunos de
1º ano do Ensino Médio, considero como inventos o que eles criaram
sobre o tema:

Toda a história do mundo, desde a sua formação
aos tempos atuais, está ligada direta ou indireta-
mente ao homem. O homem é que faz a história
a cada momento da sua vida. A cada momento o
homem cria a sua própria história de vida no de-
correr dos tempos. Muitos homens entram para a
história do mundo vivendo e observando ou cri-
ando fatos que são importantes para o reconheci-
mento do mundo e de nós mesmos, ou seja, de
nossas origens.2

O homem começa a sua história desde o seu apa-
recimento na terra. Ele constrói, destrói obtendo
resultados. Todo indivíduo tem sua história para

1 Informação fornecida por A. M. Esta informação consta no Relatório de José Renato
Schettini. Ver, Tourinho (2004).
2 Informação Fornecida por A. C. Ver, Tourinho (2004).
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contar, desde o seu nascimento até dado tempo.3

Time for change: The role of nonpharmacological
interventions in treating behavior problems in
nursing home residents with dementia

O homem faz parte da história e a história preci-
sa do homem para acontecer. Desde o surgimento
do homem até hoje, a história se relaciona com o
indivíduo... então um depende do outro, sendo,
que a história depende mais do indivíduo do que
o indivíduo depende dela. Isso acontece por cau-
sa de várias causas e a mais importante é que o
homem faz a história.4

No seu relatório, José Renato Schettini (1995 apud TOURINHO,
2004), comentando sobre a insegurança inicial da turma, suas respostas
estereotipadas a questões historiográficas, observa: “A opinião escrita
sobre questões sobre o racismo, participação política e sobre a História e
o Indivíduo trouxeram-me gratas surpresas”, pois “verbalizar opiniões
não é tarefa das mais fáceis”. (SCHETTINI, 1995 apud TOURINHO,
2004)

Acredito que esta transformação processou-se, porque o estágio
de José Renato ancorou-se, além de muitas outras motivações, é claro,
em concepções historiográficas que acolhem o cotidiano e isso permite
ao aluno uma maior aproximação com a história.

Rubens Silva Filho (1999 apud TOURINHO, 2004) procurou sem-
pre passar a mensagem de que eles são capazes não de apenas aprender,
mas sim, e principalmente, de descobrirem que já sabem! Apenas pas-
sam pelo que é importante, sem “perceber” que o percebem. A turma
foi remetida constantemente para referências do seu dia a dia. Assim,
houve empenho na proposta de os alunos sentirem o quanto podem
aproveitar os indicadores, a vida e os estímulos do ambiente em que
vivem e por onde passam.

3 Informação fornecida por S.
4 Informação fornecida por I. I.
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Assim, buscou este estagiário fazer com que cada
resposta dada por um aluno se transformasse em
uma ponte para descobertas não de uma curiosi-
dade históríco-ambiental, mas sim de elementos
de suas próprias vidas já vividas e ainda mesmo
por viver. (RUBENS, 1999 apud TOURINHO,
2004)

O cotidiano tem sido um canal de aproximação entre o passado e o
presente, o que também aproxima o aluno da história, com significado
na sua vida atual; isso foi experimentado por vários estagiários. Nourival
Leonardo Silva Filho (1998 apud TOURINHO, 2004) relata:

Nas aulas sobre o surgimento do capitalismo, uti-
lizei a ligação entre fatos do passado e do presen-
te procurando trazer, sempre que possível, o as-
sunto para a realidade do aluno. A utilização de
aspectos do nosso cotidiano desperta por parte
do aluno a sensação de que a História é uma coisa
viva e que faz parte da vida dele e não simples-
mente ‘o estudo do passado’. Trabalhar com a
globalização, tema recorrente em qualquer noti-
ciário, mostrou que a História pode ser feita a
partir de temas e debates atuais.

Acreditando que pode ser uma maneira de superação da grande
distância entre o aluno e aqueles períodos mais remotos, dos quais a
cultura brasileira, tem poucas referências visíveis para os alunos, como a
Idade Antiga e a Média, ensaiei uma discussão sobre o tema, em um
Grupo Focal5 a partir da questão:

Como aproximar o aluno, da educação básica, da história antiga e
da medieval, vocês acham que é importante esse contato? Yague (GO-

5 Realizado em Outubro de 2001. Participantes: Carmem Lúcia Anjos Flores; Nourival
Leonardo Filho; Yague Gomes; José Ricardo Moreno Pinho.
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MES , 2001 apud TOURINHO, 2004), um dos praticipantes do grupo,
assim se manifestou:

Eu nunca trabalhei civilização hebréia, nunca ti-
nha trabalhado isso. Esse ano me deu na cabeça
de inventar de dar aula sobre civilização hebréia:
‘Pô, será que eu vou falar [...] já falei Atenas, não
vou falar sobre hebreus?’. O que passou na minha
cabeça foi o seguinte: Civilização antiga hebréia,
o que é que isso tem a ver com menino que mora
no subúrbio? Eu comecei a sacar o seguinte: mui-
tos deles se identificam muito com o fator reli-
gião, mas não sabem de onde surgiram suas religi-
ões, de onde surgiram os preceitos do cristianis-
mo, de onde surgiram os preceitos do judaísmo.
Então, comecei a pensar comigo, vou trabalhar
isso. Um colega meu lá de história veio com esse
discurso: ‘Vai falar o que sobre Hebreu pra esse
povo?’, mas eu saquei que lá dentro, pelo menos
na escola em que ensino, eu saquei que deu cer-
to, os meninos participaram, colocaram suas idéi-
as. Então eu achei que foi uma coisa que tava pre-
sente no dia-a-dia deles, então para ensinar his-
tória antiga a gente precisa achar o que tem a ver
com eles.

Incorporar o cotidiano ao currículo significa acolher uma relativa
igualdade, uma quebra da hierarquia entre sujeito e objeto, saber do
aluno e saber do professor, história pessoal e coletiva. Refletindo sobre a
impossibilidade de dissociar o observador da coisa observada Laplantine
(apud SAMPAIO 1997, p. 36) comenta que:

[...] quando o pesquisador apaga cuidadosamente
os traços de sua implicação pessoal com seu obje-
to de estudo é que ele arrisca de se afastar do
tipo de objetividade e do modo de conhecimento
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específico de sua disciplina: a apreensão, melhor,
a construção daquilo que Marcel Mauss chamou
‘o fenômeno social total’ que supõe a integração
do observador no campo mesmo da observação.

A possibilidade de integração entre o sujeito e o objeto se associa,
no cotidiano da escola, com as possibilidades de integração entre ensino
e pesquisa, universidade e ensino básico, saber e não saber, individual e
coletivo. Como estas possibilidades, na maioria das vezes, não se con-
cretizam, prevalecem às dissociações as quais têm estreita relação com
um processo ensino e aprendizagem no qual predomina a reprodução de
um conhecimento distante do entendimento e do interesse do aluno.
Para Sampaio (1997, p. 77, 79), o aluno pertence a uma referência de
costumes, tradições, cotidiano, que a escola insiste em silenciar e “[...]
sem o reconhecimento de sua identidade, do seu saber, de sua vida
cotidiana o aluno é um estrangeiro que não fala a língua dominante.”
Assim fabrica-se um ensino em que a pesquisa e a construção do conhe-
cimento são domínios da universidade. O saber, a cultura, a subjetivida-
de, a individualidade do aluno não são incorporados ao currículo,
desconsiderando-se, como afirma Heller, que é na vida cotidiana onde
se expressam os sentidos, as capacidades intelectuais, sentimentos, pai-
xões, ideologias. Esta vida é a vida do indivíduo, que é, simultaneamen-
te, “ser particular e ser genérico”. Mesmo como indivíduo, o homem é
um ser genérico, produto e expressão de suas relações sociais, herdeiro e
preservador do desenvolvimento humano, pois a vida cotidiana não está
“fora” da história, mas no centro do acontecimento histórico: é a verda-
deira essência da substância social. “As grandes ações não cotidianas que
são contadas nos livros de história partem da vida cotidiana e a ela
retornam”. (HELLER, 1989, p. 20)

A superação desses desafios, acredito, passa por tentativas de apro-
ximação do aluno da história, o que pressupõe a busca de um saber que
não seja “[...] uma mera reprodução do ensino do 3o grau [...]” (CABRINI
et al., 1986, p. 20-21), rompendo com a relação de poder que coloca a
Universidade como única produtora do saber. Juntar “[...] a produção e
a pesquisa universitária com o que se produz na escola [...]” (LAGOA,
1991), com os professores, levando às universidades não apenas as ca-
rências, mas também “[...] suas ricas experiências [...]” (LAGOA, 1991),
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é fundamental para a construção de um conhecimento histórico que não
reduza o ensino da história à mera transmissão de um conhecimento
pronto que segundo Cabrini e outros (1986, p. 21):

[...] exclui a realidade do aluno, que despreza
qualquer experiência da história por ele vivida,
impossibilitando-o de chegar a uma interrogação
sobre sua própria historicidade, sobre a dimensão
histórica de sua realidade individual, de sua famí-
lia, de sua classe, de seu país, de seu tempo [...]

Na busca de caminhos teórico-metodológicos que possibilitem a
aproximação do aluno da Educação Básica, da sua própria historicidade,
temos, eu e os meus alunos, buscado concepções pedagógicas, que não
hierarquizando os saberes, incentivem a produção do conhecimento
nas escolas e concepções historiográficas que, acolhendo o homem co-
mum e o seu cotidiano na história da humanidade, deem espaço à
inclusão do universo do aluno no processo de ensino e aprendizagem
em história.

Del Priori (1997), assinalando que vivemos um tempo que reclama
sem cessar o sensacional, o extraordinário, o exótico, se não, ao menos,
o diferente e o novo, observa que “[...] são imensas as dificuldades para
nomearmos a complexidade e a riqueza que estão mais próximas de nós,
impregnadas da aparente banalidade do cotidiano”. (Del Priori, 1997, p.
259) Transformar o banal em especial é uma tarefa, estou aqui me refe-
rindo mais especificamente ao ensino de história, que requer um olhar
implicado e, ao mesmo tempo, distanciado do objeto observado. Talvez
pudéssemos qualificá-lo de um olhar de “turista” interessado e curioso
pelo que está conhecendo e/ou reconhecendo. Frequentemente passa-
mos na mesma rua inúmeras vezes e, de repente, descobrimos um beco
formado de pequenas casas ou o frontispício de uma construção antiga.
Trabalhar com o cotidiano no ensino de história significa lançar este
olhar transformador, seja para culturas passadas seja para as referências
mais próximas que compõem a historicidade do aluno. Considerando
que o principal canal de comunicação entre o cotidiano e a relação pas-
sado/presente, a sua aproximação mais significativa, se consubstancia
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através da incorporação do universo de referências dos atores, como
elemento integrante do universo de conhecimentos acumulados pela
humanidade e que o principal cenário desta aproximação é constituído
pelo cotidiano no espaço da escola.

Nesse sentido, concordo com Koff e Pereira (1998, p.118), quan-
do elas, defendendo que pensar a real democratização do ensino,
prioritariamente na sua dimensão qualitativa, exige a reflexão sobre a
prática pedagógica existente. Entendem que a escola pública para a po-
pulação de baixa renda será democrática, na medida em que tiver com-
promisso com a transmissão do saber sistematizado e acumulado pela
humanidade em uma assimilação ativa e crítica do conteúdo, passando
ainda “[...] pela sistematização e articulação com o conhecimento pro-
duzido pelas culturas locais”.

Os estagiários, que tiveram a oportunidade de sair com seus alunos
pelas ruas de Salvador, chamando atenção para referências como a praça
da Piedade, que tem seus quatro portões denominados com os nomes
dos revolucionários da Conjuração Baiana, por exemplo, sentiram como
ficou facilitado o diálogo entre passado e presente pela proximidade dos
locais visitados, locais agora ressignificados por novos olhares, mediante
o cotidiano do aluno. Essas referências, entretanto, podem ser trazidas
para as salas de aula onde também podem ser ressignificadas. Foi o que
fez Antonio Capinam (1996, TOURINHO, 2004), quando encenou com
seus alunos do 1º ano do Ensino Médio, a Conjuração Baiana:

Eu tinha tirado uma aula só para a turma discutir
como seria feita a peça. Levei todo o material que
tinha de jornal, com textos simples, e de fácil com-
preensão para facilitar a construção do roteiro dos
trabalhos. Quando cheguei na Conjuração dos
Alfaiates e relatei todo o processo até o enforca-
mento na Praça da Piedade, os olhos dos alunos
brilhavam, pois alguns dos lugares, relatados por
mim, eram transitados por eles no cotidiano. Era
como se tudo que falei, fosse sendo projetado na
frente deles e de repente, o interesse estava es-
tampado na turma.
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Alan Borges (2001 apud TOURINHO, 2004) e Bráulio Freitas (2001
apud TOURINHO, 2004) estagiaram em turmas diferentes, no 1º ano
do Ensino Médio, e como o conteúdo era o mesmo, Civilizações Anti-
gas, elaboraram juntos algumas atividades que aproximassem os assuntos
do cotidiano do aluno, tentando, assim, estabelecer uma relação signifi-
cativa entre passado e presente. Alan Borges (2001apud TOURINHO,
2004) descreve uma de suas aulas:

Neste dia, coloquei em prática uma idéia que tive
com o estagiário Bráulio de utilizar músicas que
tivessem em suas letras conteúdos relacionados à
História da Antiguidade para tentar descontrair
as aulas, atenuando assim toda a formalidade das
aulas em sala e das pesquisas na biblioteca. Levei
os alunos para a sala de áudio e vídeo da escola e
lá lhes entreguei as letras de duas músicas: Ale-
xandre, de Caetano Veloso, e Faraó-divindade do
Egito, da banda Olodum. De ambas as letras fo-
ram retiradas palavras-chaves que remetiam a te-
mas da Antiguidade, a atividade consistia em que
os alunos escutassem as músicas e completassem
as palavras que estavam faltando. A participação
dos estudantes foi tanta e tão entusiasmada nes-
ta aula que o horário da aula terminou e eu ainda
não a havia concluído, adentrando no horário de
aula de outro professor.

Do planejamento dos estagiários, constava um seminário, no qual,
cada equipe ficaria encarregada de uma civilização antiga. Apesar dos
vícios inerentes a esse tipo de atividade restaram, no final do seminário,
alguns bons inventos e também contratempos.

30 de abril. Neste dia, apresentou o trabalho uma
equipe que ficou responsável por duas civiliza-
ções: Hebreus e Fenícios. Apesar disto essa foi a
equipe que me criou mais expectativa em relação
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à apresentação porque eu pude perceber nas ho-
ras das pesquisas o quanto eles estavam envolvi-
dos com o trabalho, além do que tinham ótimas e
criativas idéias para a execução do trabalho oral
que foi realmente muito bom, melhor do que eu
esperava, bem criativo. Eles fizeram um telejornal
com o nome Ontem e Hoje, onde tinham repór-
teres nacionais e internacionais, e entrevistas tipo
talk-shows. Tecnicamente tiveram a mesma falha
dos grupos anteriores, mesmo tendo desenhado
os mapas da localização das civilizações hebraica e
fenícia, não os utilizaram. (FREITAS, 2001 apud
TOURINHO, 2004)

Eu estava presente àquela aula de Bráulio e pude presenciar como
os alunos, que apresentaram o trabalho, animaram a aula trazendo com
competência, leveza e humor, fatos e interpretações sobre as civilizações
egípcia e fenícia para uma escola pública da Salvador do século XXI,
tendo, como canal, um invento do século XX. Estando presente a outras
aulas, tanto de Bráulio como de Alan, pude perceber que outro tema do
cotidiano, que envolve o aluno e estabelece relações entre a história
antiga e a atualidade, é a religião:

Chegada a hora da aula, fui para a sala de vídeo,
onde a equipe sobre os Hebreus já se preparava
para apresentar o trabalho. Ao final da apresen-
tação, propus aos alunos que, quem conhecesse a
história dos Hebreus, contasse algumas delas.
Como sempre há um evangélico em sala e como
eles geralmente conhecem as histórias bíblicas,
logo apareceu um aluno que contou várias histó-
rias contidas na Bíblia e, a partir destas Histórias,
levantei questões para os alunos sobre esta civili-
zação. Para trabalhar com este conteúdo é muito
bom ter alunos que sejam evangélicos e que co-
nheçam estas histórias. (BORGES, 2001 apud
TOURINHO, 2004)
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Este tipo de trabalho, que Alan desenvolveu com seus alunos, im-
plica em admitirmos que “[...] o desconhecimento mais digno de curio-
sidade não está longe e sim ao lado, sob os nossos olhos [...]” como
defende Del Priore (1997, p. 259) Esta autora também observa que,
como, habitualmente não temos essa curiosidade, esquecemos o traba-
lho de construção empreendido pela junção dia após dia, de pequenas
coisas de nosso cotidiano, esquecendo, também, “[...] de que esta
sequência de gestos que compõem o cotidiano tem, por sua vez, uma
história no seio da ciência histórica”. (DEL PRIORE, 1997)

Assim, a questão do cotidiano, estando no seio da ciência histórica,
exige que as discussões sobre o cotidiano e o ensino de história abordem
também algumas questões epistemológicas, como a imprecisão de seu
conceito, o seu lugar nas concepções historiográficas, sua relação com as
estruturas e com os grandes acontecimentos, seu papel na sociedade de
consumo... Enfim, como se discute, na contemporaneidade, essa ques-
tão.

Burke (1992, p. 23), refletindo sobre a dificuldade de se definir
certos conceitos, como o de cultura, na historiografia contemporânea,
destaca a história da vida cotidiana, como outro exemplo de uma nova
abordagem que gerou problemas de definição. Apesar da expressão em
si não ser nova, la vie quotidienne era o título de uma série lançada pelos
editores franceses da Hachette, nos anos 30, o novo é a importância
dada à vida cotidiana nos escritos históricos contemporâneos. Especial-
mente, depois da publicação do famoso estudo de Braudel da civiliza-
ção material em 1967, a história da vida cotidiana, antes rejeitada como
trivial, “[...] é encarada agora, por alguns historiadores como a única
história verdadeira, o centro a que tudo o mais deve ser relacionado”.

Assinalando que o cotidiano está também nas encruzilhadas de abor-
dagens mais recentes na sociologia de Michel de Certeau a Erving
Goffman e na filosofia, seja ela marxista ou fenomenológica, Burke (1992)
atenta que, mais do que uma preocupação com a sociedade, por si só,
“[...] o que essas abordagens têm em comum é sua preocupação com o
mundo da experiência comum [...]” (BURKE, 1992), sendo esse seu
ponto de partida na “[...] tentativa de encarar a vida cotidiana como
problemática, no sentido de mostrar que o comportamento ou os valo-
res, que são tacitamente aceitos em uma sociedade, são rejeitados como
intrinsecamente absurdos em outra”. (BURKE, 1992)
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Partindo da questão: “Até que ponto, por que meios e durante que
período a Revolução Francesa ou a Revolução Russa (por exemplo) pe-
netram na vida cotidiana dos diferentes grupos sociais, até que ponto e
com que sucesso eles resistiram?” Burke (1992, p. 24) pondera que é
também difícil descrever ou analisar, a relação entre estruturas do coti-
diano e mudança: “Visto de seu interior, o cotidiano parece eterno. O
desafio para o historiador social é mostrar como ele de fato faz parte da
história, relacionar a vida cotidiana aos grandes acontecimentos, como a
Reforma ou Revolução Francesa [...]”. (BURKE, 1992)

Esse é um desafio também para o professor de história que precisa
lidar com o tempo do cotidiano, tentando estabelecer uma sincronia entre
o movimento deste tempo e o movimento do tempo da história da qual o
cotidiano faz parte. Segundo Dias (1998, p. 227), os historiadores do nosso
cotidiano “[...] trabalham, necessariamente, com uma multiplicidade de
tempos coexistentes na mesma conjuntura histórica, na qual discernem du-
rações simultâneas e reconstituem a imbricação de temporalidades plurais”.
Observando que essa vertente da historiografia contemporânea redefiniu
sua postura perante o tempo linear e absoluto, sinaliza que os “[...] historia-
dores passaram a abordar de preferência uma pluralidade de eixos de
temporalizações assimétricas”. (DIAS, 1998) Para essa autora, concentrar a
atenção na coexistência de múltiplas temporalidades é um recurso para
apreender as reminiscências de outros modos de vida, em meio a um pro-
cesso tecnológico avassalador que “[...] deixa aos antropólogos e historiado-
res o desafio de interpretar indícios que ficaram de manifestações de vida e
sociabilidade agora contaminadas”. (DIAS, 1998)

Trabalhar com o cotidiano envolve uma riqueza potencial que, e
isto também pode significar um desafio estimulante, não exclui riscos.
No caso específico de história, particularmente na educação básica, um
estudo que envolva o cotidiano pressupõe uma abertura e um dinamis-
mo que potencializam, e talvez essa seja a sua maior virtude, um contato
com a atualidade, um diálogo entre o passado e o presente que pode
aproximar o aluno dessa disciplina e paralelamente desencadear uma
descontextualização que pode dificultar o situar-se no espaço/tempo do
processo histórico.

Petersen (1992, p. 111-113), defendendo que segue válido o axio-
ma “[...] sem teoria não há história [...]” e considerando que a ausência
de um desenvolvimento teórico mais consistente acaba por reduzir o
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historiador a aproximações parciais das questões que aborda, conclui:
“[...] parece que há mais uma busca de novos temas do que a busca de
melhores soluções para os complicados problemas da produção de co-
nhecimento histórico [...]” (PETERSEN, 1992), na nova historiografia,
um exemplo disso é a temática do cotidiano. O conceito cotidiano, via
de regra, permanece em um nível muito impreciso - o da vida de todos
os dias - prestando, portanto, escassos serviços analíticos. E, nesse senti-
do, a autora lança algumas questões referentes: aos componentes signifi-
cativos da vida cotidiana; à existência de alguma forma de hierarquia
entre eles; à maneira como se organizam, se mantêm e se transformam
esses elementos; às relações existentes entre os aspectos cotidianos e
não-cotidianos da vida social.

Se poucos historiadores, no dizer de Peterson (1992), têm se preo-
cupado com estas questões, menos ainda, acrescento, os professores de
história. Entretanto, acredito que certos aprofundamentos teóricos são
mais da alçada dos historiadores, visto que nossas intenções como pro-
fessores se atêm mais à dimensão metodológica, sendo o cotidiano
prioritariamente um canal de aproximação do aluno com a história, esta-
belecendo, desse modo, um diálogo entre passado e presente que tenha
um significado na sua vida atual.

O contato com o cotidiano possibilita ainda o entendimento por
parte do aluno de que os homens comuns também podem ser vistos como
sujeitos da história. Possibilidade intensificada especialmente depois que
na historiografia contemporânea foi transgredida uma das regras da histó-
ria tradicional, segundo a qual a história se concentra nos grandes feitos
dos grandes homens e ao “[...] resto da humanidade foi destinado um
papel secundário no drama da história.” (BURKE, 1992a, p. 12)

Vida cotidiana e pessoas comuns

Pela citação abaixo, podemos observar a tentativa de Cristiane6

(em buscar um envolvimento da turma, na qual estagiava, com a Revolu-
ção dos Alfaiates, tentando contextualizar este movimento também no
cotidiano da cidade e da vida das pessoas comuns).

1 Ver Tourinho (1994).
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No segundo horário iniciei o trabalho sobre a Con-
juração dos Alfaiates. Utilizei-me de um docu-
mento da época para fazer análise da conjuntura
do movimento. Para iniciar esta análise, puxei pelo
poder imaginativo dos alunos: solicitei que
visualizassem uma cidade movimentada, com ne-
gras vendedoras nas ruas, escravos de ganho le-
vando e trazendo coisas e a situação econômica e
social da maioria da população negra num país
escravista. (SANTOS 1994 apud TOURINHO,
2004)

Discussões sobre cotidiano sempre remetem às pessoas que fazem
este cotidiano e que, a depender das concepções historiográficas, são
pelos historiadores considerados (ou não) sujeitos significativos no mo-
vimento da história. Uma reflexão sobre os sujeitos da história, em suas
várias implicações, tem, assim, intrínsecas relações com o cotidiano. Re-
fletir sobre os sujeitos da história na contemporaneidade é também re-
fletir sobre o cotidiano.

Como a incorporação do cotidiano à história, a “novidade” de in-
corporar os homens comuns como sujeitos da história compõe a arqui-
tetura das novas concepções historiográficas na contemporaneidade.
Petersen (1992, p. 111, 113) achando exagerado o uso da qualificação
“novo” para designar tudo o que se pretende valorizar no conhecimento
histórico recente, considera que a ideia de “novo” no conhecimento
histórico é tributária em grande medida da chamada “crise da
modernidade” e da forte influência da Nouvelle Histoire em nosso meio
acadêmico. Considerando ser inútil insistir na investigação de temas já
exaustivamente trabalhados ou em velhas fórmulas, em categorias que já
não dão conta do que se propõem representar defende ser necessário
buscar outros caminhos. Como, neste quadro, a experimentação, o
ecletismo, o predomínio de perguntas em relação a respostas são quase
imposições do momento, ressalta que o que interessa é o que de novo
estamos criando, o que já avançamos, ou se velhas ideias estão aparecen-
do como novas e também o que de velhas concepções, tendo escapado à
crítica, conseguiram infiltrar-se, contrabandeando o velho para novas
formas de pensar: “O que eu penso é que temos avançado pouco no
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aprofundamento teórico do que é realmente novo e na reflexão sobre os
desdobramentos que estão implícitos nestas novas tendências teórico-
metodológicas”. (PETERSEN, 1992)

Apesar de considerar valiosos os questionamentos de Petersen
(1992) sobre os riscos das “novidades”, entre elas a história do cotidia-
no, as quais, sem respaldo teórico-metodológico passam a ser apenas
recriações do “velho”, considero que a incorporação do cotidiano à
historiografia contemporânea, por significar uma recuperação de trata-
mentos dados ao cotidiano em outras épocas e, mais do que isto, uma
continuidade que traz consigo também rupturas, pode significar igual-
mente uma conquista para o ensino de história na medida em que traz
consigo possibilidades de aproximação do aluno da história.

Entretanto, como Del Priore (1997, p. 258), é importante ainda
questionar: O que entendemos, normalmente, por vida cotidiana?

A autora, refletindo sobre este questionamento, registra que no
sentido comum, o termo remete, com imediatismo, à vida privada e
familiar, às atividades ligadas à manutenção dos laços sociais, ao trabalho
doméstico e às práticas de consumo, sendo assim, excluídos os campos
do econômico, do político e do cultural na sua dimensão ativa e inova-
dora. “A evidência mesma de uma ‘vida cotidiana’ constitui um meca-
nismo magistral de dicotomização da realidade social [...]” (DEL
PRIORE, 1997, p. 259): de um lado, temos uma esfera de produção,
acumulação e transformação, um lugar onde se concentra tudo o que faz
a história; de outro lado, temos uma esfera de “reprodução”, um lugar
de conservação, de permanências culturais e de rituais, um lugar do
“privado”. Nesta perspectiva, todo o indivíduo que age na primeira esfe-
ra, vê-se constituído como ator potencial da história e, todo o indivíduo
inserido na segunda, acha-se à margem do controle sobre as mudanças
sociais e da participação no movimento da história, salvo quando está
associado a um movimento coletivo de revolta. “Assim, a oposição entre
dois espaços portadores de historicidade e de rotineira cotidianidade
recobre, de fato, a oposição entre ‘detentores’ e ‘excluídos’ da Histó-
ria”. (DEL PRIORE, 1997, p. 259)

“Incentivada por Lucien Febvre, uma certa democratização da his-
tória no sentido de dar voz aos humildes encontra na história do cotidi-
ano uma aplicação prática [...]” (DEL PRIORI, 1997, p. 262) Essa de-
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mocratização da história vai abrindo espaço para os homens comuns e
este é um sinal significativo de mudanças. A historiografia vai ficando
enriquecida com trabalhos que seguem estas tendências. Pouco a pouco,
mesmo no ensino de história na Educação Básica, no qual as “novidades”
tardam a chegar, vai-se abrindo espaço para outros sujeitos, além dos
que têm predominado nos currículos escolares.

Ao longo destes anos de trabalho, muitos alunos da matéria
metodologia do ensino de história têm buscado, como Maria Edna, “en-
contrar uma forma de inserir a História no cotidiano dos alunos, pois só
assim eles podem perceber que esta não é algo inaccessível, mas algo que
faz parte do seu dia a dia”. (Relatório, 1994) Tentativa experimentada
por Maysa Paranhos (1995 apud TOURINHO, 2004) que buscou atra-
vés de fotografias dos séculos XVII e XVIII “[...] criar um clima de
época, fazê-los sentir a vida, o dia-a-dia das pessoas comuns no passa-
do”. (PARANHOS, 1995 apud TOURINHO, 2004) Continuando o seu
relato Maysa nos informa:

Na segunda aula do primeiro encontro, sempre
puxado por eles, partindo deles, fizemos uma pe-
quena revisão da Europa nos séculos XVI e XVII.
A partir de exemplos do dia-a-dia, de elementos
de suas próprias vidas, bem como de suas própri-
as reflexões, tentei com que chegássemos ao pas-
sado histórico. Queria construir um conhecimen-
to sem “mecanicismo”, porém partindo deles, e
eles atuaram bastante, o que nos permitiu, de
fato, termos uma construção bilateral.
(PARANHOS, 1995 apud TOURINHO, 2004)

Patrícia Sena (2001, apud TOURINHO, 2004) resolveu mudar a
linguagem das suas aulas e trouxe para sala de aula exemplos do cotidia-
no, dos jornais e casos que os alunos tinham contato através das pessoas
que os cercavam.

Nessa conjuntura de entendimento e de relativo
sucesso da nossa relação professor/aluno, levei para
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a sala a música Cidadão do compositor Zé Geral-
do. Todos, sem exceção já conheciam a música,
mas ainda não tinham alertado para a proximida-
de que aquela letra poderia ter com o seu cotidi-
ano. A interpretação da música foi ‘presenciada
pela orientadora do estágio que se declarou co-
movida com a receptividade da atividade’. (SENA,
2001, apud TOURINHO, 2004)

Realmente me comovi ao escutar aquelas crianças de 5ª série, que
em outra observação do estágio de Patrícia tinham se mostrado tão in-
quietas e dispersas, cantando - emocionadas, concentradas e afinadas -
uma canção que fala de “uma criança de pé no chão” filha de um operá-
rio da construção civil que não pode entrar no prédio que o pai cons-
truiu. Mesmo considerando a mobilização provocada pela melodia, um
lamento sertanejo, acredito que a interpretação da letra da canção e sua
aproximação com o cotidiano destes alunos foi muito importante para o
envolvimento com o trabalho.

Incorporar o cotidiano ao currículo significa também trabalhar com
a historicidade e o saber do aluno. Nesse sentido, no decorrer do Grupo
Focal, eu joguei a seguinte questão: Para se compreender a história é
importante se compreender como ser histórico? E como foi que isso se
deu na sua vida, para compreender a história você precisou se compre-
ender como ser histórico? Carmem Flores (2001 apud TOURINHO,
2004), uma das integrantes do grupo assim se manifestou:

Eu sempre gostei de conversar com minha avó,
ela já morreu, com 94 anos, mas ela sempre me
contava histórias: Que ela nasceu em Santo Amaro
e que a família dela era marisqueira e que a avó
dela era marisqueira. Então eu sempre ouvi mui-
tas histórias da minha família, dos meus avós, dos
meus bisavós... sempre que eu começo a dar aula,
na primeira aula, eu pergunto se os alunos sabem
de onde vieram seus avós, de que cidade eles são,
como é que eles vieram para aqui para Salvador,
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como foi que se instalaram como era o nome dos
seus bisavôs...Pra eles sentirem que eles são su-
jeitos da história, as pessoas sempre acham que a
história é uma coisa distante de si. Para trabalhar
historicidade acho que isso é importante. Eu sem-
pre passo uma tarefa: descobrir a história da sua
família e a partir disso, eles vão criando um inte-
resse muito grande e aí, depois, eu vou passando
pela história do bairro, saber como foi que surgiu
o bairro, o nome das ruas, eu trabalho também
isso, a história das ruas; [...]. (FLORES, 2001 apud
TOURINHO, 2004)

A fala de Carmem vem ao encontro, do que Del Priore (1997,
p. 274) se refere como:

História dos anti-heróis e das anti-heroínas, de
criaturas ordinárias, do ‘homem sem qualidades’
- descrito por Musil - história da vida cotidiana e
privada é, finalmente, a história de pequenos pra-
zeres, dos detalhes quase invisíveis, dos dramas
do banal, do insignificante, das coisas deixadas
‘de lado’. Mas nesse inventário de aparentes miu-
dezas, reside a imensidão e a complexidade atra-
vés da qual a história se faz e se reconcilia consigo
mesma.

Aos homens extraordinários, Certeau (1994, p. 57-58), no seu li-
vro A invenção do cotidiano, contrapõe o homem ordinário a quem
dedica o seu ensaio e a quem chama de herói comum, personagem dis-
seminada, caminhante inumerável. Este herói anônimo vindo de muito
longe é o murmúrio das sociedades e pouco a pouco ocupa o centro de
nossas cenas científicas: “Os projetores abandonaram os atores donos de
nomes próprios e de brasões sociais para voltar-se para o coro dos figu-
rantes amontoados dos lados, e depois fixar-se enfim na multidão do
público”. (CERTEAU, 1994) Atribuindo esta mudança de foco à
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sociologização e antropologização da pesquisa que privilegia o anônimo e
o cotidiano nos quais “[...] zooms destacam detalhes metonímicos - par-
tes tomadas pelo todo [...]” (CERTEAU, 1994), sinaliza que lentamente
os representantes que ontem simbolizavam famílias, grupos e ordens, se
apagam da cena onde reinavam quando era o tempo do nome e vem
então o número, o da democracia, da cidade grande, das administra-
ções, da cibernética: “Trata-se de uma multidão móvel e contínua, uma
multidão de heróis quantificados que perdem nomes e rostos tornando-
se a linguagem móvel de cálculos e racionalidades que não pertencem a
ninguém.” (CERTEAU, 1994)

Estes homens ordinários que perdem nomes e rostos no meio de
uma multidão móvel e contínua vêm recuperando estes nomes e rostos
não apenas na historiografia, que vem permitindo a incorporação dos
homens comuns à escrita da história, mas também no ensino de história
no qual esta incorporação pode, como foi visto no decorrer deste texto,
contribuir para a aproximação do aluno da Educação Básica deste ensino
permitindo também que ele se compreenda como ser histórico na sua
dimensão tanto individual como coletiva.
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PRÁXIS E PRAGMATISMO: referências contrapostas
dos saberes profissionais

Marise Ramos1

Introdução

No âmbito de uma pesquisa concluída (RAMOS, 2009), procura-
mos captar as principais perspectivas teóricas pelas quais a formação de
trabalhadores técnicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), realizada
por meio da educação profissional em saúde, tem sido historicamente
compreendida. Encontramos, por um lado, a defesa da formação crítica
para o exercício da cidadania e, por outro, uma formação para a prática
profissional, mediante uma afiliação não manifesta à filosofia pragmatista.

Nessa perspectiva, o conceito de prática profissional aparece tanto
como situações que levam à aprendizagem, quanto na forma de um con-
junto de procedimentos para os quais os estudantes devem ser
instrumentalizados a partir dos conteúdos de ensino. Vincula-se a finali-
dade da educação às exigências do regime de produção flexível e os
conteúdos de ensino a objetivos operacionais designados como compe-
tências. Na base dessas idéias, estão duas expressões que unificam, des-
de a década de 1980, a formação de trabalhadores técnicos para o SUS
quais sejam o princípio da integração ensino-serviço e a formação para a
transformação de práticas.

A defesa de uma formação crítica dos trabalhadores ao lado de
uma formação profissional pragmática exclui a ideologia dos processos
concretos de produção, base material da exploração da classe trabalha-
dora, impondo limites ético-políticos importantes às perspectivas de

1 Doutora em Educação (UFF). Professora Adjunta da Faculdade de Educação e do
Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e Formação Humana, da UERJ.
Professora do CEFET-Química, em exercício no Programa de Pós-graduação em Educação
Profissional em Saúde, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação
Oswaldo Cruz.



86

transformação social. Isolar a ideologia do processo de produção difi-
culta superar o sentido instrumentalizador da aprendizagem orientada
pelas necessidades da prática profissional, posto que esta parece adquirir
autonomia frente ao jogo ideológico que subordina os trabalhadores. Tal
separação se origina da incompreensão de que a prática profissional é
uma mediação específica da práxis social que, conquanto seja produtiva,
adquire potencial revolucionário à medida que os trabalhadores se apro-
priem dos fundamentos científico-tecnológicos e sócio-históricos da
produção.

Sendo a relação teoria-prática uma categoria fundamental para o
enfrentamento da realidade e opondo-nos ao significado a ela conferido
pelo pragmatismo, construímos essa categoria com base no conceito de
práxis, em contraponto à noção de experiência tal como elaborada pelo
pragmatismo, buscando compreender em que medida uma epistemologia
da experiência pode ou não se fundamentar na filosofia da práxis. De-
fendemos, assim, a categoria práxis como aquela necessária de ser apre-
endida como o princípio filosófico e epistemológico estruturante da
formação, do que decorre o trabalho como princípio educativo.

Formação humana, socialização e saberes profissionais

Dispomo-nos, atualmente, a penetrar em dimensões mais profun-
das do problema da educação profissional em saúde, situando-o no pla-
no sociológico, buscando captar as características das relações sociais
que se processam no trabalho, em que entram em jogo mediações que
estão na ordem da subjetividade e da cultura. Sendo assim, construímos
um referencial para essa abordagem a partir do materialismo histórico-
dialético, historicizando-o para o enfrentamento de questões contem-
porâneas. Tomamos como ponto de partida a seguinte afirmação de Marx,
na qual homem é definido como um ser social:

O homem – por mais que seja um indivíduo par-
ticular, e justamente é sua particularidade que
faz dele um indivíduo e um ser social individual
efetivo – é, na mesma medida, a totalidade, a to-
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talidade ideal, o modo de existência subjetivo da
sociedade pensada e sentida para si, do mesmo
modo que também na efetividade ele existe tan-
to como intuição e gozo efetivo do modo de exis-
tência social, quanto como uma totalidade de
exteriorização de vida humana. (MARX, 2001)

Nesse sentido, podemos entender a formação humana como um
processo de socialização, no qual as disposições subjetivas (do sujeito
singular) confrontam-se com as condições objetivas da realidade, as quais
são interiorizadas pelos sujeitos, transformando-os.

Os sujeitos se identificam no conjunto das relações sociais, de acordo
com disposições promovidas no âmbito dessas relações por condições
de grupos e classes sociais. As identidades, então, são produtos da socia-
lização; elas resultam do encontro de trajetórias orientadas para a pro-
dução da existência, por campos socialmente estruturados (a família –
campo de socialização primária, grupo ao qual pertence objetivamente);
e outros grupos, ao qual pertence subjetivamente e que conformam so-
cializações secundárias.

O trabalho é a mediação fundamental da produção da existência,
enquanto as condições para produzi-la estão nas forças produtivas e nas
relações sociais de produção. Portanto, o homem se produz na dialética
trabalho/interação social, ou, em outras palavras, na dialética trabalho/
socialização, unificados por Marx como a prática social. Situada a nossa
reflexão no modo de produção capitalista, interessa-nos aqui discutir a
produção de identidades sociais voltadas não para a reprodução dessas
relações, mas para a sua superação. Por isso, interessam-nos os processos
de socialização secundária, pois, como afirma Dubar (1997, p. 99):

Subjetivamente, a mudança social é inseparável
da transformação das identidades, isto é, simul-
taneamente inseparável dos mundos construídos
pelos indivíduos e das práticas que decorrem des-
ses mundos. Só a socialização secundária pode
produzir identidades e atores sociais orientados
pela produção de novas relações sociais e suscetí-
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veis de se transformarem elas próprias através de
uma ação coletiva eficaz, isto é, duradoura.

O processo de socialização secundária fundamental, nesse sentido,
é aquele por meio do qual os seres humanos produzem a sua existência
na divisão social do trabalho. Tendo como espaço e tempo históricos a
modernidade, a divisão social do trabalho se constitui mediada por co-
nhecimentos especializados conforme os processos de produção, con-
formando práticas sociais específicas designadas como “profissionais”.

O conceito de profissão tem, inicialmente, uma dimensão forte-
mente econômica, associada à divisão social e técnica do trabalho e à
produção da própria existência humana. Sua marca econômica tem sig-
nificado tanto pessoal quanto social. Pessoal, à medida que o sujeito,
tendo uma profissão, seja capaz de viver do produto de seu trabalho.
Social, porque, para isso, ele precisa, necessariamente, compor o sistema
de produção de bens e serviços, de acordo com a divisão social e técnica
do trabalho historicamente definida. Assumindo determinado papel a
ele atribuído nessa configuração produtiva, o sujeito desenvolve em si,
ao mesmo tempo, um sentimento de pertença a um grupo profissional,
cuja identidade coletiva configura-se pelo compartilhamento de reali-
dades comuns de trabalho.

Dubar (1997), com base na teoria operatória da socialização secun-
dária de Berger e Luckmann (1986)2, estabelece uma relação entre a
profissionalização e a socialização secundária. Ele toma dos referidos
autores a definição da socialização secundária como a “[...] interiorização
de submundos institucionais especializados [e a] aquisição de saberes
específicos e de papéis direta ou indiretamente enraizados na divisão do
trabalho [...]” (BERGER; LUCKMANN, 1986, p. 189 apud DUBAR,
1997, p. 96) Dubar chamará, então, esses saberes específicos de “saberes
profissionais” – que constituem saberes de um novo gênero:

[...] são maquinismos conceptuais que têm
subjacentes um vocábulo, receitas (ou fórmulas,

2 As referências básicas para essa construção são: Konder (1992); Kosik (1978); Luckács
(1981); Marx (1998; 1991; 2001); Vázquez (2007).
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proposições, procedimentos), um programa for-
malizado e um verdadeiro ‘universo simbólico’
veiculando uma concepção do mundo mas que,
contrariamente aos saberes de base da socializa-
ção primária, são definidos e construídos por re-
ferência a um campo especializado de atividades.
(DUBAR, 1997, p. 96)

O processo de socialização profissional implica, como afirma
Hughes (apud DUBAR, 1997, p. 136), uma “iniciação” no sentido
etnológico, à “cultura profissional” e uma “conversão”, no sentido religi-
oso, do indivíduo a uma nova concepção do eu no mundo, em resumo, a
uma nova identidade. Mas o que vem a ser a cultura profissional?  Vamos
tomá-la, inicialmente, como o universo simbólico que veicula uma con-
cepção de mundo conformada pelos saberes profissionais.

A iniciação à cultura profissional implicaria, então, a interiorização,
pelos sujeitos, desse universo simbólico; desses saberes profissionais,
constituindo uma nova identidade. Essa nova identidade é tanto atribu-
ída – pelo título, pelo diploma – quanto interiorizada pela pertença a um
novo grupo, com os mecanismos de socialização profissional a que nos
referimos. Essa nova identidade resulta do encontro da trajetória social
dos indivíduos – como um balanço subjetivo de suas capacidades que
influenciam as construções mentais das oportunidades nos campos soci-
almente estruturados – com o sistema de ação desses campos.

Portanto, na socialização profissional, o indivíduo encontra um cam-
po de saberes já estruturados que deverá interiorizar, mas também trans-
formar numa ação ativa no processo e nas relações de trabalho. Assim, os
saberes profissionais estruturantes desse campo não são mais somente
objetivos, mas tornam-se também subjetivos. De “maquinismos
conceptuais” adquiridos, como diria Dubar (1997), ou de conhecimen-
tos abstratos, como diria Caria (2005), passam a se constituir como, nos
termos deste último, “[...] um saber que deriva da consciência prática
do fazer de uma profissão e que pode se transformar no centro de ope-
rações sócio-cognitivas e sócio-culturais [...]” (CARIA, 2005) que bus-
cam a recontextualização de conhecimento abstrato e a transferência
entre contextos de trabalho.
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Com isto, passamos de uma definição de cultura profissional com
uma conotação institucionalizada e objetiva à qual os indivíduos se inici-
am e convertem sua identidade, para uma conotação dinâmica de cons-
trução histórica realizada pelos sujeitos em relação social; portanto, como
prática social síntese da ação/interação dos sujeitos, mediada pelo co-
nhecimento. Ou, como afirma Caria (2006): como uma “[...] atividade
sócio-cognitiva que depende da interação social; ou prática do conheci-
mento em interação social; ou uso do conhecimento que ocorre na
interação social.” Essa atividade prática ou o uso sociocognitivo do co-
nhecimento, entretanto, não são espontâneas, mas regulados a partir do
contexto em que elas se instauram, sobre os quais os sujeitos sociais têm
algum nível de consciência (reflexividade).

Portanto, a subjetivação de saberes é, sem dúvida, resultado de
experiências. Porém, essas podem ser exclusivamente geradoras de con-
dutas pragmáticas ou integradas à apreensão conceitual da realidade e
produtoras, assim, de conhecimentos. Ou seja, a subjetividade e os sa-
beres profissionais podem se inscrever no universo pragmático da práti-
ca utilitária, ou no universo da práxis, o que será definido pela compre-
ensão sobre a relação teoria-prática. Um problema sociológico coloca,
assim, uma questão filosófica. Esta questão discutiremos a seguir.

A relação teoria-prática no pragmatismo e na filosofia da práxis:
universos filosóficos dos saberes profissionais

Os saberes produzidos no contexto da prática utilitária imediata
colocam o homem em condições de orientar-se no mundo, de familiari-
zar-se com as coisas e manejá-las, mas não proporciona a compreensão
das coisas e da realidade. Na história do pensamento filosófico, o
pragmatismo – corrente baseada no primado da prática em relação à
teoria como orientador de sua concepção de verdade – concebeu a rela-
ção entre teoria e prática sob o ponto de vista do senso comum, ainda
que depurado de seu aspecto rudimentar.

As concepções pragmatistas têm seus fundamentos epistemológicos
centrados na questão lógico-metodológica da relação sujeito-objeto no
processo de apreensão do real. Por isso os temas nucleados pelos
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pragmatistas foram: o conceito de verdade e o método para construção
desse conceito a partir da experiência.

A experiência foi considerada como uma noção capaz de superar
dualidades tais como pensamento e matéria, alma e corpo, ideal e real,
liberdade e necessidade, história e natureza. Pela ótica de Charles S.
Peirce, filósofo norte-americano da ciência e linguagem, o critério de
verdade (não a verdade em si), deveria ser dado pelo experimento cres-
cente e sucessivo, elaborado, acompanhado e avaliado por um grupo
ideal de especialistas, referendando seu ponto de vista no empirismo.

William James, psicólogo e filósofo também norte-americano, por
outro lado, considerava que o critério de verdade teria como base a
experiência em um sentido amplo (de um homem, de um povo, de uma
vida etc.), sendo a verdade aquilo que nos brinda com o consenso. Para
James, o pragmatismo é o empirismo radical, como se pode ver a seguir:

O estabelecimento da teoria pragmática da ver-
dade é um passo de primeira importância no sen-
tido de fazer o empirismo radical prevalecer. O
empirismo radical consiste primeiro em um pos-
tulado, a seguir em um enunciado de fato e, final-
mente, numa conclusão generalizada. O postula-
do é que as únicas coisas que são questionáveis
entre filósofos são coisas definíveis em termos da
experiência. [...] O enunciado de fato é que rela-
ções conjuntivas, assim como disjuntivas, entre
coisas, são simplesmente matérias da experiência
direta particular, nem mais nem menos, do que
as próprias coisas o são. (JAMES, 1979, p. 42)

A concepção pragmatista de James (1979) supõe o valor prático do
conceito, de modo que possa ser aplicado à experiência. No método
pragmático, tenta-se interpretar cada noção traçando as suas respectivas
consequências práticas e, caso não haja possibilidade de se traçar nenhu-
ma diferença prática entre duas alternativas, essas passam a significar
praticamente a mesma coisa. Nenhum conceito, assim, seria definitivo,
sendo a teoria somente um instrumento prático. A verdade seria atingi-
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da por meio de processos de verificação, em que seria possível realizar
experiências, assimilar e comprovar sua eficácia. Com isto, afirma ele,
“[...] poder-se-ia dizer então que [uma ideia] ‘é útil porque é verdadeira’
ou ‘é verdadeira porque é útil’. [...] Verdadeira é o nome para qualquer
ideia que se inicie no processo de verificação, útil é o nome para a sua
função completada na experiência.” (JAMES,1979, p. 62)

John Dewey (1989) sintetizou o pensamento de Pierce e de James
sobre a experiência, ao considerar tanto aquelas controladas ou
semicontroladas – o experimento – quanto a experiência em um sentido
amplo: individual-psíquica, histórico-psíquica, comportamental. Consi-
derou, ainda, aquela completamente livre e ao acaso (como as vivências).
Neste caso, ele buscou especialmente em James o significado pragmáti-
co do termo experiência:

Experiência é o que James chamou de uma pala-
vra de duplo sentido. Como suas congêneres, vida
e história, ela inclui aquilo que eles se esforçam
por conseguir, amam, creem e suportam, e tam-
bém como os homens agem e sofrem a ação, as
maneiras pelas quais eles realizam e padecem,
desejam e desfrutam, veem e creem, imaginam –
em suma, processos de experienciar [...] Ela é de
‘duplo sentido’ nisto, em que, em sua integrida-
de primitiva, não admite divisão entre ato e ma-
téria, sujeito e objeto, mas os contém numa tota-
lidade não analisada. ‘Coisa’ e ‘pensamento’, como
diz James no mesmo contexto, são de sentido úni-
co; referem-se a produtos discriminados pela re-
flexão a partir da experiência primária. (DEWEY,
1989, p.10)

Tendo recorrido a James para explicar o duplo sentido do termo
experiência, com base em Pierce ele empregou o método empírico como
procedimento científico necessário à filosofia. Razão e experiência, teo-
ria e prática são unificadas nesta concepção. Trata-se de uma unidade,
porém, cujo pressuposto é a oposição ao racionalismo, pois este, segun-
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do os pragmatistas, visaria a uma verdade maior, fonte de conhecimen-
to, fora da vida ordinária. Para eles, entretanto, haveria várias verdades,
encontráveis na experiência ou na experimentação científica:

Para os metafísicos a experiência nunca se ergue
acima do nível particular, do contingente e do
provável. Só um poder que transcenda, na ori-
gem e por seu conteúdo, toda e qualquer expe-
riência concebível, poderá alcançar autoridade e
direção universal necessária e certa. Os próprios
empíricos admitiram a justeza de tais assertos.
Apenas disseram que, visto não existir uma fa-
culdade da ‘Razão Pura’ em posse da humanida-
de, devemos acomodar-nos com o que temos, a
experiência, e utilizá-la o melhor possível.
(DEWEY, 1958, p. 99)

A experiência, para ele, se concretiza na continuidade entre os fe-
nômenos naturais, os acontecimentos sociais e a experiência humana. A
verdade, para Dewey, equivalia ao resultado último sobre avaliações de
experiências. Nesses termos, a verdade devia ser entendida como as
hipóteses de solução de problemas que, sendo eficientes experimental
ou cognitivamente, comprovariam sua utilidade social e moral.

Se o pensamento histórico-dialético e o pragmatismo se contra-
põem à metafísica, como elaborar a distinção entre ambas as filosofias?
Ao se identificar o verdadeiro com o útil, poder-se-ia encontrar uma
proximidade com o conceito de verdade em Marx, posto que este não
vê no conhecimento um fim em si, mas sim uma atividade do homem
vinculada a suas necessidades práticas às quais serve de forma mais ou
menos direta, e em relação com as quais se desenvolve incessantemen-
te? Não é esse caráter prático-social que nos leva a reconhecer a utilida-
de do conhecimento humano? O seguinte alerta é esclarecedor dessas
questões:

Constatar que a compreensão dialética da reali-
dade de Dewey ultrapassa o idealismo hegeliano
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não significa dizer que ele tenha alcançado o ma-
terialismo dialético marxista. Desta última con-
cepção Dewey se distancia epistemologicamente
– sua ideia de continuidade é oposta à ideia mar-
xista de ruptura – e politicamente, pois enquanto
Dewey pressupõe a adaptação para o desenvolvi-
mento, Marx pressupõe o conflito para a transfor-
mação. (TIBALLI, 2003, p. 8, grifos nossos)

Sobre a utilidade do conhecimento, vimos, especialmente no pen-
samento de William James, que a verdade é posta em relação com nos-
sas crenças e, principalmente, aquelas que nos são mais vantajosas. A
verdade fica subordinada, portanto, aos interesses individuais, ao invés
de se manifestar na concordância com uma realidade que nosso conhe-
cimento reproduz.

A filosofia da práxis, quando fala da utilidade ou função prático-
social da ciência, coloca-se em um plano muito diferente, pois não se
trata da utilidade nesse sentido estritamente individual, mas sim de utili-
dade social. O conhecimento verdadeiro é útil na medida em que, com
base nele, o homem pode transformar a realidade. O verdadeiro implica
uma reprodução espiritual da realidade, reprodução que não é um refle-
xo inerte, mas sim um processo ativo que Marx definiu como ascensão
do abstrato ao concreto pelo pensamento, e em estrita vinculação com a
prática social. O conhecimento é útil na medida em que é verdadeiro, e
não é verdadeiro porque é útil, como sustenta o pragmatismo. Enquanto
para essa filosofia a utilidade é consequência da verdade, para o
pragmatismo a verdade fica subordinada à utilidade, entendida esta como
eficácia ou êxito da ação do homem, concebida esta última, por sua vez,
como ação subjetiva, individual, e não como atividade material, objeti-
va, transformadora. (VÁZQUEZ, 2007)

A diferença entre o marxismo e o pragmatismo no que diz respeito
ao modo de conceber a verdade determina, então, seus diferentes crité-
rios de verdade. Enquanto o primeiro, procura provar o verdadeiro como
reprodução conceitual da realidade – o que depende do método, sendo
o método histórico-dialético aquele que capta as mediações fundamen-
tais do real, distinguindo o essencial do acessório (KOSIK, 1976), o
segundo deseja provar o verdadeiro como aquilo que é útil. Portanto, a
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filosofia da práxis e o pragmatismo não poderiam ser identificados seja
pela concepção, seja pelo critério da verdade; e não o seriam, ainda, pelo
modo de conceber a prática.

A mesma análise podemos fazer em relação à experiência, que pos-
sui significados distintos em cada uma dessas filosofias. Em Marx, a
experiência poderia ser identificada com a “atividade humana sensível”,
mediadora da relação sujeito-objeto a qual, como vimos, se manifesta
no trabalho e na práxis. Na filosofia da práxis, a mediação sujeito-objeto
é, necessariamente, produtiva, processando-se pela coexistência
ontológica de teleologia (projeto) e causalidade (ação). É também histó-
rica, o que define a existência humana como produzida pelo ser, que
(re)produz seu corpo tanto orgânico (o próprio homem) e seu corpo
inorgânico (a natureza transformada por ele). A mediação é também
entre os homens, formando as relações sociais de produção que são tão
históricas como o processo de produção da existência em sua generali-
dade. Esse processo é orientado pela unidade entre teoria e prática, de
tal modo que seria

[...] tão unilateral reduzir a prática ao elemento
teórico, e falar inclusive de uma práxis teórica,
como reduzi-la a seu lado material, vendo nela
uma atividade exclusivamente material. Pois bem,
da mesma maneira que a atividade teórica, subje-
tiva, por si só, não é práxis, também não o é a
atividade material do indivíduo, ainda que possa
desembocar na produção de um objeto – como é
o caso do ninho feito pelo pássaro – quando lhe
falta o momento subjetivo, teórico, representado
pelo lado consciente dessa atividade. (VÁZQUEZ,
2007, p. 241)

Na perspectiva histórico-dialética, então, a pura atividade do pen-
samento não é teleologia e só tem existência subjetiva – sensações, per-
cepções – ou ideal – conceitos, teorias, hipóteses. Os pragmatistas, por
seu turno, consideram essa experiência subjetiva como mediação sujei-
to-objeto e como a referência primeira que orienta o conhecimento e a
ação humanos.
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Marx (1991) afirma que a aparência empírica da sociedade, assim
como a da natureza, é superficial e contraditória pelo caráter de sua
realidade subjacente. As aparências reais, mas superficiais, ao serem
registradas como ideias espontâneas dos indivíduos, são conceitualizadas
na linguagem ordinária. A função real da teoria científica é penetrar a
superfície empírica da realidade e captar as relações que geram as for-
mas fenomênicas da realidade, sua aparência ou sua forma sensível. As-
sim, os conceitos teóricos da ciência não são redutíveis a conceitos
observáveis. Os conceitos científicos procuram descrever os aspectos
não observáveis da realidade, que se manifestam de forma contraditória.

Com efeito, no processo de sua atividade prática, os homens não
veem, no começo, senão o aspecto exterior dos diferentes fenômenos
encontrados ao longo desse processo. Esse é o primeiro grau de conhe-
cimento, isto é, o grau das sensações e das representações. A continua-
ção da prática social implica a múltipla repetição de fenômenos, que
suscitam sensações e representações no homem. É então que se produz
na consciência humana um salto no processo do conhecimento: o apare-
cimento dos conceitos. O conceito já não reflete mais os aspectos exte-
riores dos fenômenos; ele capta a essência dos fenômenos, os fenôme-
nos no seu conjunto, a ligação interna dos fenômenos. Esse é o segundo
grau do conhecimento. A verdadeira tarefa do conhecimento, portanto,
consiste em se elevar da sensação ao pensamento, em se elevar até a
elucidação progressiva das contradições internas nos fenômenos que exis-
tem objetivamente, até a elucidação das suas leis, da ligação interna dos
diferentes processos.

Os pragmatistas, ao considerarem que todos os conhecimentos au-
tênticos resultam da experiência direta, elidem o fato de que o homem
não pode ter uma experiência direta de tudo, razão pela qual a maior
parte dos nossos conhecimentos é, na realidade, o produto de uma ex-
periência indireta. A realidade objetivada pelo homem é historicamente
apropriada por outros homens com o sentido de reproduzir continua-
mente as funções humanas. Isto constitui a práxis humana – relação
entre objetivação e apropriação no processo de produção da existência
humana mediada pelo trabalho – e nisto está o fundamento histórico do
conhecimento, como motivação e resultado do agir humano de forma
consciente e transformadora e não somente adaptativa.
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Também a práxis como síntese concreta de teoria (pensamento) e
prática é demonstrada por Marx nas teses sobre Feuerbach:

A questão de saber se cabe ao pensamento huma-
no uma verdade objetiva não é uma questão teó-
rica, mas prática. É na práxis que o homem deve
demonstrar a verdade, isto é, a realidade e o po-
der, o caráter terreno de seu pensamento. A dis-
puta sobre a realidade ou não-realidade do pen-
samento isolado da práxis – é uma questão pura-
mente escolástica.  (MARX, 1991, p. 12)

Aqui se pode notar a preocupacão de Marx em superar tanto o
materialismo vulgar quanto o idealismo, posto que o problema geral da
verdade não tem lugar na reflexão puramente filosófica nem no âmbito
exclusivo da experiência. Portanto, prática e teoria são interligadas,
interdependentes, sendo a segunda um momento necessário da primei-
ra, e isto é o que distingue a práxis das atividades meramente repetitivas,
mecânicas e abstratas.

Sob esse mesmo pressuposto, Vázquez (2007) discute a práxis como
unidade teoria-prática, questão essa que, segundo ele, só pode ser corre-
tamente formulada se compreendemos a prática como atividade objeti-
va e transformadora da realidade natural e social, a qual implica certo
grau de conhecimento da realidade que busca transformar e das necessi-
dades que movem tal transformação.

A prática não fala por si mesma, e sua condição de fundamento da
teoria ou de critério de sua verdade não se verifica de modo direto e
imediato. Devemos rechaçar essa concepção empirista da prática, já que
não se pode utilizar esta, como critério de verdade sem uma relação
teórica com a própria atividade prática. Isto quer dizer que não se pode
colocar a teoria a reboque da prática, ou simplesmente tê-la com a fina-
lidade de confirmar a prática. A teoria precisa ter uma autonomia relati-
va em relação à prática, inclusive para se antecipar a ela, sem quebrar a
unidade entre elas.

A compreensão dessa relação de autonomia e unidade nos é pro-
porcionada pela distinção que faz a teoria materialista do duplo contex-
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to dos fatos que envolvem o ser humano. Um é o contexto propriamen-
te da realidade, no qual os fatos existem originária e primordialmente.
Este é o contexto inicial da prática que, se não é conhecido, apreendido
pelo homem, torna-se simplesmente o contexto da prática utilitária ime-
diata e seu correspondente senso comum.

O outro é o contexto da teoria, em que os fatos são mediatamente
ordenados, depois de terem sido precedentemente arrancados do con-
texto originário do real. A atividade transformadora no contexto da
realidade depende da atividade realizada no contexto da teoria, posto
que o homem não pode conhecer o real a não ser arrancando os fatos
desse contexto, isolando-os e tornando-os relativamente independentes
para, então, reordená-los na suas intrínsecas relações que configuram o
real como uma totalidade concreta. O processo cognoscitivo da realida-
de é um movimento circular em que a investigação parte dos fatos e a
eles retorna, após um processo de apropriação teórica, isto é, de crítica,
interpretação e avaliação dos fatos. (KOSIK, 1976)

O conhecimento dos fatos nos permite antecipar, com um modelo
ideal, uma fase de seu desenvolvimento e, com isto, antecipar-nos
idealmente a eles, neles intervindo. Lembremos o que Lukács (1981)
nos fala sobre a diferença entre a teleologia e a causalidade. Se a teoria
fica simplesmente a reboque da prática, os fenômenos assumem seu
desenvolvimento causal sem que se possa neles intervir; a teoria torna-
se, exclusivamente, constatação e confirmação dos fatos e não pode
cumprir, ela mesma, como instrumento teórico, uma função prática. A
unidade teoria-prática é, portanto, pressuposto da ação transformadora,
a qual requer: a) um conhecimento da realidade que é objeto da trans-
formação; b) um conhecimento dos meios e de sua utilização – da técni-
ca exigida em cada prática –, com que se leva a cabo essa transformação;
c) um conhecimento da prática acumulada, na forma de teoria que sin-
tetiza ou generaliza a atividade prática na esfera de que se trate, posto
que o homem só pode transformar o mundo a partir de um nível teórico
dado, isto é, inserindo sua práxis atual na história teórico-prática corres-
pondente; e d) uma atividade finalista, ou antecipação dos resultados
objetivos que se quer obter sob a forma de fins ou resultados prévios,
ideais, com a particularidade de que esses fins, para que possam cumprir
sua função prática, têm de responder a necessidades e condições reais.



99

Têm de tomar conta da consciência dos homens e contar com os meios
adequados para sua realização. (VÁZQUEZ, 2007)

Considerações finais: (re)apresentando uma pauta de pesquisa

Na década de 1990 e nos anos iniciais de 2000 foram abundantes
os estudos científicos e as formulações ideológicas sobre o modelo de
competências3, influenciando, inclusive, a educação profissional em saú-
de, campo de nossas pesquisas. A inserção profissional e as relações soci-
ais de trabalho, desde então, tenderiam a se basear mais na capacidade
real dos sujeitos demonstrada nas situações de trabalho do que nos seus
títulos. Capacidade essa, singular a cada trabalhador e expressiva de sua
subjetividade. Assim, seria a experiência o que efetivamente determina-
ria as capacidades diferenciais dos sujeitos, sendo esta a dimensão mais
importante da qualificação (dimensão experimental)4. Concluímos que
nesta dimensão residiriam as competências dos trabalhadores que, defi-
nidas como a capacidade de mobilizar e articular saberes na ação passa-
vam a ser a principal referência para a educação e a gestão dos trabalha-
dores.

Demonstramos, neste e em outros estudos (RAMOS, 2002, 2003),
que o modelo de competências tem uma raiz epistemológica pragmática
e um conteúdo ético-político compatível com a cultura pós-moderna
que, segundo Jameson (1996) corresponde à lógica cultural do capitalis-
mo tardio.

Em face de tais conclusões, mas também da constatação de que o
enfrentamento dessas tendências numa perspectiva contra-hegemônica
exigiria a apropriação de seus determinantes e a disputa de seu conteú-

3 Semeraro (2005) discute, em profundidade e tendo como principal foco, o neopragmatismo,
as profundas divergências teóricas e contrapostos projetos de sociedade do pragmatismo
clássico norte-americano em relação à filosofia da práxis, para além de alguns pontos,
ainda que, à primeira vista, haja algumas sintonias entre elas, as que citamos acima.
4 Essa profusão nos levou à investigação que redundou na obra intitulada Pedagogia das
Competências: Autonomia ou Adaptação? (Ramos, 2001), na qual buscamos compreender
os determinantes do fenômeno que designamos como o deslocamento conceitual da
qualificação para as competências.
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do, procuramos compreender os significados sociológico e
psicopedagógico das competências, visando a captar as dimensões virtu-
osas desse constructo teórico e, ao mesmo tempo, demonstrar as incoe-
rências inerentes às tentativas de tomá-lo como referência para a forma-
ção dos trabalhadores. Fizemos, ainda, a crítica radical ao caráter ideoló-
gico que essa noção assume no contexto econômico-político do
neoliberalismo e da cultura pós-moderna.

As incoerências internas a esse modelo foram demonstradas com
base no fato de que a única forma de constituir a competência como
referência pedagógica e sociológica formal seria objetivando-a, o que a
transforma, de atributo subjetivo, em parâmetro de conduta. Em outras
palavras, uma possível virtuosidade da teoria das competências, que im-
plica compreender e estimular o complexo processo estrutural e dinâ-
mico da inteligência pelo qual os saberes formais e práticos são articula-
dos frente às atividades, e que desencadeiam novas aprendizagens
(MALGLAIVE, 1994), acaba se reduzindo à prescrição e à indução de
condutas observáveis e controláveis.

Destacamos, inclusive, que os argumentos a seu favor, dentre os
quais, que as competências seriam capazes de promover uma maior apro-
ximação entre conhecimento e prática social e, ainda, maiores níveis de
integração curricular, não resistiam a esse processo de objetivação por-
que, por um lado, ao invés de aproximar escola e realidade, transforma-
vam a escola em espaço de reprodução artificial do cotidiano, empobre-
cendo-a como espaço de conhecimento. Por outro lado, ao invés de
promover maiores níveis de integração curricular, acabava por favorecer
a desintegração, posto que os conhecimentos eram reduzidos a recursos
e tomados de forma desvinculada do universo epistemológico e históri-
co em que o conhecimento é produzido, adquirindo, assim, finalidades
exclusivamente instrumentais, sob uma lógica pragmática.

Quanto à crítica ideológica, o seu uso no universo do trabalho é
revelador. Demonstramos, por exemplo, que a virtuosidade com que
surge o debate sobre as competências dos trabalhadores, baseada no
reconhecimento e na valorização de sua subjetividade, contrapondo-se
aos preceitos do taylorismo-fordismo, foi reelaborada como estratégia
de expropriação dos trabalhadores e apropriação pelo capital de seus
conhecimentos; e, ainda, como meio de individualização das relações de
trabalho. O modelo das competências neste campo prestou-se, tam-
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bém, à construção de um falso consenso que responsabiliza as políticas
de proteção do trabalho pela crise do emprego e os próprios trabalhado-
res a enfrentá-la no plano individual.

Assim, demonstramos que o modelo das competências e sua peda-
gogia tratavam-se mais de uma ideologia que servia à cultura da
individualização e da fragmentação social do que de uma elaboração
científica que poderia proporcionar a unidade entre trabalho e educação
e entre teoria e prática, tal como enunciado.

O desenvolvimento da pesquisa sobre a formação dos técnicos do
Sistema Único de Saúde foi um meio pelo qual buscamos constatar, no
plano empírico, a vinculação entre a pedagogia das competências e o
pragmatismo. Predomina a delimitação do significado e da seleção de
conhecimentos pelos desempenhos em práticas profissionais, assim como
tende-se a considerar os saberes cotidianos e empíricos mais significati-
vos do que os saberes científicos. A pesquisa demonstrou, entretanto,
contradições virtuosas que precisam ser exploradas e compreendidas
em sua gênese e potencialidades.

Concluímos que a crítica epistemológica necessária a essas tendên-
cias exige uma revisão da concepção sobre a relação entre teoria e prática
que as embasa, visando passar da restrição do valor da teoria à sua utilida-
de prática para uma visão práxica, ou seja, orientada pela unidade entre
teoria e prática, compreendendo que uma teoria é válida e necessária por-
que é capaz de explicar a prática e retornar a ela transformando-a.

A atividade prática profissional, assim, passa a ser reconhecida como
teórico-prática, fruto dos processos de socialização. Ela é subjetiva en-
quanto atividade da consciência singular de um ser produzida por apro-
priação empírico-conceitual dos processos sociais. Mas, por isto, é tam-
bém objetiva, na medida em que essa consciência se vale de conheci-
mentos, meios e instrumentos já elaborados socialmente para uma nova
ação cujos resultados podem ser apropriados objetivamente por outros
sujeitos.

A atividade prática é, então, simultânea e unitariamente subjetiva e
objetiva, dependente e independente de sua consciência, ideal e materi-
al. O sujeito não prescinde de sua subjetividade, mas também não se
limita a ela, sobretudo, porque entre o idealizado por sua consciência e o
resultado da atividade existem as condições objetivas em que ela se
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realiza, que inclui a resistência que a realidade opõe ao fim que se pre-
tende realizar. Assim, a atividade prática implica não só a sujeição do
real ao idealizado como também a modificação do ideal em face das
exigências do próprio real. Isto só pode ser assegurado se a consciência
se mostra ativa, ao longo de todo o processo prático, o que demonstra,
ainda mais vigorosamente, a unidade entre o teórico e o prático.

De maneira geral, a teoria de Vygotsky (1989) permite entender
que as funções psicológicas se desenvolvem primeiro entre as pessoas e
depois, dentro das pessoas, pelo fato de algumas funções não se desen-
volverem na ausência das relações sociais. Com isto, reitera-se que a
construção do conhecimento ocorre na práxis social e, uma vez apreen-
dido pelos sujeitos, este conhecimento promove o desenvolvimento hu-
mano. Assim, restringir o termo competência à prática, distinguindo-a
do conhecimento teórico, é uma impropriedade. Esta distinção só seria
válida frente à insistência de se separar os planos lógico e psicológico da
aprendizagem e do desenvolvimento humano. Isto é o que ocorre com
as teorias pragmatistas. Dentro da perspectiva da práxis, porém, perde o
sentido falar em competência, uma vez que o conhecimento já traria
embutido em si as dimensões teórica e prática da ação humana social em
geral e profissional em particular.
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FORMAÇÃO E SITUAÇÕES DE TRABALHO:
reflexões a partir do estágio curricular de cursos de
enfermagem1

Carolina Pedroza Carvalho Garcia
Norma Carapiá Fagundes

Introdução

A articulação entre formação e situações de trabalho representa,
hoje, uma problemática central na formação de adultos. Esta articulação
é um tema relevante, justificado por três ordens: expansão quantitativa
e uma difusão das práticas de formação profissional; construção de no-
vas maneiras de pensar e agir no campo da formação profissional conti-
nuada estreitamente associada a novas maneiras de organizar os proces-
sos de trabalho e o fator humano na vida das organizações de trabalho
(capacidades individuais, coletivas e culturais). (CANÁRIO, 1997)

A importância dos espaços onde ocorre o trabalho no processo
formativo é também ressaltada por Abreu (1997, p. 152), quando diz
que valorizar:

[...] a aprendizagem pela experiência implica tam-
bém, reconhecer a dimensão formativa dos con-
textos de trabalho que, por sua vez é
consubstanciada no conjunto de competências
múltiplas que o exercício do trabalho requer. Es-
tas interações e todo o processo conflitual que elas
comportam constituem o âmago da experiência.

1 Este capítulo é parte da dissertação de mestrado intitulada Aprendendo a atuar na atenção
básica à saúde: contribuições do estágio curricular em enfermagem submetida ao programa
de pós-graduação em enfermagem da UFBA, defendida e aprovada em 20/02/2009.
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Na concepção de Therrien (1997), os saberes da experiência (im-
plícitos, tácitos) são aqueles que verdadeiramente orientam a prática,
daí a sua grande importância no processo de formação. A reflexão sobre
as aprendizagens da prática, a fim de que essas possam ser compartilha-
das e tornadas explícitas requer, como fala Pozo (2002), um planeja-
mento de atividades com essa finalidade, ou melhor, requer que a apren-
dizagem, seja de fato objeto de preocupação e estudo nos currículos
escolares.

A reflexão sobre o exercício de compartilhar experiências e sabe-
res (re)construídos nos diversos espaços, pode contribuir para que as
instituições formadoras repensem suas práticas e, assim, encontrem no-
vos eixos para os seus currículos, ofertando, aos futuros profissionais,
oportunidades de práticas para além de um saber eminentemente técni-
co. Assim, sentimentos, atitudes, cooperação, solidariedade e responsa-
bilidade social, estarão envolvidos num mesmo propósito, colocados
como elementos necessários ao processo de aprendizagem. (BURNHAM,
2000; AYRES, 2002)

No campo da saúde, a introdução de práticas que facilitem a con-
ciliação entre conhecimentos teóricos e conhecimentos forjados na ex-
periência é fundamental para o desempenho dos profissionais de saúde,
pois, tomar decisões que afetam a vida de outras pessoas faz parte da
rotina desses profissionais. Neste processo, participam saberes éticos,
técnico/científicos e em grande parte saberes da experiência
(BERNADOU, 1996), que se constroem no exercício da prática, na
relação singular entre os atores em ação. O saber da experiência a que
estamos nos referindo, é aquele que se adquire no modo como respon-
demos ao que nos acontece ao longo da vida e no modo como damos
sentido ao que nos acontece. (LARROSA-BONDÍA, 2002) O autor dis-
tingue o “saber da experiência” do mero consumo de informação ou
conhecimento, adverte que para ser construído esse tipo de saber neces-
sita de tempo para pensar, sentir, demorar nos detalhes e se expor.

A experiência formadora é uma experiência significativa, pois im-
plica a pessoa em sua globalidade; integra três tipos de aprendizagens
(existencial, instrumental e cognitiva) e resulta em mudanças.  Pode-se
perceber que não se trata de um movimento acumulativo, linear, mas
dialético. É acompanhado de processos de “desaprendizagens” e de
mobilização de ansiedades pelos sentimentos de indecisão, de absurdo,



109

de perda, mas, também, pela emergência de uma nova sensibilidade,
descobertas de níveis de consciência e de capacidades insuspeitas.
(JOSSO, 2004)

Os saberes da experiência no processo de formação são, portanto,
saberes que iniciam a sua construção durante a graduação e continuam a
ser construídos na vida profissional, de forma gradual e não através de
saltos sucessivos como acontece com os saberes técnico-científicos. Para
melhor compreender os saberes da experiência devemos ter em conta,
como nos alerta Ayres (2000), que estes não criam universais como os
saberes técnico-científicos, mas são sempre criados ou reformulados no
momento da decisão a ser tomada, da ação. Nesse sentido, o cuidado de
saúde, para o autor deve ser entendido como “[...] atitude e espaço de
re-construção de intersubjetividades, de exercício aberto de uma sabe-
doria prática para a saúde, apoiada na tecnologia, mas sem resumir-se a
ela a intervenção em saúde.” (AYRES, 2000, p. 120)

Nesse sentido, os estágios curriculares ganham relevância no pro-
cesso de formação profissional por representarem a oportunidade do
estudante praticar o trabalho da profissão no contexto da graduação e
vivenciar a realidade dos serviços, dos problemas que afetam a saúde da
população e das relações do trabalho em saúde. São espaços nos currícu-
los de aproximação, criação, interpretação e intervenção da realidade,
na qual o estudante irá atuar como profissional. Os estágios são espaços,
por excelência, de conciliação entre os saberes teóricos e os saberes da
prática.

O estudo buscou compreender o que expressam as aprendizagens
(re)construídas pelas estudantes de enfermagem, a partir das experiên-
cias vividas no desenvolvimento do estágio curricular na atenção básica2.

2 A Portaria Nº 648 GM/2006 do Ministério da Saúde, define Atenção Básica como
conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e
a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e
a manutenção [...] desenvolvidas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações
de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária,
considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. [...]
Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do
cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização,
da equidade e da participação social.
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Analisou-se de que forma o estágio, enquanto espaço de aprendizagem
em situação de trabalho, contribuiu para a formação profissional e pes-
soal das estudantes. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, exploratória
de natureza analítica. Participaram da pesquisa 14 estudantes que esta-
vam realizando o estágio curricular na atenção básica à saúde no período
de junho a novembro de 2008, de duas instituições públicas de ensino
superior (IES), localizadas na cidade de Salvador-BA. A coleta de infor-
mações foi realizada por meio de grupos focais e análise documental. O
material analisado foi fundamentalmente os discursos produzidos pelas
estudantes nos grupos focais, para tanto foi utilizada a análise de discur-
so na modalidade de análise temática. A análise documental teve um
papel complementar a essa análise.

Aprendizagens (re)construídas pelas estudantes de enfermagem
no estágio curricular em rede básica de atenção à saúde

A pesquisa indicou a (re)construção de aprendizagens significati-
vas para a formação profissional das estudantes, tanto relacionadas com
as características do exercício profissional, como com os conhecimen-
tos necessários para exercer a profissão e com a postura profissional a ser
tomada nos espaços de trabalho, como também relacionadas a questões
da construção do saber-ser, do desenvolvimento da relação com o ou-
tro, da construção de laços afetivos, da capacidade de compreender a
vida e as pessoas. Essas aprendizagens foram classificadas em aprendiza-
gens profissionais, relacionais e afetivas ligadas. Esta classificação ba-
seou-se em três estudos científicos: Charlot (2001), Fagundes (2003) e
Campos e Diniz (2001). Entende-se que essas aprendizagens não são
separadas entre si, visto que nenhuma aprendizagem se desenvolve sem
a emoção, os sentimentos, os valores que norteiam a ação. As aprendiza-
gens profissionais favorecem o desenvolvimento pessoal e as aprendiza-
gens emocionais e afetivas são cada vez mais exigidas para o bom desem-
penho da prática profissional da enfermeira. A distinção entre elas foi
realizada para fins de facilitar a análise das falas, buscando perceber aqueles
temas a que as estudantes atribuem maior relevância, tanto para a for-
mação profissional quanto para outras esferas da vida em sociedade.
(FAGUNDES, 2003)
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Aprendizagens profissionais

As aprendizagens profissionais estão relacionadas com as caracte-
rísticas do exercício profissional, com os conhecimentos necessários para
exercer a profissão e com a postura profissional a ser tomada nos espa-
ços de trabalho, no caso deste estudo, na atenção básica à saúde. As
cinco aprendizagens mais citadas nesta classificação foram: a compreen-
são da complexidade da atuação da enfermeira na atenção básica; maior
embasamento para a prática clínica nos programas de saúde; necessidade
de conhecer a realidade para poder planejar as ações; capacidade de
tomar decisão e de educação em saúde.

O estágio contribuiu para a compreensão da complexidade da atua-
ção da enfermeira em rede básica, uma vez que estas profissionais desen-
volvem, neste âmbito da atenção, múltiplas atividades, que apesar de
interdependentes, exigem da enfermeira conhecimentos e habilidades dis-
tintas para poder atuar no campo da assistência, da gestão e da educação
(em saúde e da educação permanente). As estudantes referem aprendiza-
dos em diversos processos e atividades, tais como: na prática clínica (con-
sultas e outros atendimentos), nas ações coletivas (de educação em saú-
de) e na prática de gestão (supervisão de auxiliares e técnicos de enferma-
gem e de agentes comunitários de saúde; supervisão de serviços como de
imunização e de procedimentos como verificação de TA e curativos).

Com relação à necessidade de maior embasamento para a prática
clínica nos programas de saúde da atenção básica, percebe-se que é onde
as estudantes colocam a maior ênfase e valorização do aprendizado pos-
sibilitado pelo estágio, devido, segundo os relatos, às inseguranças trazidas
de etapas anteriores da graduação onde os conteúdos são muito frag-
mentados e o número de práticas reduzido. O privilegiamento dado
pelas enfermeiras preceptoras ao atendimento clínico individual em re-
lação a outras ações que compõem o campo da atuação da enfermeira no
âmbito da atenção básica, também em muito contribui para a grande
valorização que as estudantes conferem a essas práticas.

Essa ênfase no atendimento clínico e tecnicista na formação dos pro-
fissionais de saúde tem sido discutida por muitos autores, entre eles,
Feuerwerker e Sena (1999) que apontam que o processo de formação deve
ser contextualizado, deve levar em conta as dimensões sociais, econômicas
e culturais da população e possibilitar aos estudantes o enfrentamento dos
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problemas do processo saúde/doença da população. Para isso, a construção
da proposta pedagógica deve buscar o equilíbrio entre a excelência técnica e
a relevância social, além de estimular uma atuação interdisciplinar,
multiprofissional, que respeite os princípios do SUS.

O processo de trabalho da enfermeira na atenção básica à saúde
requer o desenvolvimento da capacidade de tomar decisões, negociar e
gerenciar conflitos, exercitar a flexibilidade, a escuta ativa e a comuni-
cação. Essas capacidades, relacionadas ao contexto singular das situa-
ções do trabalho, foram citadas em diversas situações como importantes
aprendizagens proporcionadas pelo estágio. Entretanto, a análise dos
documentos institucionais relativos ao estágio curricular dos dois cursos
de graduação estudados deixou claro que o exercício dessas habilidades
e atitudes, não consistia em aprendizagens previstas nos planos a serem
desenvolvidos pelas estudantes.

Educar em saúde consistiu em outro aprendizado que as estudan-
tes relatam ter adquirido a partir das experiências vividas no estágio
curricular. As ações relacionadas à educação em saúde foram referidas
pelas estudantes como fontes de aprendizado relacionadas às necessida-
des da escuta do outro, como condição básica para o diálogo e compre-
ensão dos reais problemas das pessoas; da compreensão do outro como
detentor e produtor de conhecimentos e saberes, não dependendo ex-
clusivamente dos saberes dos profissionais de saúde para o autocuidar-
se, e, da compreensão do papel das ações educativas no processo de
empoderamento dos sujeitos para buscar soluções para os problemas de
saúde individuais e coletivos. Contudo, para as estudantes, esse aprendi-
zado teria sido mais profundo e com mais possibilidade de vir a ser
praticado por elas na vida profissional, se as ações de educação em saúde
fossem mais enfatizadas, com diretrizes específicas na programação dos
estágios e, se, nos serviços de saúde, as atividades relacionadas a esse
campo fossem mais valorizadas.

Aprendizagens relacionais e afetivas

As aprendizagens relacionais e afetivas referem-se às questões da
construção do saber-ser, do desenvolvimento da relação com o outro,
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da construção de laços afetivos, da capacidade de compreender a vida e
as pessoas. São aprendizagens construídas não apenas no ambiente esco-
lar e segundo Fagundes (2003) geralmente não são ensinadas, transmiti-
das e sim construídas na interação com as outras pessoas. Canário (1997)
denomina a profissão das enfermeiras de “profissão de relação”, daí a
grande importância que as aprendizagens relacionadas a esse campo re-
presentam para a formação.

Apesar disso, constata-se a ausência de referências à produção de
situações que favoreçam a reflexão e mediação desses aprendizados ad-
quiridos na prática, tanto nas ementas, como nos planos de estágio e nos
instrumentos de avaliação. Para Galeffi (2001), isto reflete uma concep-
ção pedagógica marcada pela aquisição de conhecimentos e não por uma
efetiva construção do saber-ser.

Estas aprendizagens estão ligadas à reflexão do sujeito, de estar no
mundo e de relacionar-se com o mundo, logo representam a reflexão
das estudantes sobre as experiências vividas nas situações de trabalho
proporcionadas pelo estágio e da interação com as pessoas envolvidas
neste contexto. As cinco aprendizagens mais citadas nesta classificação
foram: entender a diversidade no contexto de trabalho; escutar; ser soli-
dária; entender as relações de poder no contexto do trabalho e desen-
volver atitudes de articulação do trabalho da equipe de saúde.

Com relação à compreensão da diversidade existente no contexto
do trabalho em saúde, este aprendizado está relacionado com o desen-
volvimento de estratégias pelas estudantes para lidar com a diversidade
e a complexidade das situações do trabalho, quando se sentem provocadas
a olhar para as diferenças culturais, de poder, de saberes, de comporta-
mentos individuais no ambiente de trabalho, para melhor atuar. Para
Machín (2000) a diversidade humana é um fato real, objetivo e inegável.
É a confirmação das diferenças. O entendimento destas diferenças no
processo de formação pode permitir às estudantes, aprender a lidar com
as diferenças, ao invés de tornarem-se indiferentes a elas.

O aprendizado da escuta, fruto da relação intersubjetiva construída
entre os estudantes e os usuários dos serviços de saúde, no estágio
curricular, está associado à escuta como terapêutica, como forma de
aprender com as pessoas e para comunicar-se melhor. Para Matumoto et
al (2002) a escuta nos serviços de saúde, acolhedora, com valorização
das queixas, dispensando atenção e respeito pelo usuário, permite traçar
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estratégias de resolução do problema. A escuta qualificada é parte inte-
grante do princípio da integralidade:

[...] o resgate da integralidade do cliente, implica
no reconhecimento de sua subjetividade em
interação com o profissional que o atende. Aco-
lher o saber e o sentir do cliente, por meio de
uma ‘escuta ativa’, é condição básica para um aten-
dimento de qualidade [...]. (ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DE SAÚDE, 1997)

Assim, aprender a escutar para atuar na atenção básica representa,
não só a capacidade do profissional de propiciar um espaço para que o
usuário possa expressar aquilo que sabe, pensa e sente em relação a sua
situação de saúde, bem como, responder às expectativas, dúvidas e ne-
cessidades deste, ou ainda, uma atitude de abertura ao diálogo para apren-
der com o outro, através de suas experiências e sentimentos.

O aprendizado referido pelas estudantes como ser solidária refere-
se ao significado que elas atribuem ao termo: colaboração com o traba-
lho do outro, atitude cidadã, ética e de se colocar no lugar do outro,
diferente da sua condição. Este aprendizado de desenvolver atitudes
solidárias foi referido como estar com o outro em uma dada situação
problemática, como a reflexão sobre desenvolver a solidariedade no
ambiente de trabalho, no sentido colaborativo. Em que pese a importân-
cia dessas reflexões para o cuidado de saúde no âmbito da atenção bási-
ca, não foram percebidos espaços na programação e desenvolvimento
do estágio para discussão coletiva de temas como a humanização do
cuidado em saúde, acolhimento e da própria compreensão do cuidado
de enfermagem/ saúde, o que certamente em muito contribuiria para
uma melhor articulação e ampliação da percepção e sentimentos das
estudantes em relação a esses temas.

A discussão das aprendizagens profissionais e das aprendizagens
relacionais e afetivas, (re)construídas pelas estudantes de enfermagem
nos serviços de atenção básica à saúde, mostram a relevância da oportu-
nidade de inserção em situações reais de trabalho proporcionadas pelo
estágio, tanto para a formação profissional, uma vez que as experiências
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vividas nas relações intersubjetivas provocaram a articulação de aprendi-
zagens significativas, como para a autoformação, visto que envolve a
construção de uma identidade profissional e pessoal. (NÓVOA, 2003;
SILVA, 2007) Neste sentido, Charlot (2001) coloca que a aprendizagem
e a formação constituem-se processos de aproximações do sujeito com
o mundo, com os outros e consigo mesmo.

A análise evidenciou também limites do estágio curricular relacio-
nados à desintegração ensino-serviço; às poucas oportunidades de prati-
car o trabalho multiprofissional, intersetorial; as ações educativas, so-
bretudo, aquelas relacionadas à educação permanente, e as de gestão. A
própria concepção de atenção básica revelada nas falas das estudantes,
nos documentos-base do estágio e no leque de ações possibilitadas pelos
campos de prática, mostrou-se muito restrita, constituindo-se em mais
um limite para o desenvolvimento do estágio.

Considerações Finais

A pesquisa evidenciou o potencial formativo do estágio curricular,
revelando aprendizagens significativas (re)construídas pelas estudantes
a partir de experiências vividas na prática, no intricado de relações
intersubjetivas que aí acontecem. Isto confirma a percepção de Canário
(1997) sobre necessidade de revalorização e redescoberta do potencial
formativo das situações de trabalho, pois estas propiciam a produção de
estratégias, dispositivos e práticas de formação que valorizam fortemen-
te a aprendizagem por via experiencial e o papel central de cada sujeito
num processo de autoconstrução como pessoa e como profissional.

Assim, o estágio curricular enquanto componente do currículo do
curso de graduação em enfermagem, que aproxima o mundo da univer-
sidade ao mundo do trabalho, constitui-se em um relevante elemento
integrador da formação, na medida em que confere organicidade à in-
serção e à atuação dos estudantes no mundo do trabalho.

Entretanto, o estágio em rede básica também apresenta muitos
limites e para que esse cumpra o seu potencial formativo é necessário,
entre outras coisas, a criação de espaços de compartilhamento das expe-
riências vividas nesse processo, para que se possa compreender como os
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atores constroem e dão sentido às experiências vividas no cotidiano dos
serviços de saúde, domicílios e em espaços da comunidade, durante o
estágio curricular. É nesse processo de troca que as vivências de cada um
podem ser discutidas, complementadas, questionadas por outros atores
envolvidos na cena, é nesse processo de mediação que as vivências indi-
viduais podem ser transformadas em “experiências formadoras”.

A necessidade do trabalho grupal formal, ou seja, com
intencionalidade é enfatizado por Josso (2004), a autora entende que a
experiência formadora é fruto não apenas de uma vivência, mas tam-
bém, de um trabalho reflexivo, investigativo. Tal trabalho é necessaria-
mente compartilhado pelos sujeitos, porque construído a partir da lin-
guagem, da simbolização, da escuta, da interpretação intersubjetiva.

Neste sentido, as propostas de mudança na formação das enfer-
meiras orientadas pelas diretrizes curriculares nacionais, que trazem a
necessidade de formar profissionais críticos, capazes de trabalhar em
equipe, de levar em conta a realidade social para prestar atenção
humanizada e de qualidade, pelo que foi visto na pesquisa, carece ainda
de mudanças nos modos de organizar e compreender os processos
formativos, sobretudo no que se relaciona a compreensão do potencial
formativo das práticas e da mediação dos saberes construídos na experi-
ência. O enfrentamento desses desafios passa pela construção de víncu-
los mais efetivos entre as instituições de ensino e os serviços de saúde,
com o estabelecimento de compromissos e responsabilidades bilaterais
com a formação dos profissionais de saúde. Passa, sobretudo pela cria-
ção de espaços claramente explicitados nos programas ou projetos de
estágio de reflexão e mediação das experiências vividas nos contextos
dos estágios, ou seja, passa pela valorização explícita dos saberes da ex-
periência reconhecidos como um dos elementos fundamentais da for-
mação das enfermeiras.

Para finalizar, as palavras de Paulo Freire (1982, p. 23), que trazem
a necessidade de refletir sobre a condução dos processos formativos em
saúde no interior das instituições de ensino e saúde e comunidade: “[...]
Aprender a ler, alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o
mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica
de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realida-
de.”
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(RE)”ENCANTANDO”  A  EDUCAÇÃO:
aprendizagem e experiência cultural entre os
índios Kiriri do sertão baiano

Sílvia Michele Macedo

Considerações introdutórias

Faz-se necessário explicitarmos, de início, que entre os índios Kiriri,
de acordo com sua cosmologia, os sujeitos ou os fenômenos
socioculturais que são “encantados” adquirem a capacidade de transitar
entre os mundos e ultrapassar fronteiras. É neste sentido dinâmico, trans-
formador e de abertura sociocultural que compreendemos também a
perspectiva epistemológica e política de (re)”encantamento” da edu-
cação.

Este artigo de inspirações etnográficas apresenta reflexões com-
preensivas oriundas da pesquisa dissertativa Educação por outros olha-
res: aprendizagem e experiência cultural entre os índios Kiriri do sertão
baiano, desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-graduação em Edu-
cação da Universidade Federal da Bahia – UFBA, que objetivou com-
preender de que forma e em quais perspectivas culturais a aprendizagem
se configura como experiência cultural entre os índios Kiriri do sertão
baiano.

De uma perspectiva problematizadora, podemos perceber que os
conteúdos difundidos nas instituições educacionais, nos currículos, são
eminentemente científicos, teóricos, técnicos e orientados para uma ló-
gica de mercado, onde o trabalho, por exemplo, não é compreendido
como uma atividade formativa contextualizada culturalmente. Tal con-
junto de saberes é essencial na sociedade capitalista em que vivemos,
porém não é suficiente para compreendermos a diversidade de culturas
existentes e a complexidade inerente a cada uma delas. Este quadro
demasiadamente racionalista é resultado da separação entre a cultura
científica e a cultura humanística. A hegemonia da razão científica de-
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sencadeou a desvalorização da cultura humanística, comprometendo as-
sim a compreensão da formação social, cultural, educacional, profissio-
nal mais sensível e pautada na diversidade.

 Os valores ocidentais predominantes como, por exemplo, o indi-
vidualismo e a ambição são responsáveis pela discriminação social das
culturas diferenciadas, ou seja, das etnias e dos grupos sociais que não
são regidos pelos princípios modernos ocidentais econômicos, estéticos
ou sexuais. Assim, por termos como proposta observar e compreender a
educação por um outro olhar, assim como outros espaços e atividades da
formação, que idealizamos a pesquisa mencionada, cujos produtos do
seu processo são uma dissertação defendida recentemente e um conjun-
to de artigos.

Neste âmbito, nós procuramos interpretar como a aprendizagem
se realiza mediada pela cultura e a constitui num cenário educacional
onde este fenômeno aparece realçado, com o propósito de contribuir-
mos interpretativamente para que possamos melhor compreender como
um dos componentes importantes do processo educativo, a aprendiza-
gem, é experienciada em meio a uma cultura que tem muito a nos ensi-
nar e nos oferece muito a refletir, quando nos dispomos a pensar a edu-
cação para o bem comum social, trabalhando, ensinando e aprendendo
com a diferença.

Orientações metodológicas e interpretativas

Assim, tendo como marca da sua opção epistemológica,
metodológica e heurística, o campo da antropologia da educação, da
sociologia da educação e seus processos mais realçados, a investigação
etnográfica, em pauta, que será descrita, esteve centrada na compreen-
são da cultura dos índios Kiriri do sertão baiano, buscando descrever,
interpretar e compreender como se configura a aprendizagem em expe-
riências, mediadas pelas cosmovisões, que compõe os seus processos.

Buscando compreender os processos aprendentes da cultura indí-
gena Kiriri, fez-se necessário tentar conhecer, também, todo o comple-
xo sociocultural e histórico que os envolve. Desta forma, procuramos no
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decorrer dos dias nos quais realizamos a pesquisa, analisar o cotidiano, a
cosmologia e os aspectos principais do contexto cultural que influencia-
vam os processos de aprendizagem, e se deixava influenciar por eles.

Tendo como pauta o esforço para compreender o outro, o diferen-
cial social, entendo a antropologia e a etnografia como perspectivas que
nos levam a uma hermenêutica cultural. A hermenêutica, neste sentido,
está sendo pensada como arte da interpretação polissêmica, enquanto
que a etnografia foi utilizada como prática de uma “descrição densa”,
segundo a perspectiva de Geertz. Para este antropólogo, “[...] a etnografia
é uma descrição densa”. (GEERTZ, 1989, p. 19)

Sempre com a perspectiva aberta, permitindo que o próprio cam-
po “fale” e que a vivência nele possibilite as pistas dos melhores cami-
nhos para o trabalho etnográfico, tendo como bases as relações
estabelecidas durante os anos de pesquisas desenvolvidas entre os Kiriri,
procuramos identificar e reencontrar as pessoas que poderiam ser signi-
ficativas para o trabalho etnográfico da pesquisa de mestrado, a partir
daí, nas viagens seguintes, ou seja, nas visitas mais longas ao campo, utili-
zamos roteiros de entrevistas semiestruturados e diversificados, buscan-
do uma aproximação com o perfil dos “informantes”. Os xamãs1 locais,
ou seja, os agentes responsáveis pela comunicação e relação da comuni-
dade com o chamado mundo sobrenatural, com os trabalhos tradicio-
nais, assim como as lideranças mais velhas, se mostraram os mais rele-
vantes. Atenção foi destinada, também, às crianças e aos jovens. Assim,
o conjunto de entrevistas, observações e registros caracterizaram-se pela
observação na comunidade dos processos de aprendizagem pautados pela
pesquisa.

Por conta dos procedimentos necessários de consulta e autoriza-
ção para realização das pesquisas etnográficas, já no primeiro ano de
trabalho entre os Kiriri, ainda durante os estudos da graduação, fomos
apresentados ao cacique Lázaro e ao pajé Zezão, assim como ao pajé
Adonias e o cacique Manoel, ou seja, as quatro lideranças simbolicamen-
te mais significativas das duas facções, em que está dividida o povo

1 A personalidade xamânica não pode ser traçada com características fechadas, pois esta
é construída e tem sua variação determinada pelo seu ambiente cultural, ou seja, é no
complexo sociocultural que o papel social do xamã é delineado, configurado e
positivamente afirmado. (LANGDON, 1996, p. 24-30 )
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indígena Kiriri2. Porém, além dessas lideranças político-religiosas, como
já ressaltamos, alguns xamãs locais, como, por exemplo, Dona Miliana e
Dona Jovelina, que também colaboraram com nossas pesquisas anterio-
res, têm uma importância central para esta produção etnográfica, pois
são figuras apontadas pela comunidade como representativas, visto que
possuem relações privilegiadas com os processos de aprendizagem
cosmológicos, ou seja, com os aprendizados referentes ao complexo de
crenças que governa as práticas cotidianas Kiriri. Assim, devido aos sa-
beres e tradições que dominam as narrativas do Cacique Lázaro, da par-
teira e benzedeira Dona Jovelina e Dona Miliana, e de alguns professores
indígenas foram contempladas e interpretadas com mais cuidado e
especificidade na dissertação.

Contextos, processos, movimentos e dinâmicas do aprender
como experiência cultural

O povo indígena Kiriri é formado por cerca de dois mil indivíduos,
cujo território ocupa uma área de 12.300 hectares, estando a aproxima-
damente 300 km de Salvador, no município de Banzaê, que faz divisa
com o de Ribeira do Pombal. Sua população está distribuída em cerca
de onze núcleos dispostos em torno do núcleo central de Mirandela,
sendo estes outros: Baixa da Cangalha, Baixa do Juá, Araçá, Canta Galo,
Lagoa Grande, Cajazeira, Segredo, Pau Ferro, Marcação, Baixa Nova,
Mirandela e Gado Velhaco. O Território Indígena Kiriri está inserido no
contexto geográfico sertanejo que faz parte do “polígono das secas”.

Em meio ao contexto sociocultural carregado de simbolismos, aos
trabalhos agrícolas e tradicionais, a vegetação característica do sertão, a
chegada de determinados recursos tecnológicos, e as relações com os
regionais, por vezes tensas que contornam, delineiam e dinamizam as
práticas aprendentes Kiriri, que procuramos interpretar os complexos
processos educacionais, as aprendizagens desse povo indígena. E nesta
perspectiva contextual, para interpretarmos tais processos, assim como
Geertz e Max Weber, acreditamos que

2 Estas questões político-religiosas do grupo étnico serão detalhadas mais adiante.
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[...] o homem é um animal amarrado a teias de
significados que ele mesmo teceu, assumo a cul-
tura como sendo essas teias e a sua análise; por-
tanto, não como uma ciência experimental em
busca de leis, mas como uma ciência
interpretativa, à procura do significado. É justa-
mente uma explicação que eu procuro, ao cons-
truir expressões sociais enigmáticas na sua super-
fície. (GEERTZ, 1989, p. 4)

Enquanto um espaço de aprendizagem em comum, a cultura é pú-
blica, assim como os significados que a compõem. Neste sentido, “[...]
compreender a cultura de um povo expõe a sua normalidade sem redu-
zir sua particularidade”. (GEERTZ, 1989, p. 10) Então, quando quere-
mos falar sobre o processo educacional, a religiosidade, o trabalho, en-
quanto atividades situantes dos sujeitos, temos que pensar em tais fenô-
menos dentro de um contexto, ou seja, dentro de um ambiente cultural
que influencia com seus significados e que se deixa influenciar pelos
significados de outros contextos culturais que o cercam, de forma
dialética.

De acordo com Bruner:

[...] o fator facilitador crucial, aquilo que concen-
tra a mente, é a cultura –‘o modo de viver e pen-
sar que construímos, negociamos,
institucionalizamos e, por fim (depois de tudo
acertado), acabamos chamando de ‘realidade’, para
nos consolarmos’. (BRUNER apud GEERTZ,
2001, p.170)

Vemos, da perspectiva em questão, a cultura, assim como é obser-
vada na sociedade por Balandier, ou seja, nascida dos movimentos e
dinâmicas permanentes da vida dentro da história que, por sua vez, é
composta por continuidades e descontinuidades, por “rupturas e
recomeços”. As transformações sociais e culturais que presenciamos se-
riam então resultados desses movimentos que caracterizam as “muta-
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ções sociais”, sendo que a natureza dessas “[...] mutações é processual e
criadora. Incorporando o movimento tanto no abandono de velhas con-
figurações sociais, quanto na busca de novas configurações”.
(BALANDIER apud PIMENTEL, 2006, p. 2-3) Por exemplo, podemos
observar as características das transformações cotidianas no decorrer da
história documentada e nas experiências relatadas pelos índios do grupo
étnico Kiriri, que antes mesmo do período colonial já travavam embates
e diálogos com outros povos ameríndios. Atualmente, os Kiriri mantêm
relações ainda mais amplas com diversos grupos sociais, sendo estas faci-
litadas pelas redes proporcionadas pelos novos meios de comunicação
que estão tendo acesso como: o telefone, a televisão e a internet, pre-
sentes em algumas casas do seu Território.

[...] a sociedade não é uma coisa fixada desde o
tempo de sua criação: está constantemente em
vias de se fazer e só pode definir-se em ‘ação’
[...]’(1976, p.82), ação que por sua vez descreve
as suas trajetórias de processos históricos. Tanto
no sentido das dinâmicas sociais e das inúmeras
manifestações de transformação social na gênese
da sociedade. (PIMENTEL, 2006, p. 3-4)

Esta dinâmica, este movimento de compreensão da sociedade e da
cultura mais sensível e aberto é chamado por Balandier de “contorno
antropológico”, que, por sua vez, é compreendido por Geertz como
“tradução” (como abordamos no nosso “caminhar metodológico”). Em
síntese, captar a cultura e as mutações sociais através do estranhamento
e, ao mesmo tempo, da identificação, é determinante para estarmos
praticando, realmente, o “contorno antropológico” e o processo de “tra-
dução”.

Assim, para compreendermos os processos de aprendizagem, da
educação, do trabalho, das questões culturais é necessário estarmos aper-
feiçoando este duplo olhar por suas diversas vias, por seus diversos la-
dos, por seus diversos ângulos e “pontos de vista”, lembrando Viveiros
de Castro, em seu valoroso texto O nativo relativo, em que explicita os
“pressupostos metateóricos” do, também, significativo artigo Os prono-
mes cosmológicos e o perspectivismo Ameríndio. Segundo (CASTRO,
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1996), todos nós pensamos da mesma forma, índios e “não-índios”, na-
tivos ou não, mas nossos “conceitos” e “descrições” são muito diferen-
tes.

De acordo com a psicologia sócio-histórica, as atividades humanas
e os processos de aprendizagem, são mediados culturalmente, sendo os
instrumentos e signos criados pelo homem, os principais mediadores
dos seres humanos entre si e deles com os seus contextos socioculturais.
Os produtos culturais, ou mesmo dizendo, a própria cultura, são media-
dores do fenômeno aprender. Por exemplo, a linguagem, enquanto uma
das mais complexas criações humanas, é um signo mediador e mediado
por excelência. A comunicação permitida pela linguagem possibilita a
transmissão, o intercâmbio social entre as pessoas, e a assimilação de
informações e de experiências nos processos de formação do aprendiza-
do cotidiano.

Segundo Vygotsky (apud REGO, 1995), os acontecimentos do
cotidiano em grupo são fundamentais para o desenvolvimento das fun-
ções tipicamente humanas e têm um papel extremamente importante
para os processos de aprendizagem do homem enquanto ser social, visto
que desafiam a criança e ajudam a despertar e a desenvolver as suas
funções cognitivas superiores, principalmente, porque são hábitos cultu-
rais, como é o caso do ritual Toré Kiriri, dos trabalhos agrícolas, da
farinhada, da medicina tradicional etc. Estas atividades formativas, en-
tre os índios Kiriri, são realizadas em comunhão por crianças, adolescen-
tes, adultos e lideranças tradicionais.

Assim, para compreendermos tais perspectivas formativas, segun-
do Eduardo Viveiros de Castro (1999, p. 177), ao se estudar uma socie-
dade indígena, é preciso não se deixar impressionar pelas evidências da
presença da sociedade colonizadora, mas apreendê-la a partir do con-
texto indígena em que ela está inserida e que a determina como tal. Ele
lembra que não há situação histórica fora da atividade situante dos sujei-
tos, e que, se há processos homogeneizadores presididos pelo Estado e a
sociedade invasora, não os há menos do lado indígena, e certas estrutu-
ras cosmológicas pan-americanas devem certamente ter codeterminado
os processos de instituição do indigenato. (CASTRO, 1999, p. 119-148)
Ele preconiza, pois, a abordagem que identifica um modo de ser carac-
terístico tanto dos grupos indígenas menos afetados por processos de
colonização como pelos grupos indianizados pelo Estado. “Neste último
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caso, o foco é sobre a continuidade interindígena visível apesar das dife-
renças de conteúdo derivadas das diferentes situações de contato en-
volvidas”. (CASTRO, 1999, p. 149)

Baseada na “psicologia sócio-histórica” de Vygotsky e também na
“psicologia cultural” de Bruner  e nas teorias antropológicas sobre cultu-
ra e simbolismo, assim como pelo que observamos entre os Kiriri, iden-
tificamos que é na infância, predominantemente, que os valores
socioculturais são sistematizados e potentemente transmitidos e utiliza-
dos no processo de construção do sentido interno de quem ela é e de
como as pessoas se dispõem ao redor delas.

Sempre admitindo o papel fundamental da escola no cotidiano
cultural, mas enfaticamente valorizando os outros saberes, Bruner vai
colocar que somos a única espécie que ensina e aprende socialmente de
maneira significativa, pois a nossa “[...] vida mental é vivida com os ou-
tros”. (BRUNER, 2000, p. 11) Determinadas funções mentais mais so-
fisticadas formam-se com o propósito da comunicação e vão se desen-
volvendo com a ajuda do conjunto cultural e, por conta disso, tais pro-
cessos não acontecem apenas na escola, visto que a educação, no seu
sentido mais complexo, não é apenas uma preparação, mas é a
concretização do modo de viver de uma cultura. Com isso Bruner vai
afirmar que “[...] as interpretações de significado espelham não só as
histórias idiossincráticas dos indivíduos, mas também os cânones cultu-
rais de construção da realidade.” (BRUNER, 2000, p. 33)

Por serem cultivadas culturalmente, as aprendizagens são experi-
ências diferenciadas entre as diversas culturas e assumem assim caracte-
rísticas dinâmicas e ao mesmo tempo singulares. Porém, infelizmente, a
grande parte da nossa tradição pedagógica ocidental, por uma orienta-
ção racionalista voltada para a preparação para o mercado de trabalho,
mesmo com as contribuições valorosas já existentes, tem muita dificul-
dade para compreender e lidar efetivamente com a intersubjetividade
que está contida na comunhão cultural.

Assim como Bruner, acreditamos que as contribuições que a psico-
logia cultural e a antropologia podem dar à educação são “ferramentas”
teóricas mais sensíveis, que podem ajudar no processo de reflexão sobre
a relevância de se reformular as práticas universalistas educacionais.

Ouvindo e aprendendo sobre os encantos, as qualidades dos ani-
mais, as hierarquias xamanísticas, os trabalhos tradicionais, os Kiriri fa-
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zem a manutenção dos seus símbolos culturais, reforçam seu lugar no
mundo ocidental, valorizam suas crenças e identidades grupais, se afir-
mam e se reconhecem enquanto índios na sua especificidade cultural,
étnica. Assim, ao contrário do que vem sendo afirmado pela vertente
etnológica contatualista, as populações indígenas estabelecidas no Nor-
deste brasileiro têm apenas aparentemente pouca distintividade cultu-
ral, pois, na verdade, esses grupos possuem um “modo de ser caracterís-
tico seu”, como já citamos Viveiros de Castro, ou seja, cada um desses
povos possui suas singularidades socioculturais.

Se identificando como Kiriri, aprendendo a ser Kiriri, observamos
nas entrevistas que quando perguntávamos a um índio Kiriri a coisa mais
importante que ele aprendeu em sua vida, como e com quem, nenhuma
das respostas estavam associadas à escola, mesmo quando esta pergunta
era feita a um jovem que aprendeu a ler e a escrever na “escola diferen-
ciada”, pois as referências de aprendizagem entre os Kiriri, como anali-
samos nos relatos etnográficos, continuam ligadas, profundamente, aos
outros espaços de aprendizagem onde são ensinados seus valores étni-
cos, sejam eles morais ou de sobrevivência como são os casos do traba-
lho, da lida com a terra e da relação com os encantos.

Designadas por eles de “mãe boa”, a terra, na qual seus pais lhes
ensinaram a trabalhar e eles aprenderam a cultivar, é o loci fundamental
de diversos processos de aprendizagem, visto que a agricultura é, atual-
mente, o principal meio para adquirir recursos alimentares e renda entre
a comunidade, pois, por conta da ocupação do seu Território pelos regi-
onais, durante muitos anos a caça, assim como algumas fontes vegetais
tradicionais de alimentação, ficaram escassos. Como os próprios Kiriri
narram, aos poucos, depois da “retomada” (Homologação do seu Terri-
tório), a “mata tá criando caça”, porém, mesmo assim, o trabalho agríco-
la continua tendo um papel forte na sustentabilidade do grupo.

Em uma das entrevistas, com os moradores da aldeia de Lagoa
Grande, dona Jovelina e o irmão, seu Zé Panta-Leão, narraram como
eles aprenderam a plantar e a entender os ciclos da terra com seu pai.
Segundo dona Jovelina, este os levava para a roça desde pequeninos e
fabricava para eles instrumentos em miniatura próprios para o trabalho
no campo, para a “lida” na lavoura. Assim, com as machadinhas, propor-
cionais ao seu tamanho, eles imitavam os gestos do precavido pai, que se
preocupava em ensinar um oficio, um modo de sobreviver para os filhos.
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Então, observando o tempo, os meses do ano, e no dia a dia, os peque-
nos, iam aprendendo a “bulir” com a terra, e dali tirar o seu sustento.

A aprendizagem com a terra e com o “mato” entre os Kiriri é uma
relação umbilical pois eles se consideram filhos da terra. Como afirma o
cacique Lázaro, ao falar sobre a retomada do seu Território de origem e a
ligação de amor entre eles e terra:

– Nós retomamos nossa terra através da paciência
e do amor que temos por ela, porque a terra para
nós é sagrada, ela é a nossa mãe, porque os índios
nasce da terra e depois torna a renascer, porque é
um animal-vegetal que só Deus pode conceber.

Observando esta citação, que possui grande carga simbólica de re-
lação estreita com seu mundo de crenças, seu complexo xamanístico, o
pajé Kiriri, Zezão, complementa: “O mato nos ensina tudo o que pode-
mos fazer. O branco tem o saber dele e o índio também tem o seu
saber”.

Na terra, no mato, na natureza, na aldeia, os meninos e as meninas
Kiriri, observando, escutando, imitando, reelaborando, reconstruindo,
desconstruindo os ensinamentos. Acompanhando seus pais, avós, tios,
irmãos e amigos mais velhos, as crianças vão desvendando os segredos
da vida, da natureza, do trabalho, e compreendendo seu lugar, seu papel
social dentro da sociedade Kiriri. Assim, aprender a ser Kiriri é um exer-
cício diário! A identidade indígena Kiriri é ensinada nas atividades coti-
dianas.

Não existem muitas distinções entre o que é ensinado e o que é
aprendido por meninos ou meninas. Meninos e meninas cozinham, cui-
dam dos artesanatos, vão para a roça, para a escola e praticam os rituais.
Só em algumas atividades existe uma maior incidência de um determi-
nado sexo, mas não chega a ser uma proibição. Mesmo com relação aos
rituais há um equilíbrio entre os sexos, pois as mulheres, geralmente, são
as responsáveis pela comunicação com os encantos, já os homens, assu-
mem os postos de caciques ou pajés, mas nenhuma dessas funções ritu-
ais é marcada totalmente ou restrita para alguém, pois essa é uma ques-
tão de dom, ou seja, de nascer com “o significado”, de aprender com os



131

encantos, através dos sonhos, do sofrimento causado pelas doenças de
iniciação, dos diálogos privados com as entidades que podem levar, até
mesmo, a loucura, pois estes ritos de passagem são momentos caracte-
rísticos da aprendizagem daqueles privilegiados pelo poder de comuni-
cação com o mundo paralelo.

Entre os Kiriri,  a maioria dos trabalhos são feitos em conjunto, de
uma perspectiva mutualista, ou seja, em parceria, em família, pois se
consideram assim, uma grande família. Segundo o cacique Lázaro, “So-
mos todos casca de mesmo pau!”3. E partindo deste princípio, obser-
vando a divisão social do trabalho e de outras tarefas do grupo, todos
aprendem sobre tudo num mesmo patamar e o processo avaliativo para
esta dinâmica não se dá na perspectiva da condenação do erro ou na sua
punição, mas em uma prática de aperfeiçoamento com o tempo, pois o
erro, enquanto se aprende, faz parte do processo para os índios Kiriri.

A farinhada, também, pode ser um bom exemplo sobre este apren-
dizado, este trabalho em família. Sempre num mesmo período do ano,
geralmente no seu meado, quando a terra está molhada, os familiares se
juntam para colher a “maniva”, conhecida também como mandioca nas
demais partes do Brasil. A mandioca é limpa e descascada em família,
pelos adultos e pelas crianças. Devido aos escassos recursos da comuni-
dade, são poucas as Casas de Farinha nas duas facções, assim para poder
fabricar a farinha, do ano todo, cada família deve aguardar a sua semana.
Quando chega este momento é uma festa, pois todos mudam da sua
casa, literalmente, durante cerca de cinco dias, para a Casa de Farinha
Comunitária. Avôs, avós, seus filhos, netos e mesmo os bebês adotam
como residência provisória o local da farinhada. Lá todos dividem as
tarefas: os trabalhos mais pesados, com as máquinas de moer e espre-
mer, são feitos pelos homens mais fortes da família. Os trabalhos mais
delicados, com torrar e peneirar, todos ajudam, inclusive as crianças,
que observando os gestos dos pais tentam acompanhar, mesmo que com
um pouco de dificuldade, o ritmo dos adultos. Ver, ouvir e imitar é o
lema adotado pelos aprendizes. Beijus, moles e duros, para tomar com
café, acompanhado de ovo de quintal frito, são preparados e sacas e mais
sacas de farinha são fechadas. Ao fim todos estão completamente pinta-

3 Informação verbal.
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dos de branco, pois, no último momento, que é o de peneirar, o pó da
mandioca torrada se espalha por todo o lugar. Homens, mulheres e cri-
anças ficam cobertos pelo pó da “maniva” e voltam para casa esboçando
alegria, com farinha para o ano todo, visto que é a base da alimentação
do índio sertanejo.

Já a partir das primeiras inserções interpretativas da pesquisa,
verificamos que entre os índios Kiriri do sertão baiano são
identificadas expressivas singularidades socioculturais reelaboradas e
legitimadas pela sua tradição oral, mitos e rituais xamanísticos que
formam a base do seu ethos grupal. Assim, reforçamos que por meio
da tradição oral disseminada pela narrativa, enquanto prática
sociocultural, e demais práticas cotidianas, como as citadas, são re-
fletidas, reelaboradas e transmitidas normas sociais, valores e crenças
pertinentes ao seu interativo e dinâmico contexto cultural. Nas so-
leiras das portas, nos dias de ritual, nas rodas para contar histórias
sobre seu povo, na escola, na despalha do milho, no debulhar o feijão,
na fabricação das louças de barro, na farinhada os índios Kiriri dão
sentido ao mundo e o processo de aprendizagem. O processo educa-
cional se dá no seu sentido mais pleno, pois neste momento cada
indivíduo toma consciência de si e do seu papel social no grupo, no
seu ambiente cultural. Trata-se, portanto, de um aprendizado que se
revela não fragmentado, onde os referenciais histórico-culturais vem
aparecendo de forma ineliminável. Cotidiano e vida não se descolam
dos processos e conteúdos a serem aprendidos. Num contraste ainda
em elaboração, podemos dizer que entre os Kiriri, diferente das nos-
sas experiências curriculares, o aprendizado está longe de ser um
abstracionismo em relação à configuração sociocultural da vida des-
se povo. Aprender não significa ter que perder a referência!

Compreendemos assim que a aprendizagem é, efetivamente,
interligada, relacionada à experiência cultural, as vivências cultu-
rais, na escola, na lavoura, nos rituais, sejam estas narradas, pratica-
das, escutadas, ou vistas. Nesta perspectiva, além das contribuições
de Geertz e Bruner, podemos, também, compreender a experiência
do ponto de vista valorizado por Dubet (1996), citado por Gussi
(2008) em uma das suas obras. Para este autor, representante da
vertente sociológica denominada Sociologia da Experiência, tal ati-
vidade vivida é...
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[...] uma maneira de construir o real e, sobretu-
do, de o verificar, de o experimentar e ‘constrói
fenômenos a partir de categorias do entendimen-
to e da razão, é uma maneira de construir o mun-
do’ (Dubet, 1996, p. 95). Assim, aproximando-
se de Thompson, para Dubet a experiência é um
agenciamento do sujeito, um momento da subje-
tividade diante do mundo social, entendendo-a
“como uma atividade social gerada pela perda da
adesão à ordem do mundo, ao logos” (p. 101).
Todavia, ela ‘não é expressão de um sujeito puro,
mas é socialmente construída’(p. 103), pois so-
mente ‘é reconhecida pelos outros, eventualmente
partilhada e confirmada por  outros  (p. 104)’.
Portanto, ‘essa subjetividade não é pura questão
individual.’ (GUSSI, 2008, p. 8-9)

A aprendizagem enquanto experiência seria então processos de
mediação entre o sujeito e a sociedade e vice-versa, ou seja, a experiên-
cia em si é o próprio processo de aprendizagem inserido no contexto de
símbolos  diversos compartilhados que constituem a cultura.

Levando em consideração que a aprendizagem é constituída nas
relações simbólicas consigo e com o outro, a aprendizagem entre os
Kiriri, imbricada à sua experiência cultural, é construída fundamental-
mente através dos conteúdos simbólicos, das suas edificações religiosas,
dos rituais de produção, das ações fundamentais para possibilitar a vida
cotidiana e sua organização, numa relação significativa de entretecimento
com o xamanismo e a natureza, como algo essencial. No centro da for-
ma de aprender está a forte simbologia do que seja o aprender por ob-
servação e pela exemplaridade, algo próximo do sentido que o esforço
conceitual de Edgar Morin (2005) revela como uma aprendizagem por
mimesis, ou seja, por identificação e projeção simbólicas. Símbolos cons-
tituídos na experiência são disponibilizados, compartilhados, reelaborados
no dizer e no fazer. Ressignificados por cada um, nas suas diferenças,
atualizam-se por mimesis.

Compreendemos que a educação, no seu sentido mais complexo,
não é apenas uma transmissão de conhecimento, mas é a concretização
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do modo de viver experienciado culturalmente. Assim, a experiência
em si é o próprio processo de aprendizagem se realizando!

Tendo como inspiração tais perspectivas, descreveremos, também,
um dos processos de aprendizagem de uma atividade tradicional de dona
Jovelina, que iniciada pelos encantos aprendeu com estes a trazer a vida,
a ser parteira.

Cumprindo a rotina diária do antropólogo no campo, reservamos
uma manhã para rever esta estimada e influente parteira. Convencidos
do seu importante papel para a comunidade Kiriri, conversamos com
dona Jovelina por um longo tempo. Nós nos conhecemos na “farinhada”
realizada por sua família, em realidade, nossa primeira experiência nesta
importante construção econômica e cultural. Por conta da relação de
respeito e afetividade que desenvolvemos com dona Jovelina, foi possí-
vel termos acesso a crenças e práticas de grande significado simbólico
para ela e o seu povo.

O relato sobre a iniciação como parteira foi narrado quando per-
guntamos a dona Jovelina qual foi a experiência mais importante que ela
aprendeu em sua vida e como se deu este processo de aprendizagem.
Esta afirmou serenamente, que a coisa mais importante que aprendeu
em sua vida foi “fazer parto”. Assim, a partir deste momento, com a
Lagoa Grande ao fundo e a Serra do Arrasta que, segundo os xamãs
locais é a morada dos encantos, ouvindo os pássaros, sentindo o cheiro
da terra molhada e do mato verde, fomos tomados por uma dimensão
de magia. A descrição de tal experiência é tão forte que mesmo neste
momento, já no contexto urbano, relatando esta situação, somos toma-
dos, novamente, pelas sensações fortes que dominaram aquele momen-
to de “encantamento” vivenciado. Sentada na cadeira, ao lado de dona
Jovelina, sentimos o peso da confiança depositada, por conta da delica-
deza da narrativa e da dimensão xamanística que envolvia esta. Sabendo
das punições que poderia desencadear, por parte dos encantos, mas com-
preendendo a importância da sua experiência para a nossa pesquisa, em
cumplicidade, dona Jovelina começou a descrever como aprendeu a fa-
zer parto. Segue abaixo alguns trechos da experiência relatada:

J: Eu aprendi só com a licença que Nossa
Senhora me deu.
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P: Como foi?

J: Ninguém me ensinou! Eu passei dois dias es-
condida no mato, comendo catende assado [...]
Me encantaram! Aí eu fui e me esconderam lá.
Não posso nem saber quem é!

P: Não pode saber quem é?

J: É uma mulhezona, alta, branca...

P: É um encantado?

J: É um encantado! Aí ela tinha lá uma mulé pra
ter menino. Aí ela disse: - ‘Você vai fazer esse
parto’. Eu disse: - Como é que eu vou fazer se eu
não sabia? [O encanto fala] -‘ Você vai aprender.
Aqui é você quem vai ficar na aldeia pra você fa-
zer parto. Você tá aqui pra isso!’[dona Jovelina,
ainda menina responde:] - Mas eu sou muito pe-
quena!

P: Tinha quantos anos mais ou menos?

J: Eu tinha uns seis anos. O encanto disse que eu
tinha condições de fazer. Aí ela disse [o encanto]
– ‘Você faça assim, pega assim e você é quem vai
ficar no lugar’. Mas, eu disse: - Mas sou muito
novinha demais pra fazer. Aí ela disse: - ‘Mas que
você vai ficar no lugar de todas’.4

Quando foi “encantada”, de acordo com a xamã, na época tinha
apenas seis anos e vestia na mata apenas uma roupa branca dada pelos
encantados. Depois desse momento, primeiro processo de aprendizado
com a entidade, em meio à caatinga e suas grotas, dona Jovelina voltou a
ouvir seus mestres, novamente, aos treze anos. Recomeçaram lhe indi-
cando como preparar remédios para ajudar os outros índios. Aos quatorze
anos ela fez seu primeiro parto na aldeia. Segundo dona Jovelina, ela
ouve as orientações dos encantos no momento do parto.

4 Entrevista realizada com dona Jovelina em Lagoa Grande, no dia 20 jun. 2008.
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J: A pessoa tem que ouvir alguma coisa na hora da
hemorragia que dá.

P: Tem alguém que orienta a senhora na hora que
vai fazer?

J: É! Sim. Na hora que vai fazer o parto tem que
chamar aquele dono meu para dizer alguma coisa
e me ajudar a fazer o parto.5

A própria xamã parteira não tem licença de ver seu “dono”, seu
mestre, apenas ouvir, assim como não tem licença para ensinar o que
sabe para qualquer pessoa. Dona Jovelina relatou que tentou muitas ve-
zes ensinar as filhas, mas elas não querem aprender a função, pois não
“aguentam ver certas coisas”, visto que a comunicação com os seres que
governam o complexo de crenças Kiriri não é uma habilidade para todos
da aldeia, pois existem as pessoas com o “dom”, com a força para supor-
tar as provações e visões entre os mundos. Assim sendo, portadora de tal
“dom”, dona Jovelina tem os seus papéis, enquanto parteira e “rezadeira”,
legitimados e reverenciados pela comunidade, pois esta já fez mais de
cinquenta partos, trazendo a vida os pequenos Kiriri, que com carinho
correm atrás dela, pedindo a benção e a chamando de “madrinha”.

Inspirados no trabalho de Almeida (2000), podemos considerar
dona Jovelina como uma “intelectual da tradição”.  Esta xamã, segura-
mente, tem o seu lugar entre os guardiões dos mitos, magos, sábios da
tradição que foram desvalorizados pelo predomínio da razão rígida, pela
matriz epistemológica iluminadora. A partir, especialmente, do chama-
do Século das Luzes que o antigo sábio foi preterido pelo filósofo
iluminista, ou seja, foi neste momento histórico que se desencadeou um
processo de degradação valorativa da tradição, do saber milenar, do sa-
ber popular.

Dotado de uma simbiótica ambivalência, o sábio
pré-iluminista era, ao mesmo tempo, defensor de
valores morais e um rigoroso observador,

5 Continuação da entrevista realizada com dona Jovelina.
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sistematizador e interpretador dos fenômenos fí-
sicos e sociais do seu tempo. O intelectual mo-
derno emerge do interiror de um matizado pro-
cesso sócio-histórico que elege a razão como o
único critério definidor da ciência. A partir daí,
os saberes e as experiências que não resistirem
ao teste da razão e da demonstração serão classi-
ficados como míticos, esotéricos, religiosos,
transcendentais, metafísicos. (ALMEIDA, 2000,
p. 17)

Neste outro contexto histórico-cultural que vivenciamos, estamos
contemplando a educação por outros olhares, ou seja, para além das
separações sucessivas entre a natureza e a cultura, trabalho manual e
intelectual. Estamos em busca da valorização da condição humana, do
conhecimento dialógico, “multirreferencial”, multicultural,
“multinaturalista”. Com isso, se faz necessário, rever as escolhas
iluministas, especializadas, fragmentadas, racionalistas.

Nesta perspectiva, acreditamos que para compreendermos os ato-
res-sujeitos devemos tomar como imperativo a frase de Garfinkel, que
conheci através das falas e práticas cotidianas do professor Roberto Sid-
nei Macedo: “O Ator social não é um idiota cultural!”, ou seja, os atores
sociais, sejam eles intelectuais da tradição ou pessoas que vivem sim-
plesmente suas histórias, são agentes transformadores, por vezes
reprodutores, mas acima de tudo são sujeitos da sua existência, da sua
vida. Assim, quando narramos as histórias das pessoas que conhecemos
nos contextos etnográficos que pesquisamos, que colaboraram com o
nosso trabalho, devemos compreender que estas possuem
“[...]etnométodos que emergem de práticas cotidianas, dos processos
interacionais que não se enquadram jamais na noção de constância do
objeto e que são, em última instância, os organizadores das ordens
socioculturais”. (MACEDO, 2006, p. 110-111) Segundo Garfinkel, os
atores sociais conhecem e “[...] atualizam métodos para definir suas si-
tuações de ação, para ordenar suas atividades, para tomar suas decisões,
para exibir condutas racionais, regulares, típicas [...]”, mas também di-
nâmicas, processuais, complexas, instáveis, ou seja, próprias da condição
humana. (MACEDO, 2006, p. 110-111) Entendemos, então, que os pro-
cessos de aprendizagem acontecem por intermédio das experiências co-
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tidianas, mediadas também por estes etnométodos desenvolvidos ou
aprendidos pelos sujeitos durante a sua vida. “A vida já é um espetáculo
de aprendizagens”. (MACEDO, 2007)

Aberturas conclusivas

Observamos que entre os índios Kiriri, nas suas diversas práticas
cotidianas, ou seja, narrando, olhando, escutando, plantando, caçando,
dançando, nadando, imitando, ou silenciando, o processo educacional
se dá em toda sua complexidade e plenitude e cada indivíduo se com-
preende no seu papel social no grupo, no seu loci cultural. Se há a possi-
bilidade de sintetizar numa palavra, a partir do nosso processo de com-
preensão essa experiência, poderíamos dizer que a exemplaridade
mutualista é o que caracteriza a experiência aprendente entre os Kiriri.
Mesmo com todos os problemas sociais e conflitos internos, como é o
caso do faccionalismo no grupo, fenômeno corriqueiro em contextos
sociais, a aprendizagem se revela não fragmentada, pois os referenciais
histórico-culturais aparecem de forma conjugada em toda experiência
aprendente, ou seja, as experiências vividas estão profundamente relaci-
onadas aos processos e conteúdos a serem aprendidos, aos diversos tipos
de saberes que se complementam em prol da aprendizagem.

Aprender sobre e com estes outros processos de aprendizagens,
compreendendo e observando a educação realizada por outros olha-
res, faz parte, entendemos, da dívida que temos com os processos cul-
turais violentados pelo projeto civilizatório excludente e discriminatório
do mundo ocidentalizado do qual fazemos parte. Este é um compromis-
so intelectual e político com as diversas culturas e suas produções e vida.
Neste sentido, compreendemos que é  fundante   nos abrirmos para as
possibilidades culturais, cognitivas e estéticas, tendo como perspectiva a
produção/socialização dos conhecimento “indexalizados” pelo dinamis-
mo cultural, como nos recomenda a etnometodologia de Garfinkel. As-
sim como, para o afloramento de um novo espírito cientifico e formativo,
pautados nessas novas aberturas epistemológicas e cosmológicas, e a
fortiori, na compreensão destes outros processos de aprendizagem. As-
sim, se faz necessário, segundo Almeida (2000, p. 21):
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[...] investir na disposição para ampliar os limites
do conhecimento e fazer dialogar as competênci-
as disciplinares. Uma reorganização mais demo-
crática dos saberes poderá reduzir a exclusão inad-
missível de parte considerável de nossa sociedade
diante das escolhas coletivas. Esse desafio, longe
de configurar uma missão própria de um especia-
lista, pertence igualmente aos epistemólogos, fí-
sicos, educadores, sociólogos, antropólogos e in-
telectuais da tradição.

Bruner (1996) vai nos sinalizar que a própria natureza da aprendi-
zagem humana é interativamente “mútua”,  nós que insistimos em
fragmentá-la.  De acordo este pesquisador, as aprendizagens “mútuas”,
numa comunidade, possuiriam algumas características:

Tipicamente, ela modela meios de ação e de co-
nhecimento, fornece a oportunidade de emula-
ção, proporciona o comentário contínuo, provi-
dencia apoio aos principiantes e disponibiliza até
um bom contexto para um ensino ponderado. Tor-
na mesmo possível a forma de divisão do trabalho
referida a tarefas que se encontra em eficientes
grupos de trabalho: alguns funcionam, ocasional-
mente, como “memórias” para outros, ou como
fiéis de registros de “onde vieram as coisas até
aqui”, como animadores ou admonitores. O im-
portante é que os membros do grupo se ajudem
uns aos outros a captar a ‘configuração do terre-
no’ e a orientação da tarefa. (BRUNER, 1996, p.
42)

Acreditamos, a partir desta experiência etnográfica, que a apren-
dizagem entre os índios Kiriri tem muito desta perspectiva mutualista,
e se revela como um exemplo de grande riqueza compreensiva, en-
quanto práxis educacional cotidiana, para nós, educadores formados
pelos postulados e valores racionalistas, e que estamos reaprendendo
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com extrema dificuldade a valorizar a mutualidade, enquanto resul-
tantes que somos de uma tradição solipsista e hierarquizante em ter-
mos de formação.
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AS VIAGENS E O TURISMO: experiências de
formação e de educação

Biagio M. Avena

Considerações iniciais

No Capítulo Young Gentlemen on tour1 do livro de Lynne Withey
(1997), é ressaltado o fato de que as viagens, na época do Grand Tour,
eram consideradas como “um rito de passagem”, para suplementar, até
mesmo complementar, “a educação formal de um jovem” com “experi-
ências do mundo”, “um tipo de escola móvel conclusiva para os jovens”.
Mas insiste igualmente que o Grand Tour era também uma possibilida-
de de evasão do controle familiar.

Certamente, as questões relativas às experiências de aprendizagem,
de formação e de educação pelas viagens – EAFEV2 –, têm um papel
considerável, até mesmo maior e essencial, na formação dos sujeitos,
pois todas as experiências que as viagens tornam possíveis são comple-
xas, multirreferenciais e ilimitadas. As reflexões apresentadas a seguir
pretendem contribuir para se pensar as bases epistemológicas do conhe-
cimento profissional nos campos das viagens, do turismo e da educação.

Diversas razões me motivaram a elaborar o objeto de pesquisa des-
te trabalho: as experiências pessoais e profissionais nos campos das via-
gens, do turismo e da educação; o trabalho de campo e a pesquisa efetu-
ada que resultaram na elaboração da Dissertação de Mestrado3 e na pu-
blicação do livro Turismo, educação e acolhimento: um novo olhar; a

1 Jovens em viagem. (NT)
2 A expressão “experiências de aprendizagem, de formação e de educação pelas viagens”
é sistematicamente apresentada neste estudo. Por este motivo, foi criado o acrônimo
EAFEV que será utilizado ao longo do texto.
3 Ver Dissertação de Biagio M. Avena intitulado Turismo, educação e acolhimento de
qualidade: transformação de hostis a hospes em Ilhéus, Bahia, 2002.
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percepção cada vez maior sobre os significados e as contribuições das
viagens à formação do sujeito.

As viagens e o turismo são atividades com grande potencialidade
formativa e educativa para o Brasil e o Mundo, além dos seus aspectos
econômicos. Portanto, é de importância fundamental que as instituições
públicas e privadas, a população, os profissionais dos serviços e os futu-
ros profissionais compreendam tanto a importância dessas atividades
bem como o que está em jogo, considerando os seus aspectos psico-
sociais, históricos, econômicos e culturais e possam, assim, apoiar-se em
conhecimentos amplos, sólidos e aprofundados nos campos das viagens
e do turismo.

Ao longo dos últimos anos de experiência profissional e de pesqui-
sa nos campos da educação, das viagens, do turismo e do estudo do
conceito de acolhimento, constato que há lacunas cognitivas e afetivas
na educação geral e específica das pessoas que trabalham ou que vão
trabalhar nas atividades desse campo no Brasil e em outros países, em
níveis diferentes.

Durante a elaboração da dissertação de mestrado e do livro Turis-
mo, educação e acolhimento: um novo olhar, identifiquei em um certo
espaço turístico – a cidade de Ilhéus no Estado da Bahia, Brasil – certos
aspectos da construção do hostis4 e as dificuldades que podem surgir na
transformação necessária desse em hospes.5 Verifiquei, também, que para
a plena realização das viagens e da atividade do turismo, isto é, para
oferecer ao sujeito-viajante a concretização da realização de suas expec-
tativas, necessidades, sonhos e desejos em um curto espaço de tempo, é
necessário que os profissionais das viagens e dos serviços turísticos te-
nham atitudes de acolhimento e comportamento adequados. Neste es-
tudo, passo a denominar esse último de Comportamento Sustentável
nas Viagens e no Turismo. Considero, igualmente, que o conhecimento
e o aprofundamento do conceito de acolhimento e de suas categorias
fundamentais são necessários e primordiais na educação profissional nos
campos em estudo (AVENA, 2002, 2006b), pois o conceito de acolhi-

4 A palavra latina hostis é utilizada no sentido de “hostil”.
5 A palavra latina hospes é utilizada no sentido de “hóspede”.
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mento é o elemento capaz de unificar o significado e as contribuições
das viagens, aquelas de turismo.

São as atitudes e comportamentos, nas instituições públicas e pri-
vadas, no nível macro e micro, que vão exprimir a importância (ou não)
que é dada às viagens e ao turismo como atividades econômicas impor-
tantes para o desenvolvimento humano, social e econômico sustentável
das sociedades.

São, igualmente, minhas inquietudes pessoais e profissionais sobre
o significado e as contribuições das viagens à formação do sujeito que
me motivam em aprofundar estas reflexões e a delimitar mais precisa-
mente o objeto, os objetivos e a metodologia deste estudo. Os docu-
mentos da Organização Mundial do Turismo – (OMT) (2003) –, o livro
de Eduardo Fayos-Solá (1997), o Capítulo de César Goméz Viveros
(1997), o livro de Herbert Marcuse (1981), dentre outros, participaram
na delimitação inicial desses campos.

A partir das leituras, das experiências pessoais e profissionais, das
reflexões e análises estabelecidas, considero que a atividade das viagens
e do turismo poderia (re)conciliar a realidade externa com as necessida-
des e desejos inerentes ao ser humano. Além disso, a educação nos cam-
pos das viagens e do turismo poderia conduzir a conhecimentos, nos
profissionais, que lhes permitam compreender que é preciso estar dis-
poníveis para o outro. Esse “outro” está à procura da realização de um
certo sonho, de um desejo que revela sua necessidade de atenção, sua
procura por acolhimento e por uma estética6 do bem-estar.

A palavra formações representa neste estudo as formações do su-
jeito humano, formais e informais, oferecidas nos seus diversos níveis e
tipos. Assim, as formações para as viagens e o Turismo poderiam permi-
tir, ao sujeito que se torna um profissional, construir a representação
segundo a qual o cliente deve ser considerado um hospes, que é deseja-
do, acolhido, acompanhado, como é acolhida e acompanhada a realiza-
ção de seu sonho e de seu desejo de bem-estar, no contato com outros
espaços e outras pessoas. (désirs d’ailleurs)

6 A palavra estética na expressão “estética do bem-estar” é utilizada com o sentido do
belo, do prazeroso, de tudo aquilo que sensibiliza os sentidos do sujeito.



146

Educar para mudar, (trans)formar é o que parece claro, natural,
para a consciência crítica atual. Isto implica, no mínimo, investigar a
viagem e o turismo como atividades humanas, sociais e econômicas,
necessárias e primordiais; considerar o viajante e o turista como hospes;
os proprietários e os colaboradores como parceiros, em colaboração para
criar as condições propícias a uma viagem agradável. Esse processo co-
meça desde os primeiros sinais do acolhimento, continua durante o acom-
panhamento desenvolvido ao longo da estada e conclui-se, quando é
despertado o desejo de voltar a esse oásis que responde ao desejo do
viajante de estar bem consigo mesmo, com o ambiente e, sobretudo,
com esses “mágicos” (os profissionais das viagens, do turismo e do aco-
lhimento) que parecem conhecer suas fantasias, suas expectativas de ver
/ ouvir / degustar / cheirar / tocar, sentindo-se seguro, objeto de aten-
ções e de cuidados múltiplos. Nesse processo, algumas atenções são dis-
cretas, outras mais evidentes.

Assim, além dessas reflexões iniciais, há outras razões sobre a trajetó-
ria escolhida que constituem o pano de fundo desse estudo. Dessa forma, é
necessário refletir que a sociedade industrial interveio em toda a ordem
rural e artesanal da sociedade pré-industrial, estabelecendo uma dicotomia
entre a casa e o trabalho, a fábrica e a cidade, o prazer e a realidade. O ser
humano pós-industrial necessita ter uma nova visão do mundo para estar
apto a lidar e superar as crises que surgem a cada dia, maiores e mais com-
plexas, devendo possuir uma competência paradigmática.

Na sociedade pós-industrial têm surgido novos valores. Há aqui
uma “[...] progressiva intelectualização de toda atividade humana.” (DE
MASI, 2000) Na sociedade atual, todas as coisas se fazem valorizando a
inteligência, criatividade e preparação cultural. Além disso, há uma ne-
cessidade de se ressaltarem os valores da confiança e da ética, indispen-
sáveis, sobretudo, no mundo dos serviços, que requerem precisão, quali-
dade e confiabilidade. Há, também, o valor estético em que as formas,
as cores, os sons e as boas maneiras são tão indispensáveis ao ser humano
quanto à substância e à funcionalidade. Além desses valores que se apre-
sentam na sociedade pós-industrial, outros novos valores surgem. Den-
tre eles, a subjetividade, a emoção, a virtualidade, a globalização, a
desestruturação, a qualidade de vida, o bem-estar.

É de fundamental importância, para o bom desempenho das ativi-
dades laborativas, o uso adequado do tempo livre. Esse tempo livre po-
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deria ser um tempo de ócio criativo (DE MASI, 1999), de descanso, de
divertimento, de desenvolvimento (DUMAZEDIER, 1962), de viagens,
de (trans)formação. Quanto mais tempo livre disponível o ser humano
tiver e quanto mais praticar o ócio criativo, mais exigente de qualidade
se tornará. Refiro-me à qualidade do que nos é oferecido para utilizar o
nosso tempo de ócio, tempo livre a ser ocupado prazerosamente. Con-
tudo, este processo ainda está no seu início e demanda mudanças
paradigmáticas profundas nas relações de trabalho entre colaboradores e
empresas.

Essas mudanças se fazem necessárias tendo em vista a necessidade
de equilíbrio do ambiente planetário em que está inserida a sociedade
pós-industrial. O ser humano desta sociedade está à procura de uma
sensação de bem-estar, de harmonia cósmica que lhe proporcione o seu
próprio equilíbrio, o que pode ser feito pelo restauro dos elementos
básicos do prazer humano tendo sempre em perspectiva o contraponto
da realidade. Para o seu pleno desenvolvimento, o ser humano necessita
passar por momentos de desequilibração e reequilibração como estuda-
do por Jean Piaget (2005). Visto que a sociedade é formada por um
conjunto de seres humanos, da mesma forma a sociedade necessita de
períodos de desequilibração e reequilibração para aprender e evoluir,
promovendo o bem-estar dos seres humanos.

Assim, na atividade turística – lazer, um ócio consagrado à viagem
– o viajante / turista – indivíduo que consagra seu lazer a viajar – precisa-
ria estar livre de obrigações primárias ou secundárias.

Além disso, para a OMT, o tempo de férias é um tempo de educa-
ção, um tempo de repouso, um tempo de encontros e de comunicação;
isto é, um tempo e um espaço de aprendizagem, de (trans)formação do
Ser em que estão presentes diversas formas de difusão de conhecimen-
tos.

O lazer turístico tem por função fazer com que o ser humano te-
nha mais satisfação e aperfeiçoamento pessoal, mais socialização e com
significados/resultados terapêuticos. Essas são funções necessárias ao bom
desenvolvimento e desempenho do ser humano na sua vida cotidiana.
Se nos reportarmos aos estudos sobre o desenvolvimento da criança,
efetuados por Jean Piaget (2005), verificamos que ele mostrou a relação
entre o desenvolvimento das capacidades sensoriais e motoras dos sujei-
tos e um bom desenvolvimento das suas capacidades mentais, cognitivas
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e afetivas e pode-se dizer que isto ocorre ao longo de toda a sua vida
adulta, pois a aprendizagem se processa por toda a vida.

Além desses aspectos das viagens e do turismo, é importante sali-
entar a necessidade de se conhecerem diversas outras facetas que envol-
vem a atividade em si. Os profissionais que desempenham funções espe-
cíficas nos equipamentos e serviços turísticos necessitam ter perfeito
conhecimento e domínio dos aspectos psicossociológicos da atividade,
conhecendo profundamente sobre os sonhos, os desejos e as motivações
do sujeito/ viajante/turista, para operarem e fomentarem no ser huma-
no uma estética do bem-estar na realização do(s) seu(s) prazer(es) aten-
dendo à realidade, mantendo e mesmo expandindo o seu desejo por
outros lugares e por outras pessoas (Désirs d’ailleurs). (MICHEL, 2000)

Contudo, com o crescente desenvolvimento das atividades do cam-
po das viagens e do turismo no Brasil, segundo Silva (1999) houve, para-
lelamente, um acentuado aumento de problemas na esfera do compor-
tamento dos profissionais no que se refere às relações entre tais profissi-
onais com seus clientes, os viajantes, os turistas, os hóspedes. Ou estes
extrapolam no que entendem ser seus direitos ou os profissionais não
entendem o que realmente é direito dos seus clientes. Se expressa, as-
sim, a ausência de competência interpessoal nesses profissionais, o que
deve ser objeto da Educação desses sujeitos. Há, também, desencontro
no que seriam atribuições dos agentes e funcionários das agências de
turismo com os que trabalham nas empresas de transportes e nos hotéis.
Em síntese, há problemas de entendimento dos direitos e deveres legíti-
mos de todos. A educação profissional no campo das viagens e do turis-
mo parece somente oferecer o conhecimento técnico básico mínimo
(competências e habilidades cognitivas), não desenvolvendo competên-
cias e habilidades do domínio afetivo no que se refere à atenção ao
prazer, que se contrapõe à realidade do cotidiano dos sujeitos.

Na sociedade pós-industrial um desejo de bem-estar, de hedonismo,
tende a se generalizar em todas as camadas da população. O ser humano
procura para o seu bem-estar, a satisfação de motivações profundas, das
quais algumas correspondem à imagem que fazemos da viagem e do
turismo. (AMIROU, 1995) Essa percepção e apelo por uma estética do
bem-estar, de harmonia cósmica é detectável e se produz por meio de
estímulos sensoriais que provocam a liberação de endorfinas no organis-
mo humano. Esses estímulos podem ser obtidos por diversos meios. No
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turismo, por exemplo, a textura da areia no pé (tato), o pôr do sol (vi-
são), uma bela paisagem (visão), a brisa do mar (olfato, tato), o canto
dos pássaros (audição), uma boa refeição (olfato, visão, paladar) são meios
que estimulam os canais sensoriais, produzindo a sensação de bem-estar.
Neste enfoque, considero como necessário aos profissionais das viagens
e do turismo, o estudo do princípio de prazer, do princípio de realidade,
das necessidades, dos sonhos, dos desejos e das motivações que influem
no comportamento humano.

Assim, esses profissionais têm a necessidade de desenvolver co-
nhecimentos, competências e habilidades cognitivas e afetivas no que se
refere: a sua formação em turismo; à lógica cultural, intercultural e eco-
nômica das viagens; aos aspectos psicológicos que derivam da dualidade
estabelecida por Sigmund Freud entre o “Princípio de Realidade” e o
“Princípio de Prazer”; ao desejo de conhecer, de descobrir outros paí-
ses, culturas, pessoas, modos de vida, de experienciar sob climas e lati-
tudes diferentes novas sensações, desenraizantes7. (alteridade – altera-
ção; motivações; estética do bem-estar; acolhimento; acompanhamen-
to; espacialidade; temporalidade). No entanto, essas dimensões não são
levadas em conta nem na educação de nível técnico e superior em turis-
mo e hospitalidade, nem na educação fundamental e média, nem na
educação ao longo da vida (life long education), nem na educação dos
responsáveis pela formação daqueles que vão acolher e compartilhar seus
espaços e seus tempos com o sujeito-viajante.

Delineamento do método da trajetória

A pesquisa se desenhou na interface dos campos da educação, das
viagens e do turismo. A estrutura metodológica foi definida em um
contexto teórico que é condicionado por pressupostos epistemológicos
multirreferenciais. Portanto, esta pesquisa oferece e produz um conhe-

7 Dépaysant – fazer mudar de país, de lugar, de meio (desenraizar, exilar); estar confuso,
incomodado pela mudança de contexto, de meio, de hábitos (desorientar, perturbar,
embaraçar) – (NT).  In: Dicionário Babylon.
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cimento novo sobre os campos em estudo, sistematizando-os em rela-
ção ao que já se conhece. (LUNA, 1988, p. 71-74)

O corpus teórico escolhido funciona como um filtro por meio do
qual as informações (longínquas ou próximas – diacrônicas e cronológi-
cas) são descritas ao longo de uma linha de tempo longa em espaços
diversificados. As tomadas de decisão metodológicas feitas ao longo da
pesquisa são as consequências dos questionamentos estabelecidos e es-
ses se explicam convenientemente em relação às reflexões e ao corpus
teórico que está na sua origem. (LUNA, 1988, p.74)

A abordagem teórico-metodológica escolhida se utilizou da pro-
dução científica derivada de diversas correntes metodológicas como uma
fonte de inspiração. Ao longo de todas as reflexões para a elaboração
deste estudo, foi seguida uma organização que englobou as grandes eta-
pas do processo e as ações fundamentais da pesquisa. (LUNA, 1988, p.
71-74)

Nesse cenário, esta pesquisa se delineia como um estudo com uma
abordagem multirreferencial, pois a formação do sujeito é plural,
multirreferencial, interarticulada com todas as dimensões desenvolvi-
das pelo sujeito (ambientais, sociais, educacionais, institucionais etc.) e
suas relações estabelecidas com os outros ao longo de toda a vida. Além
disso, tendo como diretriz o pensamento evidenciado por Lapassade
(1998), que sintetiza a perspectiva da “bricolagem metodológica” no
contexto da abordagem multirreferencial, a adoto neste estudo deno-
minando-a de brico-método, pois este é um estudo que constrói conhe-
cimentos nos campos da educação, das viagens e do turismo. Trabalho,
assim, com algumas facetas da educação dentro da grande área das Ci-
ências Humanas e na interseção da área das viagens e do turismo da
grande área das Ciências Sociais Aplicadas.

Nesse percurso, o aprofundamento deste estudo conduziu à des-
coberta de um corpus considerável de obras antigas e contemporâneas
que se debruçaram sobre os aportes das viagens ao ser humano, à pesqui-
sa e às ciências em geral. Todos esses trabalhos ao longo dos séculos
contribuíram para a elaboração de uma metodologia da viagem, à pró-
pria constituição da metodologia científica nas ciências sociais e à com-
preensão destas como atividades humanas.
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Achados ao longo da trajetória percorrida

Como ressaltei anteriormente, o intuito deste estudo é contribuir
para a formação tanto dos docentes, do profissional das viagens, do tu-
rismo e do acolhimento quanto dos viajantes confrontados a outras cul-
turas.

Com a identificação e o estudo das EAFEV, enfatizo a necessidade
de inserir essas reflexões – e certamente outras que não foram aqui
desenvolvidas – tanto na educação profissional no campo das viagens e
do turismo, nos seus diferentes níveis e graus, quanto na formação geral
dos sujeitos (futuros turistas-viajantes).

O aprofundamento de estudos sobre esses campos e sobre o con-
ceito de acolhimento é necessário e demanda ainda muito trabalho a ser
desenvolvido. Nesse sentido, é necessária a formação de uma quantida-
de de profissionais qualificados consideravelmente grande para atender
à expansão cada vez maior das suas atividades. Para tanto, a necessidade
de educação profissional é imprescindível. Sobretudo, atento, para a
formação de educadores que irão participar da formação dos profissio-
nais que se ocuparão do planejamento, concepção, execução e
operacionalização das atividades desse campo.

Iniciando com a Educação Básica, a Educação Profissional de Ní-
vel Básico, a Educação Profissional de Nível Técnico e chegando à Edu-
cação Profissional de Nível Tecnológico, à Educação Profissional de Ní-
vel Superior e à Pós-graduação lato sensu e stricto sensu, um longo itine-
rário formativo se delineia.

Considero que em todos esses níveis uma gama variada de conhe-
cimentos de âmbito geral precisa ser desenvolvida. Nesse sentido, evi-
dencio, especialmente, a necessidade de inserir, na estrutura curricular
dos cursos, habilidades e competências que façam o sujeito em forma-
ção refletir sobre a necessidade de construção de um comportamento
sustentável.

Esta preocupação se dá especificamente no campo das viagens e
do turismo, assim como no conceito de acolhimento, o que se efetiva
por meio dos temas transversais, no Ensino Fundamental, e da parte
diversificada do currículo, no Ensino Médio. Nesse sentido, enfatizo
que aspectos das EAFEV podem ser estudados, desenvolvidos e apreen-
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didos. Para isso, precisam se constituir como componentes dos currícu-
los e seus conteúdos organizados didaticamente. Na educação profissio-
nal de Nível Técnico, Superior e na Pós-graduação, considero que esses
aspectos necessitam ser aprofundados e ampliados.

Dessa forma, espera-se poder contar, a médio e longo prazos, com
profissionais de nível básico, técnicos, tecnólogos, especialistas, mes-
tres, doutores e consultores que possam atuar de forma tal a contribuir
às (trans)formações de si e do outro.

De acordo com o exposto ao longo do desenvolvimento destas
reflexões, estabeleço nexos entre os campos de estudo da educação, das
viagens, do turismo e o estudo do conceito de acolhimento.

A trajetória construída conduz a algumas reflexões sobre uma cer-
ta realidade que necessita de mudanças no que se refere à formação dos
sujeitos para atuar no campo das viagens e do turismo.

Tendo por foco os marcos que nortearam a trajetória, o objeto e os
objetivos da investigação, foi possível identificar diversas EAFEV. São
esses assuntos e temas que necessitam ser desenvolvidos nas formações,
tendo como eixo integrador a “religação de conhecimentos” (MORIN,
1999) e como horizonte a práxis pedagógica da formação / educação no
campo das viagens e do turismo.

Para que o profissional do turismo contribua para a satisfação e a
superação das expectativas e para o encantamento do turista, percebo
que necessita estudar uma gama variada de conhecimentos como aque-
les que foram identificados, selecionados e descritos ao longo do desen-
volvimento desta pesquisa, tais como o estudo:

· das viagens e do turismo como atividades que podem colabo-
rar na construção de um comportamento sustentável;

· das viagens e dos viajantes por meio da filosofia, da antropolo-
gia, da cultura, da mitologia, da história, da literatura, das
experiências de viagem destacando elementos que contribu-
em à (trans)formação de si;

· da reflexão crítica sobre a viagem e o turismo procurando des-
crever e elaborar uma argumentação sobre a contradição exis-
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tente entre a concepção das viagens e do turismo e a produ-
ção do saber turístico;

· das viagens no que concerne a investigação científica e as in-
vestigações de si;

· das viagens e do viajante por meio do conhecimento dos seus
sonhos e desejos;

· das viagens e das suas ações de formar, experienciar, educar, e
conhecer;

· das viagens como uma possibilidade que permite religar os
conhecimentos para uma “cabeça bem feita” e o conhecimen-
to de si;

· do acolhimento e de suas categorias fundamentais: o reconhe-
cimento, a hospitalidade e o cuidado;

· do desenvolvimento da ideia das Viagens como contribuições
à (trans)formação de si considerando-as como um espaço-tem-
po multirreferencial privilegiado para a difusão do conheci-
mento - uma auto-co-hétero-eco-formação;

· da reflexão sobre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão no campo
das viagens e do turismo enfatizando a busca de um itinerário
formativo e de uma ciência social das viagens e do turismo;

· da pedagogia de Hegel, segundo Pleines, a pedagogia de Ardoino
e às três pedagogias de Barbier, delineando o caminho para
uma pedagogia transdisciplinar e transpessoal no campo das
viagens e do turismo com uma abordagem multirreferencial;

· da reflexão sobre a formação de formadores, pesquisadores e
profissionais no sentido de buscar um novo profissionalismo
no campo das viagens e do turismo.

Mas adiciono a estes aspectos que identifico nos autores a certeza
de que estar disposto a esta prestação de serviço é saber estar à disposi-
ção do outro na sua busca de realização de um certo desejo que repre-
senta sua necessidade de atenção ao princípio de prazer, na sua busca do
sentir-se bem.
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Como analisado em pesquisa anterior, educar para mudar é o que
parece óbvio, mas aqui não é uma mudança das mais simples, falo de
uma mudança de mentalidade antecedida, naturalmente, pela constru-
ção de consciência crítica sobre a mentalidade vigente. Isto envolve no
mínimo alterar o que se pensa e o como se pensa: turismo como ativida-
de econômica, necessária e primordial com temporalidade maior; turis-
ta como hospes; Proprietários e “empregados” como parceiros, colabo-
rando no processo de criar condições propícias e operar a serviço do
turista e do seu sonho de bem-estar. Processo este que se inicia pelos
primeiros sinais de acolhimento e como resultado final ao despertar e
manter o desejo de voltar àquele oásis que responde bem ao seu desejo
de estar bem consigo, com o ambiente e, principalmente, com aqueles
“mágicos” que parecem conhecer suas fantasias, seus desejos, de ver /
ouvir / degustar / cheirar / sentir com o tato, percebendo-se seguro,
desejado, objeto de atenções e cuidados múltiplos. Alguns cuidados dis-
cretos, outros bem evidentes, mas tudo e todos colimando para uma
atenção consciente e competente de atendimento ao princípio de pra-
zer do cliente. Enfatizo que este é um processo de re-educação. (AVENA,
2002, 2006b)

Os diversos autores estudados fundamentam o estudo para chegar
a estas considerações. Apoiei-me também em algumas obras literárias,
pois os romancistas descrevem com nitidez e acuidade motivos e dese-
jos e trazem à superfície as características peculiares dos viajantes.

Destaco que o estudo do conceito de acolhimento deve ser
aprofundado e difundido na educação geral e profissional dos sujeitos.
Ressalto que a prestação de serviço é uma prática social que se utiliza no
desempenho de uma profissão que exige dignidade e que implica uma
relação de igualdade no processo de troca entre os sujeitos envolvidos.
Entendo que no serviço, no ato de servir, está implícita a noção de ser
útil, de auxiliar, de cuidar de alguém.

O ser humano quando sai da sua casa, da sua cidade, o faz por uma
série de motivos. Ao chegar ao local escolhido para a sua estada sente-se
inicialmente desenraizado, pois esse novo lugar desconhecido pode fa-
zer surgir alguma sensação de perigo, provocando nele um reflexo de
defesa. A função do acolhimento é fazer que esses sentimentos se dissi-
pem logo para que a viagem possa proporcionar ao turista a segurança e o
bem-estar buscados.
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No estudo do processo de Acolhimento destaco a importância de
três categorias básicas que o compõem: o Reconhecimento, a Hospitali-
dade e o Cuidado. Entendo que o processo de acolhimento é complexo
e para que seja de qualidade depende de diversas variáveis materiais e
humanas. Os profissionais que nele atuam necessitam apresentar um perfil
e uma formação especial e específica, pois quem acolhe é parte integran-
te do espaço e da atmosfera onde ocorre o processo de acolhimento.
Além de possuírem um certo número de qualidades naturais tais como:
estarem abertos para os outros; equilíbrio psicológico; habilidade comu-
nicativa; calma e mesura; elegância nos comportamentos; e a perseve-
rança de fazer bem, estes profissionais do acolhimento devem possuir
uma formação geral e específica comprometida com as exigências da
profissão.

O acolhimento deve acompanhar, inspirando, todas as ações que
implicam a relação com o cliente e que muito cuidadosa e consciente-
mente deve marcar todas as fases do processo, deixando-o com o desejo
de voltar e transformando-o em cliente permanente, fiel.

Todas as áreas profissionais necessitam de sujeitos que tenham
competências e habilidades específicas para desempenharem as suas fun-
ções. Verifico que a legislação referente à educação estabelece as dire-
trizes norteadoras gerais e específicas para as diversas áreas profissionais
delimitadas. Considero que a estrutura legislativa existente, se
implementada coerentemente, mediante um estudo das necessidades e
demandas de cada localidade/região, poderá atender eficientemente ao
desenvolvimento da atividade econômica do turismo.

Realizando a investigação, na qual desenvolvi um estudo sobre os
significados e contribuições das viagens, aprofundei a percepção da ne-
cessidade de colaborar para a formação de docentes e profissionais no
campo das viagens e do turismo, com o objetivo de contribuir na
(trans)formação dos viajantes no sentido de compreenderem seu pró-
prio processo de mudança e, igualmente, os processos dos outros.

Assim, este estudo se propõe a oferecer subsídios tanto à formação
em uma perspectiva ampliada, quanto à formação específica dos profis-
sionais e dos docentes e à elaboração de uma nova estrutura curricular e
espero contribuições ao equilíbrio entre os conhecimentos pedagógicos,
teóricos e técnicos como base para a formação de docentes para esse
campo.
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Contribuições das viagens e do turismo à formação e à educação

Para que o processo de mudança ocorra de forma efetiva, é neces-
sário que seja desenvolvido o que já está estabelecido na legislação no
que se refere à Educação em Turismo em um programa amplo de com-
preensão sobre o fenômeno das viagens e do turismo que envolva toda a
sociedade: os dirigentes políticos, os dirigentes institucionais, os empre-
sários e os cidadãos em geral, tendo como referência a Pedagogia da
Viagem, do Turismo e do Acolhimento.

Esse programa de estudo necessita de vontade política para ser
implementado. Saliento que todas as categorias de prestadores de servi-
ços, direta ou indiretamente ligadas ao campo das viagens e do turismo,
devem prestar os seus serviços levando em conta os conceitos de quali-
dade no bem servir, no bem acolher. O acolhimento lato sensu deve
estar presente tanto no SISTUR e na educação em turismo quanto na
Educação Básica.

Estes precisam entender e reconhecer que a atividade turística é
uma alternativa de desenvolvimento nacional, regional e local e que o
turista procura receber aquilo que ele idealizou, sonhou, planejou e está
tentando realizar – os seus desejos de evasão, de realização, de alegria,
de Descanso, de Divertimento, de Desenvolvimento do seu bem-estar
(três D), de repouso etc. (DUMAZEDIER, 1962, p. 26, 2001, p. 32)

É prioritário implementar um Programa de Educação Básica com
nível de qualidade adequado para a formação de cidadãos conscientes
da realidade e necessidades do campo das viagens e do turismo. Da
mesma forma, considero necessário implantar um Programa de Educa-
ção Profissional de qualidade que atenda paralelamente ao público do
Ensino Fundamental e Ensino Médio e, principalmente, aos colaborado-
res dos equipamentos e serviços turísticos. Isto pode ser feito por meio
da oferta de uma Educação Profissional de Nível Básico conforme esta-
belecem os documentos oficiais (LDB, Diretrizes e Referenciais
Curriculares para a Educação Profissional de Nível Técnico). Esse pro-
grama de Educação Profissional de Nível Básico pode ter por missão,
além dos conteúdos de formação/educação técnica e profissional, a am-
pliação de consciência e a valorização do ser humano.

Esse programa, da mesma forma, estimularia, motivaria esses su-
jeitos no sentido da sua inserção e/ou reinserção na educação formal
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para iniciarem e/ou retomarem a sua Educação Básica e, assim, constitu-
írem-se como cidadãos cientes e conscientes dos seus direitos e dos
seus deveres.

Além disso, faz-se necessário pensar um programa permanente de
qualificação e requalificação profissional, para proceder à melhoria con-
tínua do nível de qualidade na prestação de serviços nos equipamentos e
serviços turísticos.

É necessário, também, ampliar e aprofundar a qualidade tanto dos
cursos de Educação Profissional de Nível Técnico no campo das viagens
e do turismo, bem como dos Cursos Superiores para, assim, compor
uma estrutura coerente de Educação em Turismo para a melhoria do
acolhimento ao turista. (AVENA, 2002, 2006b)

A realidade atual poderia ser modificada pela via da Educação.
Assim, é preciso considerar os equipamentos e serviços turísticos como
espaços de aprendizagem, de formação e de educação e os profissionais
das viagens, do turismo e do acolhimento como agentes pedagógicos.

Além disso, um dos resultados significativos dos estudos efetuados
foi à elaboração de um Mapa Conceitual em que se interarticulam as
relações entre algumas das palavras e expressões utilizadas ao longo da
investigação.

Esse mapa apresenta, a partir das expressões auto-co-hétero-eco-
formação e formação de si, as relações que se estabelecem entre a for-
mação, a experiência e a educação. Assim, ele representa o próprio uso
desses termos ao longo da pesquisa.

Esse documento pode servir de base para a reflexão dos docentes
e coordenadores pedagógicos dos cursos da Educação em Turismo que
estiverem envolvidos na concepção de estruturas curriculares, pois des-
taca os conceitos fundamentais a serem considerados na organização
dos currículos de formação. Esta é uma contribuição que sintetiza os
resultados obtidos e que foram desenvolvidos e aprofundados ao longo
da pesquisa.

A auto-co-hétero-eco-formação e a formação de si são processos
complexos e multirreferenciais. Na origem desta última expressão levo
em consideração tanto a questão da forma, quanto o verbo formar, a
palavra formação e o outro com quem se estabelecem os contatos de
uma forma geral e, especialmente, durante uma viagem.
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Do verbo formar se evidenciam duas ideias básicas: a da educação
e a da instrução. No que se refere à primeira, destaco o fato de que
educar é tanto criar, instruir quanto fazer emergir de dentro de si. Mas
educar é, também, formar constituindo-se da ação de criar, de instruir,
de formar, de formar o espírito em um determinado campo por meio de
um ensinamento. No que concerne à segunda ideia básica, esta é a ação
de moldar pela instrução em que se instruir é se formar, aprender, se
capacitar, adquirir aptidões, competências e habilidades.

Da palavra formação se constitui um eixo principal a partir da pala-
vra experiência. Esta é o fato de adquirir, de expandir ou de enriquecer
um conhecimento, um saber. Ela também é fazer algo pelo uso e pela
prática. É uma prova que se faz pessoalmente de uma coisa. É o conjun-
to de conhecimentos práticos por meio do uso. É a sabedoria prática
adquirida ao longo da vida. É o fato, o evento do qual se extrai ou do
qual se pensa extrair um ensinamento, uma lição, um enriquecimento
pessoal. Experimentar é tentar, é provar. A experiência é composta de
encontros, trocas, leituras, além da experiência profissional.

Especificamente, as viagens são experiências em que ocorrem des-
locamentos no espaço, em que acontecem descobertas e explorações.
Parte-se para retornar à sua origem, tanto externa quanto internamente
ao sujeito. Faz-se a experiência da mudança psicológica e de atitudes. A
viagem é uma experiência de alternância na qual há um tempo para se
recuperar e em seguida retornar à origem. Há, igualmente, a experiência
de contar a viagem. Aqui se encontram as narrativas testemunhais por
meio de livros e contos de viagem. Geralmente essas narrativas apresen-
tam as viagens como fonte de aprendizagem, de reflexão, de confronta-
ção com o outro em que estão presentes diversos aspectos tais como os
culturais, os sociológicos, os geográficos, dentre outros. As viagens po-
dem ser classificadas em dois grandes eixos que por sua vez se subdivi-
dem em diversos outros: as viagens de lazer e as de negócios.

Além disso, a formação se compõe de ideias, de imagens, de julga-
mentos e sua elaboração no espírito. Ela também é a educação intelectu-
al e moral do sujeito. A formação de si, além da palavra forma, do verbo
formar, da palavra formação, considera também o outro, individual ou
grupal, com o qual se entra em contato.

Ao longo dos estudos outras palavras e expressões emergiram das
fontes consultadas. Evidencio, então, que a viagem é uma escola de vida
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e uma possibilidade de auto-co-hétero-eco-formação. Além disso, em
uma perspectiva de Educação em Turismo que considere o sujeito como
um todo complexo e multirreferencial e que demanda tanto um conhe-
cimento geral bem como seu autoconhecimento verifico a importância
de se desenvolver uma educação transpessoal e transdisciplinar.

Assim, esse mapa conceitual pode ser utilizado para: uma reflexão
tanto nos diversos níveis da Educação em Turismo quanto na Educação
ao Longo da Vida – esta última, considerando as múltiplas formas de
aprendizagem propiciadas pelas viagens; organizar as bibliotecas dos cur-
sos de turismo; organizar os equipamentos e serviços turísticos que po-
deriam se estruturar em espaços de aprendizagem cujo eixo norteador
seria tanto o conceito de acolhimento quanto as EAFEV – por exemplo,
as agências de viagem, os meios de hospedagem, os aeroportos, os meios
de transporte, dentre outros, poderiam constituir um centro de infor-
mações multimeios sobre a viagem, a disposição dos seus clientes que
poderiam utilizar esses espaços de aprendizagem sobre a viagem, o turis-
mo e o lazer.

Esses espaços, organizados dentro da lógica que proponho sobre o
conceito do acolhimento, proporcionariam ao sujeito viajante-turista a
apropriação dos conhecimentos antes, durante e após a realização da
viagem. Quando o cliente vai à procura de uma agência de viagem, orga-
nizada desta forma, ela é um espaço de aprendizagem.

Na própria formação dos profissionais das viagens, do turismo e do
acolhimento, esses sujeitos necessitam ter consciência que têm um pa-
pel pedagógico e desenvolver uma atitude pedagógica.

Assim, esse profissional é um agente pedagógico e os equipamen-
tos e serviços turísticos se constituem como espaços de aprendizagem,
de formação e de educação para a difusão do conhecimento cultural,
científico e tecnológico.

Algumas considerações

Em síntese, estas são as reflexões, análises e resultados sobre as
EAFEV, por meio da abordagem multirreferencial na perspectiva de uma
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“bricolagem metodológica”. Aponto, igualmente, para a necessidade de
reflexão sobre o aprofundamento dos estudos no que se refere ao
autoconhecimento do sujeito por meio do desenvolvimento de uma
educação que considere os seus aspectos transdisciplinares e transpessoais.
Assim, efetivamente, as viagens e o turismo poderão contribuir como
experiências para a formação e a educação dos sujeitos. Nesse contexto,
espero que minhas reflexões possam contribuir para se pensar as bases
epistemológicas do conhecimento profissional nos campos das viagens,
do turismo e da educação.
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A MOBILIZAÇÃO DE CONHECIMENTO EM
SITUAÇÃO DE TRABALHO PROFISSIONAL

Telmo H. Caria

O tema geral que enquadra este artigo é o das relações entre o
sistema de educação formal superior, os saberes que se constroem na
ação nas situações do quotidiano e as culturas de trabalho de grupos
com funções e tarefas semelhantes nas organizações. Através deste tema
temos procurado em anteriores escritos promover uma visão transversal
entre as ciências da educação, as ciências do trabalho e as ciências
cognitivas, ainda que subordinada a uma abordagem sociológica. (CARIA,
2008a, 2007a, 2005a, 2002) Neste artigo, não irei entrar no pormenor
de saber como é que estas diferentes contribuições têm sido convocadas
e articuladas. Ficaremos por isso apenas por algumas observações gerais
que melhor balizam estas contribuições.

À problemática teórica que tem resultado deste encontro
interdisciplinar temos chamado etnossociologia do conhecimento profis-
sional. A construção deste objecto teórico é o resultado de um trabalho
de equipe que se desenvolve desde 1998 - grupo de investigação Análise
Social do Saber Profissional em Trabalho Técnico e Intelectual (ASPTI)1,
sediado no norte de Portugal – e no qual se tem privilegiado a investiga-
ção empírica, principalmente de natureza etnográfica, sobre os saberes
em contexto de trabalho de vários grupos profissionais: professores do
ensino básico (CARIA, 2000, 2007b); professores e técnicos do ensino
especial (FILIPE, 2003, 2005, 2008), assistentes sociais (SILVA, 2006,
GRANJA, 2008), técnicos (sociólogos, educólogos e psicólogos) de pro-
gramas de educação de adultos (LOUREIRO, 2005, 2009), enfermeiros
(AMENDOEIRA, 1999), técnicos (engenheiros) de extensão agrária (PE-
REIRA, 2005, 2008a), médicos veterinários (CARIA, 2005b, 2008b) e
técnicos (gerontólogos) de prestação de serviços a idosos. (PEREIRA,
2008c, 2008b)

1 Ver o endereço eletrônico <http://home.utad.pt/~tcaria/aspti/>
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Com base nos resultados destes trabalhos empíricos, temos como
objetivo central para este artigo descrever e analisar o que entendemos
por mobilização do conhecimento e por saber profissional. Para este
efeito, começaremos por clarificar o que entendemos por trabalho pro-
fissional e por formas de uso do conhecimento e no final do texto
problematizaremos o que entendemos por saber profissional.

Trabalho Profissional

Os grupos profissionais que temos investigado correspondem a pro-
fissões cujo poder social e simbólico é afirmado e legitimado a partir das
aprendizagens resultantes de uma educação formal superior em ciência,
em tecnologia e/ou em outras formas de conhecimento abstrato (filoso-
fia, ideologia política etc). Por formas de conhecimento abstrato deve-
se entender as formações discursivas que se expressam na dependência
de um texto escrito (ou que se expressam de modo oral por referência a
um texto escrito original) e em cuja organização formal podemos reco-
nhecer orientações para a generalização e especialização temática ou pro-
blemática do conhecimento, disciplinar ou interdisciplinar, e preocupa-
ções com a coerência interna, a sistematicidade e a validade dos argu-
mentos apresentados e desenvolvidos.

Na tradição anglo-americana de pensamento sociológico o poder
destas profissões é designado por profissionalismo e desenvolveu-se por
referência histórica ao modo de organização profissional dos médicos e
advogados. O profissionalismo tende a ser concebido como: (1) capaz de
resistir e opor-se aos processos de racionalização técnica e burocrática do
trabalho nas organizações; (2) capaz de desenvolver uma ideologia
corporativa que o defenderia da lógica do mercado e (3) capaz de partici-
par nos jogos de poder simbólico que definem em cada campo social as
políticas públicas e privadas. (MACDONALD, 1995; RODRIGUES,
1997) É certo que as novas políticas públicas do Estado-providência e as
formas de trabalho pós-fordistas obrigam a reconfigurações do poder pro-
fissional, mas tal não parece implicar a dissolução do profissionalismo e,
portanto, a autonomia simbólica e técnica deste trabalho intelectual pode,
por hipótese, corresponder, pelo menos em parte, a uma lógica distinta da
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lógica da burocracia e da lógica do mercado. (FREIDSON, 200; EVETTS,
2003; LEICHT; FENNEL, 1997)

Esta reconfiguração do poder profissional é em grande parte influ-
enciada pela atual fase de desenvolvimento do capitalismo global, des-
crita como sociedade de risco (BECK, 1998; SANTOS, 2001), moder-
nização reflexiva (GIDDENS, 1989, 1992; LASH, 2005) e capitalismo
informacional. (CASTELLS, 2000) Assim, a relação privilegiada que o
trabalho profissional tem com o conhecimento abstrato faz com que
estes grupos atuem quase sempre como mediadores e intermediários
entre as formas de produção científica e as formas de uso comum deste
conhecimento pelos cidadãos. Neste quadro, importa não confundir o
trabalho intelectual dos profissionais com o trabalho do analista simbóli-
co (cientistas, planeadores, consultores, peritos, engenheiros de projeto
etc), conceptualizado por Robert Reich (1996). Assim, apesar do traba-
lho profissional poder ser descrito como auto-programável – não
rotinizado e centrado na identificação, resolução e intermediação estra-
tégica de problemas instituídos –, ele não se circunscreve ao trabalho de
“gabinete e de laboratório”, nem a um trabalho à escala global. O traba-
lho profissional é um trabalho direto de relações interpessoais com cli-
entes e utentes de serviços, situado em espaços e tempos bem delimita-
dos, ainda que também atuem, tal como os analistas simbólicos, sobre
problemas globais e usem objetos simbólicos de modo regular.

O trabalho profissional aplica conhecimento abstrato e por isso
pode ser descrito como um trabalho técnico e intelectual. (CARIA,
2005c; DUBREUIL, 2000) Esta dimensão técnica é em grande medida
evidenciada porque está enquadrada por prescrições cognitivas e práti-
cas que determinam o sentido e o formato dos problemas sobre os quais
se atua e das finalidades e resultados que se pretendem obter. Mas estas
prescrições estão sujeitas às crises de legitimidade do capitalismo avan-
çado e à incerteza institucional tendo um impacto muito relevante no
modo como se desenvolve o trabalho profissional (PFADENHAUER,
2006; OLGIATI, 2006; DUBET, 2002; LUZIO, 2006; SVENSSON,
2006): os problemas em situação de ação apresentam uma complexida-
de que introduz dúvidas sobre a tipicidade dos diagnósticos e dúvidas
sobre a previsibilidade dos efeitos obtidos com as intervenções profissi-
onais; os clientes e utentes dos serviços profissionais apresentam um
cada vez maior ceticismo relativamente à autoridade institucional dos
profissionais, obrigando a rever as bases em que se fundamentam estas
relações de confiança.
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Em conclusão, as prescrições cognitivas e práticas ficam àquem
das urgências e das exigências do trabalho técnico e intelectual não
sendo por isso contraditórias com a sua autonomia simbólica e técnica.
Daí que o enquadramento social deste trabalho atue sobre as regulações
(públicas ou privadas, cognitivas ou organizacionais) que se encontram
à distância e que por isso não determinam os processos, os meios e os
juízos que os profissionais são capazes de desenvolver sobre o seu pró-
prio trabalho. (Cf. FOURNIER, 1999; CLOT; FAITA, 2000; LICOPPE,
2008)

Recontextualização profissional

A descrição do trabalho profissional como uma atividade de
intermediação e mediação entre as formas de produção científica e as
formas de uso comum do saber pelos cidadãos torna pertinente consi-
derar o conceito de recontextualização de Basil Bernstein, usado origi-
nalmente para teorizar o discurso pedagógico. Este autor distingue
(BERNESTEIN, 1990, 1996):

· o campo de produção e as regras de distribuição do discurso –
que determinam quem tem condições para ter voz e definir
os limites externos e internos da verdade sobre o mundo,
numa abordagem muito próxima da de Michel Foucault;

· o campo e as regras de recontextualização do discurso - que
determinam o modo como se concretizam as primeiras regras
e campos específicos de mobilização de conhecimento e que
são capazes de definir “o quê” e o “como” do discurso, permi-
tindo introduzir legitimidade e ordem através de um proces-
so seletivo que define prioridades e temáticas particulares na
transmissão de significações sobre o mundo pelos profissio-
nais;

· o campo de reprodução e as regras de avaliação do discurso –
que determinam o efeito da transmissão do conhecimento na
interação social com os leigos e aprendizes, localizado num
espaço e tempo particulares.
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Assim, a recontextualização (profissional) do discurso opera entre
o nível estrutural (campo de produção) e o nível micro e prático (campo
de reprodução), introduzindo especificidade e autonomia no nível in-
termédio (de recontextualização); aquele que mais se confunde com o
trabalho profissional. (LOUREIRO, 2009)

Como dissemos atrás, o trabalho profissional começa por lidar com
os problemas sociais que em grande parte já estão codificados e
predefinidos (prescritos) pelos “analistas simbólicos” e, portanto, pelo
campo de produção discursiva. Mas no campo da prática, na interação
com os clientes e utentes dos serviços, os profissionais não se limitam
apenas a reproduzir um sistema de análise e de prescrição, de interpreta-
ções ou de ações: têm que recontextualizar um sistema de produção de
verdade em campos e contextos específicos de relações de poder e con-
trole simbólicos, para serem capazes de agir de um modo legítimo e
reconhecidamente competente face à heterogeneidade do social, isto é,
têm que saber saber-estar com o “outro”. A reconstextualização profis-
sional do conhecimento supõe inscrever o conhecimento em dimensões
relacionais e interculturais que podem tanto reproduzir como
reestruturar ou reconfigurar relações simbólicas de poder. (Cf. STOER,
1994; CARIA; 2004; LAHIRE, 1998)

Neste sentido, a atividade de recontextualização profissional, na
sua autonomia e especificidade, pode ser vista como um trabalho técni-
co sobre o conhecimento que, no entanto, não implica necessariamente
uma inscrição mecânica, dogmática ou instrumental do sentido dos enun-
ciados escritos na interação social: a melhor forma de dar efetividade a
uma certa definição do mundo e dos problemas é a de saber agir com
aderência às particulares da diversidade cultural dos utentes e clientes.

O desenvolvimento das operações de recontextualização profissi-
onal do conhecimento reduz os sistemas de conhecimento abstrato (te-
orias científicas, ideologias e éticas profissionais) à lógica da ação quoti-
diana (NUNES, 2000; FORNEL, 1990; LAVE, 1991), deixando de se
dar importância ao que é academicamente reconhecido como a forma
legítima da teoria: a coerência dos postulados, o rigor dos conceitos, a
sistematicidade dos argumentos e a precisão das descrições quantitati-
vas ou qualitativas.

Utiliza-se o conhecimento abstrato de uma forma reflexiva para
agir nas instituições (reflexividade institucional) (Cf. GIDDENS, 1992),
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mas com usos (competências) que manipulam os conteúdos informati-
vos e abstratos de modo disperso, fragmentado e situacional: a que te-
mos chamado sentido contextual do conhecimento profissional e no
qual as prescrições cognitivas e práticas são selecionadas, reorganizadas e
internalizadas pelos profissionais, transformando-se em auto-prescrições2.

A nossa experiência de investigação no grupo aspti mostra-nos que
estas auto-prescrições, para gerarem o sentido contextual do conheci-
mento profissional, desenvolvem-se por dois caminhos:

· o desenvolvimento da competência reflexiva que permite res-
ponder à questão “porque é que acontece isto?” (competên-
cia analítico-interpretativa);

· o desenvolvimento da competência reflexiva que permite res-
ponder à questão “que finalidade tenho quando faço isto?” ou
à questão “o que acontece, está mal porquê” (competência
estratégico-deontológica).

A competência estratégica permite ao profissional identificar usos
alternativos para os recursos e regras disponíveis por relação a princípios
e valores e por relação à procura de uma maior satisfação com os resulta-
dos obtidos na interacção social. Deste modo, esta competência
institucional permite formalizar aquilo que se pode entender como o
sistema endógeno de juízos profissionais que fundamentam a socializa-
ção dos mais novos em práticas que se consideram modelos exemplares
de experiência3.

A competência analítica permite ao profissional identificar os fatos
e os fenômenos que, dentro da complexidade e singularidade da situa-

2 A utilização dos conceitos de prescrição, tarefa e atividade têm uma inspiração direta na
ergonomia francófona desenvolvida a partir dos trabalhos de Yves Schwartz e Yves Clot.
Os propósitos deste artigo não nos permite entrar no pormenor destas contribuições (Cf.
CARIA, 2008b)
3 Esta última dimensão da competência estratégica, mais ligada ao sistema de juízos
profissionais e à procura de uma maior satisfação com os resultados na interação social,
também tem sido designada nalguns dos nossos trabalhos empíricos de competência
“deontológico-prudencial” quando por motivações e razões políticas aparece dissociada
da dimensão técnico-estratégica esta mais ligada só à eficácia da relação meios-fins.



171

ção-problema, podem ser explicados a partir de um conhecimento geral
sobre as regularidades (estatísticas, estruturais, funcionais ou sistêmicas)
que podem ocorrer, fazer reconhecer a legitimidade dos enunciados es-
critos ou verbais exprimidos e, portanto, criticar ou reproduzir a autori-
dade de perito e do analista simbólico, distinguindo-o e ordenando-o
por relação com o discurso dos leigos e de outros profissionais.

Estilos de mobilização do conhecimento

A configuração dos processos reflexivos, associados ao conheci-
mento abstrato em situação de trabalho, têm sido verificados nos vários
estudos empíricos que desenvolvemos na equipe ASPTI, especialmente
nos estudos já referenciados da minha autoria sobre os professores e da
autoria de Margarida Silva e de Fernando Pereira, respectivamente, so-
bre assistentes sociais e técnicos extensionistas agrários. Para melhor os
sistematizar temos desenvolvido uma tipologia de usos do conhecimen-
to que dá conta destas recontextualizações profissionais, a que chama-
mos estilos de mobilização do conhecimento.

Quadro 1: Tipologia de estilos de mobilização do conhecimento
Fonte: adaptado de Caria (2002, p. 119, 2007a, p. 232).
Legenda: sinal “++”- existência muito forte; sinal “+”- existência forte; sinal “–”- exis-
tência fraca.

Estilo de mobilização do
conhecimento

Ausência de estilo

Mobilização tradicional

Mobilização ideológica
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Mobilização pericial

Mobilização acadêmica

Mobilização pragmática

Mobilização reflexiva

Linha

1

2

3

4
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+ ou ++

–

–

–

+

+

+

Competência
analítica

–

–

+

–

+

+

–

+

Competência
estratégica

–

–

–

+

+

–

+

+
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Para melhor explicar as nossas hipóteses sobre os estilos de
mobilização de conhecimento importa entrar no detalhe do Quadro 1.
Começarei por destacar os quatro estilos de mobilização de conheci-
mento que, por ordem, mais frequentemente são referenciados na bibli-
ografia como usuais no trabalho profissional, a saber:

· a chamada racionalidade técnico-instrumental (linha 4 do Qua-
dro 1): um estilo em que a competência estratégica é
sobrevalorizada e em que o conhecimento é instrumentalizado
pelo poder político, fato que faz com que o trabalho profissional
seja apenas visto como um meio para a realização de fins dados
que não são questionados, transformando as opções e alternati-
vas de ação em protocolos estandartizados de procedimento ou
modelo de ação fixos, apresentando-os como as únicas formas
possíveis de agir adequadamente (Cf. HABERMANS, 1993);

· a chamada racionalidade pericial (linha 5 do Quadro 1): um
estilo em que as competências estratégica e analítica são de-
masiado sobrevalorizadas e, em consequência, a operação de
recontextualização é muito limitada, desenvolvendo-se mo-
delos de ação-interpretação que estão pouco atentos à singu-
laridade das situações e aos seus aspectos relacionais e impre-
vistos; este tipo de mobilização do conhecimento é visto pe-
los leigos e outros profissionais como dogmático, pressupon-
do-se uma relação de total dependência (de confiança-fé) do
cidadão relativamente ao conhecimento abstrato e à ciência.
(Cf. MADUREIRA; ROCHA, 2002, GONÇALVES, 2000)

· a chamada profissionalidade reflexiva (linha 8 do quadro 1):
um estilo de mobilização do conhecimento (última linha do
quadro 1) que supera totalmente as limitações da racionalidade
técnico-instrumental e pericial, aceitando-se que o trabalho
profissional possa invadir as áreas decisionais e políticas das
organizações e que o uso da ciência na sociedade não é apenas
uma mera aplicação de princípios e regras gerais, dado impli-
car um conhecimento experiencial ou uma “arte” que estão
atentas às particularidades dos contextos, às incertezas dos
sistemas e às configurações singulares das situações-proble-
ma. (Cf. SHON, 1998, BARBIER; GALATANU, 2004
BOTERF, 2003)
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· a típica racionalidade acadêmica, predominantemente
positivista (linha 6 do quadro 1): estilo que supõe uma
mobilização de conhecimento no qual a competência analítica
é sobrevalorizada ainda que adequadamente validada com da-
dos empíricos contextualizados, mas que carece da
subjectividade do autor para que o conhecimento faça senti-
do quando este tem que agir. (Cf. SANTOS, 2000)

Os restantes três estilos de mobilização de conhecimento, presen-
tes no Quadro 1, são relativos àqueles que, por ordem, mais encontra-
mos no meio profissional dos professores, dos extensionistas agrários e
dos assistentes sociais e que, portanto, parecem ser mais comuns nos
grupos profissionais menos instituidos que assumem um caráter de ofí-
cio, em virtude de não terem na sua educação formal prescrições simbó-
licas e práticas suficientemente formatadas e estandardizadas para ori-
entar a atividade profissional, a saber:

· a mobilização tradicional (linha 2 do Quadro 1): um estilo
que supõe um forte constrangimento da interação social so-
bre cada indivíduo, permitindo aos pares mais velhos sinalizar
e sancionar o que é tido como não usual e não esperado pelo
grupo, sendo tal ação reforçada implicitamente por narrativas
coletivas de experiência acumulada que referem o que é cos-
tume e usual fazer-se e pensar-se localmente;

· a mobilização ideológica (linha 3 do Quadro 1): estilo em que
o conhecimento tem principalmente um valor retórico para
criticar ou legitimar uma ordem institucional e uma verdade
sobre o mundo, desenvolvendo uma competência analítica
muito permeável às contradições entre discurso e prática so-
cial, em virtude de ser um estilo que quase sempre remete a
ação para o que deve ser em geral a verdade e a ordem do/no
mundo, e não para o que é possível acontecer e fazer emergir
no/do quotidiano;

· a mobilização pragmática (linha 7 do Quadro 1): estilo que
supõe uma capacidade analítica reduzida em favor da compe-
tência para associar à prática social uma grande procura de
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inovação social, inspirada em valores sociais críticos da reali-
dade existente, embora sem capacidade para interpretar os
resultados que se vão obtendo e reagir face a eles; traduz-se
numa fraca reflexividade a posteriori sobre os processos de
interação, consequência da não existência de uma linguagem
profissional específica, suficientemente precisa e rigorosa para
dar conta dos efeitos das regularidades na ação social.

Finalmente, no que se refere à linha 1 do Quadro 1, será importan-
te frisar que quando falamos de mobilização de conhecimento estamos a
desenvolver uma problemática teórica que tem como pressuposto al-
gum nível de consciência (prática e/ou discursiva) dos atores sociais
sobre o conhecimento que utilizam. Nesta linha de raciocínio, ao indi-
car-se competências fracas (sinal “-”) em todas as colunas, isso quererá
dizer que os atores sociais não têm qualquer tipo de consciência sobre o
conhecimento em uso.

Este ponto de vista tem como pressuposto teórico que a prática
social tem várias modalidades de regulação (CARIA, 2002, 2008a): (a) o
habitus em que se pressupõe uma prática social pré-reflexiva, sem cons-
ciência; (b) a interação social (prática-ação social) em que se pressupõe a
consciência prática dos atores sociais; (c) a instituição-campo (conduta
social vista como papel social ou posição/tomada de posição num campo
social) em que se pressupõe a consciência discursiva dos atores sociais
para fazerem reconhecer estatutos sociais e/ou terem o domínio simbó-
lico da prática. Assim, com excepção do indicado para a linha 1, no
Quadro 1, os vários estilos de uso do conhecimento pressupõem sempre
algum tipo de consciência: uma consciência prática quando o sentido
contextual é forte e uma consciência discursiva quando a competência
analítica ou estratégica são fortes.

Formas de uso do conhecimento e saber

Em consequência, os processos de mobilização do conhecimento
no trabalho profissional não devem ser apenas conceptualizados a partir
dos processos de recontextualização, porque esta perspectiva parece ser
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analiticamente limitada: o conceito de recontextualização pensa a
mobilização do conhecimento profissional a partir de relações sociais
(formas de uso do conhecimento) que sobrevalorizam quem oferece e
quem transmite o conhecimento (de quem tem a posse de conhecimen-
to) e não a visão de quem procura e de quem aprende (de quem usa
conhecimento) na prática social. (BRASSAC, 2007) É uma perspectiva
que enfatiza a dependência da reflexividade social do uso do conheci-
mento abstrato e que apenas procura pôr em evidência as relações estru-
turais de poder sobre os discursos e não tanto a perspectiva que decorre
dos processos sociocognitivos de aprendizagem, ao nível da interação
social, e que permitem entrar no detalhe das competências reflexivas
que estão inscritas no sentido contextual do conhecimento.

Quadro 2: Tipologia das formas de uso do conhecimento
Fonte: adaptado de Caria (2007a, 224)

Forma legítima:
conhecimento geral e abstrato

usado para hierarquizar a
cultura (conhecimento como

capital) através dos jogos
político-ideológicos e dos
conflitos de legitimidade
existentes nos  campos

simbólicos e que implicam
qualificar a reflexividade dos

leigos na dependência dos
profissionais de cada campo

social.
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Forma técnica: conhecimento
sobre os princípios e as regras

que organizam o uso de ideias e
conteúdos abstratas e gerais na

resolução de problemas em
contexto (designado pela

psicologia por pensamento
metacognitivo).

Forma situada: conhecimento
situado e construído na
interação social  sobre a

singularidade das situações
sociais (cognição e ação

situadas).

Conhecimento transmitido Conhecimento sobre/na ação

Forma informativa:  Conteúdos
e ideias gerais,  impessoais,

simplificados e compactados,
expressos em enunciados

escritos de modo não reflexivo,
cumulativo e com valor

efêmero, sem que o contexto
da sua produção e construção
seja enunciado ou possa ser

descoberto (exemplo da maioria
dos manuais escolares e dos

textos no ciberespaço)
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O Quadro 2 procura de modo resumido dar conta desta inversão
de perspectivas: a passagem da forma informativa para a situada é sem-
pre mediada por formas técnicas e legítimas de uso do conhecimento
que desqualificam as competências na ação dos atores sociais. Portanto,
tratam-se de formas que não contêm o saber que emerge da situação,
porque pressupõem a estabilidade da verdade sobre o mundo e a
previsibilidade da ordem institucional, ao subordinar o conhecimento a
hierarquias e a princípios que são exteriores à forma situada do conheci-
mento.

O incerto, o contingente e o complexo, que exigem o improviso e
a percepção do risco em situação, apenas podem ser considerados quan-
do o uso do conhecimento está subordinada à lógica da ação situada,
orientada por procuras próprias e mediada pela interação social. Ao re-
sultado social da forma situada do conhecimento profissional temos de-
signado de saber profissional.

A recontextualização profissional é a mobilização de conhecimen-
to que parte de um conteúdo informativo legítimo, adaptado à resolu-
ção de problemas típicos e tipificados, resultantes de um sistema de
produção de verdade sobre o mundo (campo de produção discursivo).
O saber profissional é uma forma inversa: parte daquilo que é o domínio
prático das situações, que permite improvisar (habitus) face a um im-
previsto, e procura mobilizar (por transferência de conhecimento) (Cf.
FRENAY, 1996; MEIRIEU; DEVELAY, 1996), rotinas do fazer e reper-
tórios de experiência situados, por comparação entre situações relativa-
mente semelhantes; comparações que serão sempre dependentes da
intersubjectividade4.

O saber profissional ocorre na consciência prática porque, para
mobilizar aquilo que é pré-reflexivo no habitus, é necessário uma atitu-

4 A análise da cognição e da ação situada nas suas relações entre o individual e o coletivo
e entre o planeado e o improvisado tem uma extensa bibliografia em psicologia cognitiva,
em psicologia cultural e em sociologia pragmática de inspiração etnometodológica. (Cf.
GARFINKEl, 2006) Para ter uma visão global sobre as várias correntes teóricas que
abordam a cognição situada será de consultar, numa leitura influenciada pela ergonomia
francófona: Ver Grison (2004) e Béguin e Clot (2004). No que se refere à psicologia
cognitiva será de consultar dois clássicos: Ver Kirsh (1990) e Vera e Simon (1993). Para
uma visão teórica global, no âmbito  da sociologia, será de interesse consultar: Pharo
(1998), Dodier (1993) e Quéré (1987). No âmbito da psicologia cultural salientamos os
trabalhos de: Lave (1991) e Lave e Chaiklin (1993).
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de reflexiva (não naturalizadora do real) que formalize procedimentos
tácitos e explicite linguagens silenciadas. Deste modo, poderemos dizer
que a problematização do saber permite requalificar saberes, que em
resultado das lutas simbólicas de legitimidade estavam silenciados, e
capacitar ações, que em resultado das hierarquias de capital cultural eram
periféricas. Isto é, formalizar e explicitar os usos do conhecimento que
escapam e estão para além das formas hegemônicas de poder e controlo
simbólicos. Formas situadas de conhecer que circunscrevendo-se aos
campos da prática são referidas pelos profissionais experientes como
ligadas à sua “intuição” e “arte” de saber-fazer na interação social e liga-
das à autonomia técnico-prática da sua atividade.

Em conclusão, para ultrapassar inteiramente as limitações da teoria
da recontextualização do conhecimento, importa considerar três afir-
mações, que exprimem a prioridade do saber e das formas situadas de
conhecer sobre o conhecimento abstrato e as formas informativas de
conhecer no trabalho profissional (Cf. TOUCHON, 1998):

· o trabalho profissional quando desenvolve um sentido
contextual forte faz com que o profissional comece por ser
um prático, antes de ser um intelectual, porque o sentido da
ação começa por se construir na interação social;

· o sentido contextual forte de uso do conhecimento torna o
saber autônomo dos processos de legitimação e de
hierarquização da cultura, dado ser determinado principal-
mente pelas procuras e usos práticos dos profissionais;

· o saber de um prático, ainda que se organize no face a face,
não tem que se limitar a uma ação apenas localista, especial-
mente se estamos em presença de um trabalho intelectual
que mobiliza/recontextualiza conhecimento abstrato.

Dualidade e integração reflexiva na interação social

Do exposto, penso que poderemos pôr a hipótese de que existe
uma dualidade reflexiva no trabalho profissional que se exprime em pro-
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cessos de recontextualização e de transferência do conhecimento. Quan-
do estamos perante profissionais experientes a ocorrência e integração
desta dualidade tende a exprimir-se através de um sentido contextual
forte e, portanto, nestes casos, o saber tem prevalência sobre o conheci-
mento abstrato na ação.

De um ponto de vista antropológico, a organização de dois tipos
qualitativamente diferentes de conhecimento parece ter toda a valida-
de, pois vem de longe na história desta disciplina a ideia de uma dualidade
nas mentes sociais (a do primitivo e a do ocidental). Esta abordagem,
inicialmente etnocêntrica e dicotômica, tem uma crítica e uma proposta
alternativa nos trabalhos de Jack Goody (1987, 1988). Esta perspectiva
permitiu mais recentemente abordar mais os fenômenos da aprendiza-
gem da escrita (OLSON, 2002) Permitiu ainda desenvolver em Portu-
gal, através dos trabalhos de Raúl Iturra (1990a, 1990b), uma aborda-
gem antropológica da escolaridade supondo a hipótese de duas mentes
sociais - a cultural ligada ao quotidiano escolar e não escolar e a racional-
positiva ligada ao positivismo e ao curriculum escolar oficial - que se
podem articular e integrar quando se desenvolvem processos de demo-
cratização do conhecimento. Pelo contrário, quando nas relações
multiculturais escolares (e no nosso caso entre profissionais e utentes)
os processos prevalecentes são de violência simbólica e a dualidade re-
flexiva transforma-se num dualismo que, como vimos, desvaloriza o sa-
ber em favor das formas técnicas e legítimas de uso do conhecimento.

Assim, importa não confundir dualidade com dualismo, porque à
luz das considerações apresentadas existe uma prioridade do social so-
bre o psicológico e do cultural sobre o racional. (COHEIN, 2004) É esta
orientação que nos faz valorizar mais no trabalho profissional a mobilização
sociocognitiva que transfere conhecimento e menos a mobilização
“dominadora” que recontextualiza.

A concepção de uma dualidade reflexiva no uso do conhecimento
parece também ter validade para a investigação mais recente em ciênci-
as cognitivas, especialmente aquela que tem inspiração fenomenológica
(Cf. DAMÁSIO, 1994, CASTRO-CALDAS; REIS, 2000; VARELA,
2003; KARMILOFF-SMITH, 1995, VENTURA et al., 2002; SUN, 2002;
BENNETT; HACHER, 2005) e que se apoia na hipótese crítica de rejei-
tar o dualismo pensamento/ação ou mente/corpo, típica do cognitivismo
experimentalista.
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Neste âmbito, será de destacar a contribuição de Ron Sun (2002)
quando este pormenoriza o funcionamento e a aprendizagem cognitivos
na ação quando se manipula conhecimento no quotidiano, sem se ter
que convocar formas legítimas ou técnicas de mobilização do conheci-
mento. Deste modo, este autor permite-nos entrar num maior detalhe
sobre duas dimensões do saber; dimensões que poderão ser considera-
das como competências de explicitação5 da prática social e que estão
contidas nos processos de transferência do conhecimento, a saber:

· as representações que explicitam os significados do que ocor-
re em situação (na interação social)

· as representações que regulam a prática em situação (na
interação social)

Quadro 3: Modelo de Ron Sun de mobilização do conhecimento em situação
Fonte: Inspirado em Sun (2002, 26) e adaptado de Caria, (2007a, 238).

5 Segundo Terssac (1998) a prática para ser consciente, para poder ser “saber em situação”,
terá que se traduzir numa “competência-explicitação” capaz de gerir as associações entre
o “saber-dizer” e “saber-o-que fazer”. Uma bom exemplo, detalhado com várias evidências
empíricas, sobre as relações entre o implícito e o explícito na formação dos saberes em
interação social poderá ser encontrada em Lacoste (1990).

Mobilização tipo1:
-Representações implícitas do sentido da

ação (observar para agir)

-Representações implícitas dos modos de
agir (prática improvisada)

Mobilização tipo4:
-Representações explícitas dos

significados (verbalizações)

-Representações explícitas dos
modos de agir (ação regulada)

Mobilização tipo3:
-Representações implícitas do sentido da

ação (observar para agir)

-Representações explícitas dos modos de
agir (ação regulada)

Mobilização tipo2:
-Representações explícitas dos

significados contextuais
(verbalizações)

-Representações implícitas dos
modos de agir (prática improvisada)
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Ainda segundo Son Run, as ciências cognitivas caíram no erro de
pensar que poderia haver uma tradução imediata e automática entre a
explicitação/verbalização das representações/significados contextuais
(categorizações) e uma explicitação/ formalização das representações
que organizam e regulam (regras) as práticas. Assim, a investigação sobre
a cognição na ação (saber) constatou que não é por haver uma formalização
de regras para a ação que automaticamente temos significações explicitas
do sentido da ação em situação, e vice-versa.

O Quadro 3 permite dar conta dos eventuais desfasamentos entre
as duas dimensões do saber em situação. Mostra, segundo a minha pers-
pectiva, que o implícito e o prático (posição inferior direita do Quadro
3) pode desenvolver-se tanto em direção a um implícito regulado (posi-
ção superior direita do mesmo quadro) como a um explícito improvisa-
do (posição inferior esquerda do mesmo quadro). A equivalência e a
integração entre os tipos de representações são apenas uma das modali-
dades possíveis do funcionamento sociocognitivo (posição superior es-
querda do quadro) em situação, mostrando-se que também ao nível das
formas situadas de uso do conhecimento pode ocorrer dualidade refle-
xiva.

Este quadro permite, por hipótese, esclarecer o que se pode en-
tender por um sentido contextual do uso do conhecimento (rever qua-
dro 1). Mais especificamente, por hipóteses, o sentido contextual será
tanto mais forte quanto mais o saber é capaz de associar verbalizações e
regulações (quadrante superior esquerdo Quadro 3), porque só neste
caso é que as competências analítica e estratégica podem encontrar ca-
tegorias e regras de contexto que possam ser um referencial para pro-
cessos de recontextualização mais amplos.

Esta hipótese encontrou evidências empíricas a seu favor no meu
trabalho etnográfico com professores, quando analisei os processos de
interação em reunião formais entre pares. Neste caso, a explicitação de
significados e de regras na ação estava associada ao conhecimento abs-
trato quando as primeiras dependiam do uso da escrita e quando esta
cumpria duas condições simultaneamente (CARIA, 2000): (1) a escrita
era instrumento reflexivo de formalização de sequências de ação e de
negociação de significados no processo de interação social no local; (2) a
escrita servia a codificação dos espaços-tempos da instituição escolar
através de normas e prescrições abstratas, mas estas eram objeto de
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reinterpretações (conceitos institucionais e abstratos que tinham signifi-
cações apenas com valor contextual) e perversões (uso de regras de ação
que estavam em contradição com as finalidades prescritas
institucionalmente).

A mobilização do saber em situação

O conjunto das hipóteses decorrentes do Quadro 3, sobre as com-
petências reflexivas capazes de construir o saber profissional em situa-
ção começaram por se desenvolver, de modo fragmentado e pontual, no
estudo etnográfico sobre professores do ensino básico, já referenciados,
da minha autoria. Mas mais recentemente, encontrou outras evidências
empíricas a seu favor nos trabalhos etnográficos da equipe ASPTI, tam-
bém já referenciados, da autoria de Fernando Pereira, José Filipe, Ar-
mando Loureuro e Berta Granja.

Em paralelo com o uso de conhecimento abstrato ou, principal-
mente, na sua ausência, os coletivos de trabalho (presenciais ou em rede)
de pares do mesmo grupo profissional desenvolvem narrativas e relatos
orais continuados e regulares sobre os acontecimentos e os fenômenos
locais, que permitem construir uma memória coletiva sobre o que é
normal e natural acontecer nos processos de reciprocidade da interação
social entre pares e com “o outro”. Esta competência reflexiva é especial
acionada quando se está perante processos de mudança institucional, de
crise de legitimidade da autoridade profissional ou perante a necessida-
de de socializar as novas gerações no ethos da profissão. O seu propósito
principal não é o de controlar a ordem ou de encontrar soluções certas
(essas só poderiam estar ao alcance das competências estratégicas ou
analíticas), mas sim o de responder (muitas vezes, pela evitação da ação)
a questões identitárias e práticas, alertando para perigos e efeitos não
desejados ao nível micro: “o que não devemos fazer?”, “o que não é para
nós?”, “o que não deve acontecer?”, “o que diz respeito aos outros?” etc.

Temos designado esta competência reflexiva com diferentes de-
nominações, a saber: narrativo-ritual, narrativo-normativa ou narrativo-
comunicacional, conforme ela está implicada em maior ou menor grau
no desenvolvimento de identidades comunitárias, isto é, tem um maior
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ou menor valor simbólico local, traduz-se em maiores ou menores san-
ções sobre membros do grupo ou é mais ou menos resultante de interações
exclusivas entre pares.

No caso desta competência reflexiva ter um forte componente
comunitário e emocional, ela tende a assumir uma forma tradicional de
conhecimento (ver linha 2 do Quadro 1) e, por isso, a não implicar a
explicitação e/ou a formalização de regras e linguagens do saber profissi-
onal em situação: os improvisos e a frustração de expectativas na interação
social não são reconhecidos pela consciência prática como novidade (são
apenas regulados pelo habitus) e para isso são normalizados/naturalizados
pela memória coletiva oral. No caso desta componente comunitária e
tradicional do saber estar associada a formas de dominação e
hierarquização cultural, ela pode traduzir-se no uso de violência simbóli-
ca ou física face à desviância ou à estranheza.

No caso desta competência reflexiva ter uma fraca componente
comunitária - e de, em consequência, estar inscrita em processos de
individualização ou burocratização do trabalho, ainda que inscrito em
trabalho coletivo em rede ou a trabalho de equipe multiprofissional – os
saberes profissionais tendem a deter-se reflexivamente durante os pro-
cessos de interação social (reflexividade interativa) nas regras de proce-
der e nas significações da linguagem verbal e não verbal. Assim, temos
verificado que os relatos e as narrativas coletivas da ação são muitas
vezes interrompidos quando a “atenção reflexiva” se detém sobre:

· a ambiguidade das categorias de linguagem comum - e as po-
tenciais classificações abstratas e institucionais associadas -
de modo a ser-se capaz de entender o imprevisto pela cons-
trução de consensos de sentido sobre um “caso”;

· o improviso no uso dos recursos disponíveis - e as potenciais
alternativas de valores e finalidades abstratos de ação associa-
dos % de modo a ser-se capaz de segmentar atos nas rotinas
de ação quando se comparam as semelhanças e as diferenças
(transferências de conhecimento) entre as situações vividas.

Em ambos os casos, o saber profissional constrói-se, porque a cons-
ciência prática, à posteriori, reconhece a novidade ocorrida e procura
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sobre ela pensar na ação. À “atenção reflexiva” sobre a linguagem temos
designado de competência categorial-relacional ou categorial-normativa,
conforme, respectivamente, as classificações abstractas e institucionais
estão menos ou mais presentes6. À “atenção reflexiva” sobre as rotinas
temos designado de competência reflexiva procedimental-relacional ou
procedimental-prudencial conforme, respectivamente, as finalidades e
valores abstratos estão menos ou mais presentes.

Hipóteses sobre competências e saberes profisisonais

Este conjunto de considerações sobre as competências reflexivas
em situação profissional permitem a partir do modelo de mobilização
do saber em situação (Quadro 3) formular as nossas hipóteses sobre a
mobilização do saber profissional (Quadro 4).

Para melhor entender o Quadro 4 importará relacioná-lo com o
Quadro 3:

· a forma tradicional de mobilização é capaz de explicitar lin-
guagens e regras (principalmente pela negativa, como vimos)
nos relatos e narrativas da ação, mas não desenvolve compe-
tências categoriais e competências processuais no uso do sa-
ber porque a competência narrativa permanece associada ao
fluxo da vivência da situação experienciada pelo autor da des-
crição, sem que este ou os seus interlocutores cheguem a com-
parar (a transferir conhecimento entre) casos e rotinas em
situações diversas;

· a forma consensualista e a forma rotineira de mobilização são
capazes de desenvolver competências reflexivas categoriais e
processuais de uso do saber porque desenvolvem-se compara-
ções entre casos e rotinas, embora em consequência dos pro-
cessos de individualização do trabalho – relativos aos cons-

6 Para uma visão geral sobre os processos  sociológicos e psicológicos de categorização e
classificação  do real interessará consultar: Lima (2007) e  Quere (1994).
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trangimentos do mercado ou da estrutura das organizações -
pós-fordistas - haja o risco destas competências só se pode-
rem desenvolver se estiverem associadas a narrativas autobio-
gráficas das experiências profissionais;

· A forma praticista é totalmente implícita e pré-reflexiva, ocor-
rendo de um modo automático e incorporado e, tal como vi-
mos no Quadro 1 e 3, na ausência de qualquer mobilização de
conhecimento.

Quadro 4: Formas de mobilização do saber profissional em situação
Fonte: Adaptado de Caria (2007a, 240).

Tanto a forma tradicional como as formas biográficas consensualistas
e rotineiras de mobilização do saber tendem a cristalizar significações e
regras explicitadas e por isso a revelarem-se conservadoras e
naturalizadoras do real, anulando as ambiguidades e os improvisos atra-
vés da construção de estereótipos, preconceitos e modelos formalistas
de procedimento, sem reflexão crítica.

Mas para explicar a maior ou menor explicitação das linguagens e
das regras do saber em situação, importa não esquecer as relações sociais
mais vastas de poder que afetam a interação social e o modo como ao
nível micro os grupos profissionais se posicionam perante a mudança
social. Neste quadro, a nossa investigação empírica sobre o saber profis-
sional tem mostrado que é preciso entender como é que as mudanças

Forma praticista
Ausência de saber prático, dado não
haver reconhecimento do novo na

situação[prática apenas regulada pelo
habitus, com a consequente ausência de

mobilização de conhecimento]

Forma tradicional
Saber com muito valor prático

identitário, associado a competências
narrativas sobre as vivências coletivas
comunitárias [sentido contextual do

uso do conhecimento muito forte]

Forma rotineira
Saber capaz de segmentar as rotinas de

ação procurando a formalização de
regras de ação prática [embrião do
estilo pragmático, se associado a

competências deontológicas]

Forma consensualista
Saber baseado na verbalização de

significados e ao mesmo tempo capaz
de construir consensos de sentido

sobre a singularidade do real[embrião
do estilo reflexivo, se associado a

competências analíticas]
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sociais - inter-geracionais, intra-geracionais e institucionais - perturbam
a interação social dos grupos profissionais, dentro das condições e posi-
ções que possuem e ocupam em campos sociais, a saber:

· como e em que medida é que o patrimônio cultural passado
(tradição e habitus) de um grupo profissional é atualizado
fase ao desfasamento histórico entre gerações?

· como e em que medida é que a heterogeneidade de origens,
capitais e trajetórias sociais contidas num determinado grupo
profissional é objeto de um trabalho simbólico de
homogeneização que permita recontextualizar conhecimento
e competências reflexivas?

· como e em que medida é que as mudanças institucionais e
organizacionais, condicionadas por políticas públicas ou priva-
das, nacionais ou globais, são interpretadas e implementadas
pelos atores sociais localmente, tomando por referência as suas
significações e rotinas?

Em síntese, os grupos profissionais para poderem gerir os efeitos
das mudanças sociais mais vastas precisam de, ao nível micro, desenvol-
ver competências reflexivas na interação social que permitam associar os
processos de recontextualização do conhecimento aos saberes em situa-
ção profissional. De contrário, como vimos, o trabalho profissional não
será capaz de lidar com a complexidade do mundo, nem com a frustra-
ção das expectativas de interação, podendo ficar-se pelo dualismo das
formas legítimas e técnicas de uso do conhecimento abstrato ou pelo
conservadorismo das formas tradicionais e praticistas.
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POR UMA (RE)VALORIZAÇÃO
EPISTEMOLÓGICA DA EXPERIÊNCIA E DA
AUTONOMIA: ética e profissionalidade na formação de
professores da educação profissional e tecnológica

Vera Lúcia Bueno Fartes
Adriana Paula Quixabeira Rosa e Silva Oliveira Santos
Maria de Cássia Passos Brandão Gonçalves

Introdução

Formação de professores é tema com vasta literatura, estando este
profissional no centro das discussões atuais que envolvem a educação no
que diz respeito tanto aos saberes formais desenvolvidos nas instituições
educacionais, como lócus tradicional de formação, quanto aos saberes
da experiência que se originam no exercício contínuo da práxis pedagó-
gica. No âmbito das políticas curriculares para a formação de professo-
res, vem ganhando destaque as que tratam da formação para a Educação
Profissional e Tecnológica (EPT), área até então pouco afeita a conside-
rações sobre a dimensão formativa do sujeito, talvez como decorrência
de uma certa concepção cartesiana instrumentalizadora do conhecimento,
que atribui fortemente ao professor dessa área a conformação aos co-
nhecimentos técnico-científicos crescentemente demandados pelos di-
versos setores da produção.

Essa perspectiva, em larga medida imposta aos docentes mediante
frequentes alterações nas políticas curriculares, justifica-se pelo inegável
desenvolvimento científico e tecnológico das últimas décadas, acompa-
nhado por intensas modificações no tecido sociopolítico, estético e cul-
tural da sociedade, adjetivada como “do conhecimento” (BELL, 1973),
“em rede” (CASTELS, 2003), dentre outras qualificações. Seria, igual-
mente, característica marcante da sociedade atual, a passagem de seu
status de “moderna” para o de “pós-moderna” (LYOTARD, 2002;
HARVEY, 1994; SANTOS, 2001), na qual, segundo Baumann (2001),
se diluiriam as certezas da modernidade, em detrimento da fragmenta-
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ção da vida social, dos laços humanos e da precarização do trabalho. Mas
a despeito das inúmeras e não consensuais interpretações sobre o caráter
da sociedade contemporânea, todos concordam que se vive hoje em um
ambiente de intensa competição intercapitalista, com diferenciação apenas
nos modos de pensar e sugerir alternativas para as crises (GIDDENS,
1991; KURZ, 1992; CHESNAIS, 1996; BECK; GIDDENS; LASH,
1997, HABERMAS, 1987; 1994a, 1994b; MÉSZÁROS, 2005)

Assim como em reformas educacionais desenvolvidas em distintos
níveis e modalidades de educação que vêm ocorrendo no Brasil e em
diferentes partes do mundo, o conhecimento profissional dos professo-
res da EPT assume um lugar de destaque, dadas as demandas da socie-
dade contemporânea, cujos efeitos da tecnologia exigem saberes conce-
bidos de forma multidimensional. Esse quadro tem profundas implica-
ções para a formação destes professores, na medida em que o campo
científico, considerando-se a noção de campo em Bourdieu, embora
ocupe um lugar de disputa pelo monopólio da autoridade do saber, não
deixa de considerar sua relação com outros campos sociais. (BOURDIEU,
1996) Isto significa que o campo científico, embora tenha suas próprias
regras e lógicas de funcionamento, interage e traduz pela lógica do pró-
prio campo, as questões relativas a outros campos, resultando numa au-
tonomia com interação.

Sendo o conhecimento produzido numa perspectiva de aplicação
e não somente num contexto de acumulação de conhecimento, fre-
quentemente o problema a ser estudado necessita que campos comple-
mentares de conhecimento trabalhem juntos. Isto sinaliza para uma
heterogeneidade de espaços de construção de saberes, pois o conheci-
mento não se desenvolve apenas nas instituições formais de ensino ou
nas universidades, mas na sociedade e em seu cotidiano (KNORR-
CETINA, 1999), em várias organizações, dentre elas, grandes ou peque-
nas empresas, com alta tecnologia e/ou em laboratórios de pesquisa. O
próprio processo de globalização, que desenvolve e alimenta a
competitividade internacional, faz com que as empresas necessitem in-
troduzir constantemente mecanismos de inovação tecnológica, necessi-
tando de conhecimentos especializados e de arranjos cooperativos com
as instituições de educação, ciência e tecnologia.

A educação profissional tem na tecnologia seu objeto de estudo e
intervenção como primeira especificidade, configurando-se esta como uma:
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[...] ciência transdisciplinar das atividades huma-
nas de produção, do uso dos objetos técnicos e
dos fatos tecnológicos [...] é disciplina que estu-
da o trabalho humano e suas relações com os pro-
cessos técnicos. (MACHADO, 2008, p. 16)

Isto significa que as bases tecnológicas constituem um diferencial
importante do perfil do docente a ser formado, pois se “[...] referem ao
conjunto sistematizado de conceitos, princípios e processos relativos a
um eixo tecnológico e a determinada área produtiva de bens e serviços
científicos.” (MACHADO, 2008, p. 17) No sentido da formação para o
trabalho na sociedade contemporânea, a autora afirma ainda que para
formar a força de trabalho requerida pela dinâmica tecnológica que se
dissemina mundialmente, é preciso “[...] um outro perfil docente capaz
de desenvolver pedagogias do trabalho independente e criativo, cons-
truir a autonomia progressiva dos alunos e participar de projetos
interdisciplinares”. (MACHADO, 2008, p. 15)

As especificidades do exercício profissional dos professores da
EPT na atualidade demandam, inevitavelmente, novas relações com os
saberes, sejam aqueles originados nos processos e redes formais de
ensino, sejam os oriundos da experiência, voltados para a valorização
de práticas pedagógicas inovadoras e multidisciplinares. Não há um
campo específico e unidisciplinar para compreender os saberes da ex-
periência, seja em relação ao setor produtivo no qual a atividade laboral
se desenvolva, seja em que nível ou modalidade de educação se pre-
tenda pensar a formação para o trabalho, particularmente quando se
trata da formação de professores da EPT. Há que se considerar o mun-
do do trabalho e a educação como campos inter-relacionados, imersos
no complexo tecido da sociedade, onde não cabe uma visão etnocêntrica
nas Ciências Sociais e Humanas (CARIA, 2005), pautada em uma úni-
ca posição epistemológica. Importa considerar a importância da
relativização epistemológica e a substituição de uma perspectiva ex-
cessivamente disciplinar, comprometida com um certo corporativismo
acadêmico, por uma visão verdadeiramente inter-multi-disciplinar.
Charlot (2005) exprime com propriedade esse pensamento, quando
considera que



198

É imprescindível, quando se reflete sobre a for-
mação dos professores, distinguir bem esses qua-
tro níveis de análise: o saber como discurso cons-
tituído em sua coerência interna, a prática como
atividade direcionada e contextualizada, a prática
do saber e o saber da prática. Formar professores
é trabalhar os saberes e as práticas nesses diver-
sos níveis e situar, a partir dos saberes e das prá-
ticas, os pontos em que se podem articular lógi-
cas que são e que permanecerão heterogêneas – o
que, aliás, é fundamental, porque a pretensão de
integrar o saber e a prática em um discurso ou
em uma prática totalizante é fonte de dogmatismo
e totalitarismo. (CHARLOT, 2005, p. 94)

A utilização das inúmeras linguagens - oral, escrita e informática -
tem diversificado o trabalho e requerido da escola um novo perfil do
trabalhador, com novas habilidades cognitivas e competências pessoais e
sociais, além do domínio das diversas linguagens. (LIBÂNEO, 2005)
Isto significa afirmar que a preparação desse trabalhador não deve
corresponder mais à antiga técnica de disciplinamento da força de tra-
balho, mas promover uma formação que possibilite às pessoas transfor-
marem os saberes construídos a partir de diversas tecnologias, em co-
nhecimentos vivos e significativos, vinculados a uma nova condição hu-
mana, que possam não somente capacitar ou qualificar para o desempe-
nho de uma função, mas, sobretudo, desenvolver nos sujeitos uma for-
mação capaz de envolvê-los na participação e práticas sociais, políticas e
culturais novas.

Essas discussões conduzem inevitavelmente às reflexões sobre o
papel social dos professores da EPT que, por um lado, necessitam dar
conta dos conhecimentos técnico-científicos constantemente renova-
dos e, por outro, devem assumir responsabilidades inerentes à função
formadora de que estão investidos. Essa é a questão de fundo que se
coloca a estes docentes e orienta as reflexões que intentamos realizar
nesse artigo: quais as possibilidades de superação de um modelo de edu-
cação fundado na instrumentalidade do conhecimento, por outro que
valorize a experiência e os saberes compartilhados numa perspectiva éti-
ca e emancipadora?
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Saberes da experiência e autonomia: as contribuições de Dewey,
Vygotsky e Habermas

Ao reconhecer os processos educacionais como reconstrução con-
tínua da experiência, Dewey (1976) aponta a capacidade que têm os
indivíduos de conferir sentido às suas experiências e de dirigir o curso
das que se seguem, o que significa que o princípio da continuidade, no
pensamento deweyano, concebe um modo interativo de relacionamen-
to das pessoas entre si e com o mundo, por meio da ação, da experimen-
tação e da experiência que:

[...] envolve toda nossa sensibilidade e modos de
receber e responder a todas as condições que de-
frontamos na vida. Desse ponto de vista, o princí-
pio de continuidade de experiência significa que
toda e qualquer experiência toma algo das expe-
riências passadas e modifica de algum modo as
experiências subseqüentes. (DEWEY, 1976, p.
26)

Em Dewey, o princípio da experiência é o mesmo do hábito –
noção com a qual, posteriormente, a sociologia bourdieusiana viria a se
ocupar. Assim entendido, a característica básica do hábito em Dewey
(1976) é a de que toda experiência modifica quem a vive e por ela passa;
a modificação, por sua vez, diz respeito à qualidade das experiências
subsequentes, “[...] pois é outra, de algum modo, a pessoa que vai passar
por essas novas experiências.” (DEWEY, 1976, p. 26) Em outras pala-
vras, as experiências supõem uma continuidade ao afetar, de uma forma
ou de outra, as atitudes que irão contribuir para a qualidade da experiên-
cia seguinte. Além disso, cada experiência atua em certo grau sobre as
condições objetivas em que decorrerão novas experiências. Nesse senti-
do, a experiência não se processa apenas dentro da pessoa; passa-se aí,
por certo, pois influi na formação de atitudes, de desejos e de propósi-
tos. Mas Dewey não se detém nessa premissa e avança, reiterando que
toda experiência possui um lado ativo que muda, de algum modo, as
condições objetivas em que as experiências se processam. E assim,
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Vivemos [...] em um mundo de pessoas e coisas
que, em larga medida, é o que é devido ao que se
fez e ao que nos foi transmitido de atividades hu-
manas anteriores. Quando se ignora este fato, tra-
ta-se a experiência como algo que ocorre exclusi-
vamente dentro do corpo e da mente das pessoas.
Dispensável repetir que a experiência não suce-
de no vácuo. Há fontes fora do indivíduo que a
fazem surgir. E essas nascentes a alimentam cons-
tantemente. (DEWEY, 1976, p. 34)

Articulado à experiência, um outro princípio fundamental está pre-
sente no pensamento deweyano. Trata-se da noção de interação, ideia
central para interpretar uma experiência no que diz respeito à sua fun-
ção e força educativa. O princípio da interação põe em pé de igualdade
os dois fatores da experiência: as condições objetivas (os aspectos físicos
e sociais do ambiente) e as condições internas (os aspectos individuais e
subjetivos). Segundo o autor, qualquer experiência normal é um jogo
entre os dois grupos de condições; tomadas em conjunto, ou em sua
interação, constituem o que Dewey chama de situação. Continuidade,
interação e situação são, pois, conceitos inseparáveis e articulados um ao
outro.

Enquanto Dewey é um legítimo representante do pensamento prag-
mático e liberal em educação, Vygotsky (1987, 1988) tem, na dialética
materialista, sua base filosófica, o que resulta em diferenças de fundo
entre as concepções de ambos sobre o homem e a sociedade. Essas dife-
renças se tornam particularmente claras quando se analisa a noção de
“condições objetivas” em Dewey e as compara com o substrato do pen-
samento de Vygotsky. Para o primeiro, essa noção diz respeito às condi-
ções físicas e sociais, particularmente centradas no ambiente da escola,
ao passo que, para o segundo, embora esse conceito não seja explicitado
como uma categoria analítica pode-se muito bem depreender que tais
condições referem-se à materialidade das contradições sociais no seu
aspecto estrutural e econômico. Todavia, em que pese o fato de os dois
autores, em suas construções teóricas, partirem de concepções políticas
e filosóficas distintas, não se pode ignorar a similaridade de pensamento
em ambos, particularmente no que tange ao fenômeno da experiência
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como ação humana real e concreta, o que permite avançar em nossas
discussões sobre os saberes da experiência.

A noção de experiência em Dewey e em Vygotsky possibilita apre-
ender que a experiência é uma aquisição de saberes que se realiza em
cada situação de vida social em que se constroem conhecimentos e habi-
lidades correspondentes, vinculados seja à vida cotidiana, seja à investi-
gação científica. Todavia, para Vygotsky (1988), cada aquisição de saber
é transformação e elaboração de cultura, do que resulta, inevitavelmen-
te, numa heterogeneidade nas formas de acesso ao saber e às habilida-
des. Esta ideia permite inferir que os saberes da experiência supõem
uma continuidade entre o patrimônio cultural adquirido e os novos sa-
beres, entre o que é parte da memória e o que é por ela apreendido e
nela fixado, posto que nenhum saber tem o caráter de novidade absoluta
– o saber é sempre construção/reconstrução, significação/ressignificação,
contextualização/recontextualização .

Esses processos realizam-se através de uma mediação social
favorecida por sujeitos que se proporcionam, mutuamente, elementos
de reflexão. A interação, isto é, o diálogo e, eventualmente, a contesta-
ção representam um papel determinante na construção e reconstrução
de saberes, pois o intercâmbio lingüístico-cognitivo, que se realiza em
torno de diversos objetos de conhecimento, aparece como a mediação
essencial para construção de todo saber. Essa construção, à qual está
fortemente ligado o desenvolvimento do indivíduo, é fruto da sua expe-
riência e das possibilidades de aprendizagem que a ele se abrem, medi-
ante processos de cooperação entre os intervenientes na interação e a
existência de um contexto, no qual sejam identificadas as regras e as
lógicas de ação.

Fundamentando-se nos princípios de mediação simbólica, Vigotsky
(1988) destaca duas noções básicas – significado e sentido – que vão
constituir a base para os estudos das interações humanas. Para o autor, o
significado produz a unidade das duas funções básicas da linguagem: o
intercâmbio social e o pensamento generalizante. Através dos significa-
dos realiza-se a mediação simbólica entre o indivíduo e o mundo real,
possibilitando ao indivíduo compreender o mundo e atuar sobre ele. O
sentido, por sua vez, diz respeito ao significado que cada indivíduo em-
presta à palavra, a qual se relaciona a um dado contexto sociocultural e a
vivências afetivas dos sujeitos. Em outras palavras, o conceito de media-
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ção refere-se, por um lado, ao processo de representação mental – a
própria ideia de que o homem é capaz de operar mentalmente sobre o
mundo e supõe a existência de conteúdos de natureza simbólica,
representacional, expressos pela linguagem – e, por outro, ao fato de
que os sistemas simbólicos de representação da realidade que se inter-
põem entre sujeito e objeto do conhecimento têm origem social. Sinte-
tizando a argumentação de Dewey e Vygotsky, poder-se-ia dizer que a
confrontação do saber da experiência com o entendimento do
interlocutor, que lhe dá significado, permite a este desenvolver o poten-
cial de organização produtiva e de criatividade do saber da experiência.

A natureza da educação profissional e tecnológica, todavia, obriga
a pensar nos saberes da experiência articulados a uma outra dimensão
além das que Dewey e Vygotsky propõem, ainda mais quando se preten-
de refletir sobre questões que envolvem ciência, tecnologia e valores
humanos. Desse modo, cabe perguntar: como conceber um sentido éti-
co e autônomo na docência em EPT, na acepção mais profunda da for-
mação humana, em meio às demandas dos setores produtivos fundadas
na racionalidade instrumental do mundo do trabalho? Onde/como, no
processo de desenvolvimento das modernas sociedades capitalistas, os
saberes da experiência se articulam/desarticulam/rearticulam?

A noção de autonomia em Habermas (1987) e os conceitos de
mundo da vida e sistema por ele desenvolvidos permitem pensar sobre
esse dilema. A autonomia dos professores da EPT encontra-se forte-
mente limitada na medida em que as experiências e saberes docentes,
instituídos no/pelo mundo da vida, são invadidos pelo sistema e sua
expressão na racionalidade técnico-científica das políticas curriculares
dessa modalidade de educação. A existência social, segundo o autor, é o
resultado da articulação e da atribuição de sentido pelos sujeitos entre o
mundo da vida (as subjetividades) e o sistema (a economia). As estrutu-
ras que propiciam esses significados são: i) a cultura, cuja reprodução é
assegurada pela continuação do saber válido, materializado em objetos
de uso e tecnologias, palavras e teorias, livros e documentos; ii) a socie-
dade, através da estabilização da solidariedade entre os grupos e que se
expressa por ordens institucionais, em normas jurídicas ou em práticas e
usos normativamente regulados; iii) a personalidade, que se reproduz
através da formação de atores sociais capazes de expressar-se e de res-
ponder por suas ações e está representada no substrato que são os orga-
nismos humanos.



203

O processo de desenvolvimento das sociedades modernas funda-
mentou-se nos princípios da racionalização da ação social, articulando-
se às formas de desenvolvimento do trabalho industrial, que expandi-
ram os procedimentos e a racionalidade a eles inerentes para outros
setores da vida. Há que se esclarecer que Habermas não é contra a
racionalidade instrumental da ciência e da técnica, pois reconhece sua
importância para o homem, uma vez que o desenvolvimento da socieda-
de é o resultado de um processo histórico e inter-relacionado das di-
mensões culturais, tecnológicas e institucionais. O que Habermas critica
é a universalização da ciência e da técnica e a prevalência da racionalidade
científica e instrumental em esferas de decisão onde deveria haver um
outro tipo de racionalidade: a racionalidade comunicativa, isto é, “uma
interação simbolicamente mediada”, a qual se orienta “[...] segundo nor-
mas de vigência obrigatória que definem as expectativas recíprocas de
comportamento e que têm de ser entendidas e reconhecidas, pelo me-
nos, por dois sujeitos agentes”. (HABERMAS, 1987, p. 57)

O desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico nas
sociedades industriais modernas, ao propiciar o crescimento das forças
produtivas, concede ao sistema um mecanismo regulatório que assegura
a sua manutenção, institucionalizando a introdução de novas tecnologias
e de novas estratégias que consideram a inovação como um valor em si
mesmo, cumprindo a ciência e a técnica o papel de legitimar a domina-
ção. (HABERMAS, 1994a, 1994b) Desse modo, modificam-se as atri-
buições do Estado, tal como vimos, assistindo com mais ênfase desde
meados dos anos de 1980, com a assunção dos mecanismos de ajustes
neoliberais e as políticas educacionais gestadas pelos organismos inter-
nacionais com o propósito de dar suporte às determinações do capitalis-
mo global. Este cenário, com suas interdependências globais, nacionais e
locais (BALL, 2005) passa a intervir crescentemente nos setores produ-
tivos e nas decisões da vida econômica, desviando o papel formativo do
trabalho e da educação (BACK; YOUNG, 2008) para fins orientados
pela racionalidade do mercado.

À medida em que a racionalidade técnico-instrumental alcança as
esferas institucionais da sociedade - em especial no que nos interessa
mais de perto nessas discussões, as instituições de Educação Profissional
e Tecnológica e seus professores -, ocorre um processo de subtração da
autonomia das próprias instituições educacionais e de seus atores, pro-
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fessores e gestores. Recente pesquisa de Fartes1 nessas Instituições dá
conta de que

[...] a exigência de novas estruturas pedagógicas e
organizacionais nas escolas estudadas recaíram, em
grande parte, sobre os valores, a cultura e as sub-
jetividades construídos em instituições de longa
existência e com padrões de excelência tradicio-
nalmente reconhecidos pela sociedade. A neces-
sidade de sobrevivência das instituições fez aflorar
sentimentos e atitudes ambíguos: ao mesmo tem-
po em que se rejeitavam orientações construídas
externamente a elas, buscava-se dar conta das
mesmas. A sensação de perda de proximidade com
as questões sociais e educacionais mais amplas da
sociedade, resultado das imposições do mercado,
acaba por engendrar uma crise nas identidades
pedagógicas e institucionais, na medida em que,
tanto a equipe técnico-pedagógica quanto os do-
centes, vão se dando conta (com um pouco mais
de visibilidade nos primeiros) da substituição dos
valores construídos internamente, ao longo de sua
formação, pelos princípios e orientações externas.
(FARTES, 2008, p. 680)

Como observado na pesquisa, a racionalidade instrumental, no per-
curso de ampliação de seu âmbito de atuação, substituiu o espaço da
interação comunicativa que havia anteriormente, desestabilizando anti-
gas formas de legitimação das relações sociais, afastando as discussões
sobre os valores éticos e formativos do processo educativo. Com isso,
passam a prevalecer a eficácia, a eficiência, o gerencialismo e a
performatividade (BALL, 2005), balizadas pelas finalidades propostas,
como o que se pode ver, especialmente, nas políticas para a Educação

1  Projeto pedagógico e educação profissional: um estudo nos CEFETs da Região Nordeste
no contexto da reforma do ensino nos anos 90. Com auxílio do CNPq.
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Profissional e Tecnológica, ficando a reflexão sobre a autonomia docen-
te e os valores éticos e políticos, ainda que formalmente presentes na
letra da norma (Parecer CNE n. 16/99), submetida aos interesses imedi-
atos dos setores produtivos e do mercado.

Com Dewey e Vygotsky vimos que a experiência do indivíduo não
é construída através de um ato solitário de auto-reflexão, mas no âmbito
de uma complexa rede de interações e mediações que envolvem a expe-
riência humana; com Habermas avançamos na compreensão de como
essas interações permitem resgatar e reconstruir a comunicação entre os
sujeitos, redimensionando a perspectiva de desenvolvimento científico
e tecnológico, entendendo tal desenvolvimento não como um fim em si
mesmo, mas subordinado a um projeto de sociedade constituída por
sujeitos autônomos e éticos.

Recentes discussões que envolvem a profissão docente trazem à
toma a questão do “profissionalismo”, sugerindo a substituição de tal
ideia pela de “profissionalidade”, o que ajuda a caminhar mais um pouco
na direção de uma resposta possível à pergunta feita no início do texto.
Que outro sentido, que outra compreensão poder-se-ia construir sobre
a formação dos professores da EPT, balizada pela dimensão dos saberes
da experiência, com ética e autonomia?

Profissionalismo e profissionalidade

O conceito de profissionalidade diferencia-se da acepção de
profissionalismo, originário de diferentes abordagens da sociologia das
profissões, essencialmente por compreender que as competências
requeridas são construídas pelos próprios sujeitos na articulação entre
conhecimentos implícitos (tácitos) e explícitos, as experiências de vida
e laborais e o desenvolvimento do “eu” competente. Sujeito autônomo,
com capacidade cognitiva, linguística e moral de se inter-relacionar com
os demais e de defender os seus posicionamentos de forma ética, resis-
tindo “[...] à coerção da sociedade e dos mais fortes, opondo-se à
heteronomia oposta pelo social”. (FREITAG, 1991, apud MARKERT,
2002, p.14)
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Ao mobilizar saberes que estão em jogo, não se devem considerar
apenas os que se relacionam e se complementam, mas também aqueles
que não são equivalentes, mas necessários. (KUENZER, 2004) Logo,
uma discussão sobre o domínio cognitivo deve articular saberes teóricos
a saberes práticos, além de não esquecer de que a simples existência
desses saberes não é suficiente para desencadear ações competentes – a
capacidade para mobilizar e transferir saberes práticos e teóricos depen-
de, também, do domínio afetivo. Não basta aos professores a capacida-
de de articular teoria e prática; é preciso ter comprometimento com o
coletivo, responsabilidade, estabilidade emocional para agir na incerteza
ou na urgência diante de um imprevisto.

Referindo-se ao quadro que compõe a explicação ecológica da prá-
tica profissional e o conceito de práticas aninhadas, Sacristán (1999)
enfatiza que a prática não deve ser entendida num sentido restrito da
sala de aula, mas em sua diversidade e em seus variados contextos. Para
elucidar esse complexo panorama, o autor revela os três contextos que
compõem o que chama de “explicação ecológica da prática profissio-
nal”: o contexto pedagógico, o contexto profissional dos professores e o
contexto sócio-político-cultural2. O primeiro refere-se às práticas coti-
dianas de sala de aula, responsável pela definição das ações imediatas do
trabalho docente; o segundo exprime um modelo de comportamento
profissional e produz um saber que legitima as práticas docentes; o ter-
ceiro é responsável por propor valores e conteúdos considerados essen-
ciais à prática profissional.

Desse quadro emergem os condicionantes da prática educativa que
tanto podem contribuir para o desenvolvimento da profissionalidade
docente como para a desprofissionalização deste, já que é na relação
com esse contexto, “interpretando o que deve ser o ensino e suas finali-
dades” (SACRISTÁN, 1999) que o professor constrói o conjunto de

2 O termo político foi aqui acrescentado à denominação dada por Sacristán (1999), por
crer que não há vida social que não seja política. A própria ação do homem em se tornar
presença no mundo, como afirma Freire (1997, 2001), tem um caráter político, à medida
que essa se expressa na luta pelo poder de decisão, de escolha, de autonomia. O homem
se torna presença no mundo ao tomar consciência de sua inconclusão e se inserir num
movimento constante de busca do ser mais, ou seja, ao criar sua existência humana,
afirma Freire (1997, 2001), o que não deixa de ser a constituição do “EU competente”.
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habilidades, valores, atitudes e saberes, ou como afirmam Libâneo (2001)
e Contreras (2002), a competência profissional necessária para se levar
adiante o processo formativo. É preciso ampliar o olhar para além do
contexto pedagógico, mesmo reconhecendo que este deva estar ligado
diretamente ao trabalho de sala de aula e ao professor, como defende
Sacristán (1999). O autor realça o caráter contextualizado da ação do-
cente e destaca na prática do professor a manifestação de um processo
dinâmico de interação entre sua cultura subjetiva e a cultura externa. A
reflexão igualmente é apontada como um processo que orienta as ações.

Ação genuinamente humana, aquela que merece
esse nome, é sempre reflexiva, ou seja, possui efei-
tos duradouros na pessoa que a realiza, e não so-
mente no meio que se desenvolve. Somos feitos
por aquilo que fazemos, pelo modo como agimos,
então, um efeito desse reflexo da ação (reflexão é
o processo ou o resultado de refletir e de
reflexionar) é a geração da consciência sobre a
ação, que é manifestada na forma de representa-
ções, de lembranças ou de esquemas cognitivos e
crenças que podem ser comunicadas, nutrindo a
memória do material para pensar sobre as ações
passadas e presentes e para orientar outras futu-
ras. (SACRISTÁN, 1999, p. 99)

O conteúdo da profissionalidade, da competência profissional, por-
tanto, não pode se limitar à prática sem reflexão, sob condição de se
mobilizar um conhecimento muito restrito, pois “a realidade não se dei-
xa revelar através da observação imediata”

É preciso ver além da imediaticidade para com-
preender as relações, as conexões, as estruturas
internas, as formas de organização, as relações
entre parte e totalidade, as finalidades, que não
se deixam conhecer no primeiro momento, quan-
do se percebem apenas os fatos superficiais, apa-
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rentes, que ainda não se constituem em conheci-
mento. (KUENZER, 2002, p. 8)

Isto quer dizer que há necessidade de se ampliar o olhar para além
do domínio metodológico e do espaço escolar. A educação se refere a
ações muito diversas e essas, por sua vez, influenciam no desenvolvi-
mento da prática educativa. O ensino, como expressão de uma prática
social, se concretiza na interação entre professores e alunos, sujeitos da
cultura e do contexto social do qual fazem parte. Além disso, é preciso,
como sugere Brzezinski (2001), que um novo paradigma científico rom-
pa com as rígidas fronteiras epistemológicas entre as ciências exatas e
sociais, para que os atores sociais possam ter mais regularidade e autono-
mia nas suas decisões.

A autonomia docente deve ser vista muito mais como resultado da
“[...] confluência de acções de colaboração interdocentes do que como
prosseguimento da tradicional acção isolada do professor no palco da
sala de aula”. (PARDAL, 2001 apud TAVARES, 2001, p. 121) A ideia de
uma autonomia profissional do professor, construída coletivamente, su-
põe que este exponha não apenas seus saberes formais, institucionalizados,
mas, sobretudo, seus saberes da experiência e saberes transformados na
ação com o outro.

Considerações finais: experiência, ética e autonomia na
formação de professores da EPT

Iniciamos o texto com uma reflexão sobre os saberes da experiên-
cia, defendendo que ser professor é mais do que ser conhecedor de
tecnologias, de técnicas de avaliação, de técnicas didático-pedagógicas.
Ser professor é compreender-se como “[...] um homem/uma mulher de
um tempo determinado, de uma sociedade concreta, que vive as con-
tradições e a incerteza desses mesmos tempo e sociedade”. (PARDAL,
2001, apud TAVARES, 2001, p. 84) Procuramos mostrar que os “saberes
da experiência” dos professores da EPT podem ser apreendidos na con-
fluência dos processos de interação que envolve um princípio
epistemológico comum encontrado nas formulações teóricas de Dewey,
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Vygotsky e Habermas que, embora situados em perspectivas e contin-
gências históricas específicas, apresentam-se, em boa medida, conver-
gentes em suas suposições, dado o valor privilegiado que atribuem à
ação humana concreta e em interação com o outro, que ocorre em con-
textos da prática mediada pela perspectiva sociocultural, capaz de pro-
mover continuamente um sentido ético e autônomo face aos desenvol-
vimentos da ciência e da tecnologia.

Essas considerações permitem-nos formular ainda outras questões:
como, a partir de uma dimensão ética e política o professor poderá exer-
cer sua autonomia nas escolhas das políticas públicas e dos currículos
que serão implementados por eles mesmos? Como suas experiências
profissionais, de vida e, sobretudo, suas implicações individuais e coleti-
vas poderão se tornar referências para sua atuação profissional? Como
superar a prevalência da racionalidade técnico-instrumental, própria dos
sistemas de formação profissional e tecnológica por uma formação do-
cente que inclua os valores éticos e os saberes da experiência?

Hargreaves (2001 apud TAVARES, 2001, p. 84) ajuda a pensar nes-
ses dilemas quando destaca que:

[...] os professores não ensinam do modo como o
fazem simplesmente em resultado das destrezas
que aprenderam ou que deixaram de aprender. A
forma como ensinam também está enraizada nos
seus antecedentes, nas suas biografias e no tipo
de docentes em que se formaram. As suas carrei-
ras, as suas esperanças e sonhos, oportunidades e
aspirações, ou a sua frustração também são im-
portantes para o seu empenhamento, entusiasmo
e morale [...]

A questão da moral na formação dos professores da EPT provoca-
nos o debate acerca da dimensão ética e política dos docentes visto que
não se trata da “moral” que esses possam desenvolver em consequência
apenas de sua postura pedagógica quando em sala de aula nas atividades
práticas. Trata-se da construção social e do sentido ético que atribuem
às suas ações no momento de suas intervenções pedagógicas, interpessoais,
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curriculares, na relação teoria e prática, visando à formação do conheci-
mento profissional dentro de uma realidade social, ética, política, esté-
tica e ambiental que possibilite o diálogo entre professores e alunos inte-
grantes de uma escola, de uma sociedade, de uma vida, que exige a
interdependência entre os seres e os interesses, nas relações sociais que
buscam justiça e dignidade para todos.

Os professores da EPT enfrentam novos desafios relacionados às
mudanças organizacionais e aos efeitos das inovações tecnológicas sobre
as atividades de trabalho. Como já destacamos, há uma multiplicidade
de fatores que interagem e afetam as relações profissionais, em grande
parte representados pelos “sentimentos e atitudes ambíguas” (FARTES,
2008, p. 683) dos docentes em relação à sua atuação frente às reformas
educacionais.

Acreditamos que a formação para a atividade docente nas institui-
ções públicas de Educação Profissional e Tecnológica, especialmente as
autarquias que compõem a Rede Federal, não se diferencia essencial-
mente da formação dos professores em geral. Porém, vê-se que em rela-
ção ao professor da EPT, a dificuldade se agrava quando boa parte destes
colocam-se como donos do saber e “formam” alunos do ensino técnico
e do tecnológico mediante certas qualidades, características, “compe-
tências e habilidades” para uma possível inserção profissional e desen-
volvimento da “empregabilidade”, esquecendo-se de que a eles mesmos
essas exigências também são (im)postas.

Diante do quadro que delineamos no início desse artigo, no qual
sintetizamos algumas das principais características do chamado mundo
pós-moderno, da sociedade global, do conhecimento ou outro nome que
se lhe queira dar, considerando, inclusive, o quanto de ideológico existe
nessas qualificações (FERRETTI, 2008), alguns pontos se apresentam
como fundamentais para adoção de novas atitudes docentes. Nas pala-
vras de Nóvoa (1999, p. 18-19):

[...] O reforço de práticas pedagógicas inovado-
ras, construídas pelos professores a partir de uma
reflexão sobre a experiência, parece ser a única
saída possível [...] O momento em que professor
julga e decide, a partir da análise de uma situação
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singular e com base nas suas convicções pessoais
e nas discussões com os colegas, transforma-se,
assim, numa dimensão central do processo
identitário [...] trata-se de inscrever a dimensão
coletiva no habitus profissional dos professores.

Algumas dessas iniciativas docentes, nas quais podemos entrever
nosso entendimento acerca dos saberes da experiência não dependem
individualmente de cada professor, é preciso que fique claro que são,
antes, um compromisso institucional, coletivo e pessoal, no qual a esco-
la, vista em sua complexidade e na diversidade de seus atores, precisa
ser envolvida. Nesse processo, há que se considerar, por um lado, os
aspectos de ordem intrínseca, subjetiva, de atitudes do professor articu-
lados às estruturas de poder nas instituições de educação e destas em
relação ao poder do Estado e, por outro lado, há que se considerar,
igualmente, que essas relações não são mecânicas, isto é, elas se dão em
uma via de mão dupla, na qual as instituições e seus atores também
exercem uma autonomia, ainda que relativa.

Um certo sentimento de comodidade ao que está posto pode in-
terferir ou mesmo validar uma cultura escolar que pode ir de encontro
ao que as necessidades formativas ou possibilidades de formação dos
docentes da EPT demandam na sociedade contemporânea.

Talvez, ligado com atitudes desse teor esteja a
grassar nas instituições de ensino superior um fe-
nômeno preocupante e que se manifesta em com-
portamentos como: pôr-se à margem fazendo ape-
nas aquilo a que se é estritamente obrigado; con-
fundir os interesses institucionais com os indivi-
duais; atitudes acríticas e subservientes ou
bajulação face aos detentores máximos da autori-
dade instituída, não reconhecendo os seus legíti-
mos representantes; fomento de oligarquias de
poder demasiado fechadas e reduzidas, nomeadas
pelas chefias; aproveitamento de funções no ex-
terior para favorecer os seus grupos no interior,
em detrimento da dedicação desinteressada da
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grande maioria que se procura assegurar o bom
funcionamento da instituição nas suas diversas
funções: pedagógica, científica, de investigação e
extensão à comunidade, etc. (TAVARES, 2001,
p. 23)

Nesse contexto, refletir sobre a formação de profissionais que de-
vem formar não só para o trabalho, mas para a vida, remete a uma outra
questão crucial para a formação de professores da EPT: que percursos,
que conhecimentos constroem suas competências para formar o outro?
Como afirma TAVARES (2001, p. 24) é urgente que na “[...] formação
desses profissionais se desenvolva uma outra maneira de ser, de estar, de
agir, a partir de outros referenciais científicos, éticos, culturais, huma-
nos”. Evidenciamos que não se trata apenas de identificar que temáticas,
que campos disciplinares que competências estes devem desenvolver na
sua formação. Propomos aqui um novo olhar para essa formação. Uma
possibilidade de diálogo entre os saberes formais e saberes da experiên-
cia, construídos nas interações entre os sujeitos, orientados por
posicionamentos e atitudes que revelem seu potencial humano e de
humanização.
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