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RESUMO
LINS, Maria Geísa M. O discurso na relação entre teoria e prática: uma hibridização
possível no currículo do Curso de Pedagogia – PARFOR – UESB. 2016. 140f. Dissertação
(Mestrado) - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Vitória da Conquista, 2016.
A hibridização do conhecimento é uma temática que vem ganhando a atenção de
pesquisadores no que se refere à relação entre teoria e prática no âmbito dos estudos do
currículo. Com esse interesse, esta pesquisa buscou investigar como acontece este processo de
hibridização e de articulação da relação entre teoria e prática no campo do currículo. Nesse
contexto, o que se procura problematizar é sobre as práticas discursivas produzidas pelos
sujeitos do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR que
se revelam por meio da hibridização do conhecimento escolar e do currículo na formação
inicial do professor. Discutem-se as acepções do que seja um híbrido, ao estabelecer um
paralelo com práticas articuladas. Neste sentido, aprofundou-se a noção de ambivalência, já
que esse fenômeno curricular existente nas práticas cotidianas de ensino e nos percursos
formativos dos docentes é pouco perceptível em sala de aula. Parte-se do princípio de que a
relação entre teoria e prática deve ser vivenciada como um processo da dupla face de desejos
que se completam e se unem não podendo ser isoladas. Ou seja, como um campo
bioepistemológico e bivocal, onde a marca da dualidade se faz presente no passado e no
futuro, representado pela convivência de diferentes gerações em um único espaço tempo de
sala de aula e seu (in)acabamento. A abordagem metodológica adotada na pesquisa foi
suportada na ordem metodológica do Círculo de Bakhtin por indicar a extração dos
enunciados dos sujeitos da pesquisa por meio da interação verbal processada nos grupos
focais. Os sujeitos da pesquisa são os professores cursistas do PARFOR, Curso de Pedagogia,
turma ingressante no ano de 2014, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB,
polo fora de sede, localizado no Município de Cândido Sales. A análise processada por meio
da sobreposição dos enunciados dos docentes com o referencial teórico de concepção de
currículo pós-estruturalistas faz afirmar que a formação docente depende de processos de
hibridização de práticas e ações com a linguagem no interior do currículo praticado do curso
junto à reflexão das situações de interação verbal com o objeto de ensino. As análises indicam
que, ao obter o conhecimento na formação do PARFOR, os professores-cursistas reorganizam
seus pensamentos, utilizando-se de discursos híbridos, tendendo a resistir a movimentos de
articulação curricular, ao indicar possibilidades de se apropriarem de práticas curriculares
híbridas para a organização de seu trabalho pedagógico.
Palavras-chave: Currículo. Dialogismo. Formação Docente. Hibridização. Articulação.

ABSTRACT
LINS, Maria Geísa M. Discourse in the relationship between theory and practice: a
possible hybridization in the curriculum of the Pedagogy Course – PARFOR – State
University of Southwest Bahia. 2016. 140f. Dissertation (Master’s Degree) – State University
of Southwest Bahia – Vitória da Conquista – Brazil, 2016.
Hybridization of knowledge is a topic that has been gaining the increasing attention of
researchers concerned with the relationship between theory and practice within curriculum
studies. Arising from this interest, this paper attempts to investigate how the process of
hybridization and articulation between theory and practice occurs in the field of curriculum.
In this context, the focus is the analysis of the discourse produced by the pedagogy students
enrolled in the PARFOR – Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica
(National Program for the Qualification of Basic Education Teachers). Such discourse reveals
itself through the hybridization of academic knowledge and the curriculum developed in these
teachers´ initial qualification programs. We discuss the concepts of what is hybridization
while establishing a parallel with articulated practices. In this sense, the notion of
ambivalence is further developed because teachers in the classroom do not easily notice this
curricular phenomenon, which exists in daily teaching practices as well as in teacher´s
qualification processes. It is assumed that the relationship between theory and practice must
be understood as a double-faced process of desires that complete one another, that unite, and
that cannot be isolated. In other words, it is seen as a bioepistemological and double-voiced
field where duality is present in the past and in the future, represented by the coexistence of
different generations in one single space-time of the classroom and is (in)complete. The
methodological approach adopted in this research is based on the methodological order of the
Bakhtin Circle, as it recommends the extraction of the research subjects´ enunciations through
the verbal interactions produced in the focal groups. The subjects of this research are the
teachers enrolled, in 2014, in the PARFOR, Pedagogy Course, offered by UESB (University
of Southwest Bahia) in the municipality of Cândido Sales, Bahia, Brazil. The analysis,
processed by overlaying the teachers´ enunciations with the theoretical framework of poststructuralist curriculum concepts, confirms that teacher-training programs depend on the
hybridization of practices and actions with the language used in the curriculum ministered in
the course as well as reflections about the situations of verbal interactions with classroom
students. These analyses indicate that when the pedagogy students gain knowledge during the
PARFOR course, they re-organize their thoughts using hybrid discourses, and tend to resist
curricular articulation movements. Results show the development of possibilities for these
students to take ownership of hybrid curricular practices to organize their pedagogical work.
Key-words: Curriculum. Dialogism. Teacher Training Programs. Hybridization. Articulation.
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1 A TRAVESSIA: DA VIVÊNCIA À PESQUISA
Digo: o real não está na saída nem na chegada: ele se
dispõe para a gente é no meio da travessia.
Guimarães Rosa
Com o enunciado “meio da travessia”, começo1 a tecer minhas inquietações,
angústias, vontades, desejos que, ao longo da “travessia”, entre o passado e o futuro, enquanto
docente, que se iniciou e permanece com otimismo, sonho, conflito, incerteza – na esperança
de uma educação voltada para o desenvolvimento humano e enfrentamento político de
problemas educacionais.
Guardo muitas lembranças da escola pública que me formou, pois foi um período
marcado por momentos de muito silêncio, aceitação, disciplina e cobrança. Atualmente, ao
estudar o currículo e estar na condição de pesquisadora, consegui compreender o que permeou
cada década, no que se refere às contradições sociais e à maneira como os representantes do
poder viam e pensavam o ser humano, adequando-os às realidades defendidas por eles para
tornarem sua concepção justa, aceita, porque não a verdadeira.
Muitos alunos neste modelo de educação formatada, como eu, tiveram dificuldade
de apreender conteúdos decorativos como datas históricas, os cálculos matemáticos, as regras
gramaticais, pois estes eram dados como “conta-gotas” e com tempo previsto para seu
término, sem levar em consideração as diferenças individuais de cada aluno, sua cultura, sua
religiosidade, seu modelo de família, a impedir que a criatividade e a transgressão fossem
uma marca nesse processo cíclico que é a vida.
Reforçando o “silêncio” em que se acham as massas populares dominadas pela
prescrição de uma palavra veiculadora de uma ideologia da acomodação, não pode
jamais um trabalho constituir-se como um instrumento auxiliar da transformação da
realidade. (FREIRE, 1981, p.15).

Esse silêncio gerava muitos conflitos internos em mim, sobretudo a sensação de
incompetência que, na verdade, era desenvolvida através dos valores impostos por esse
modelo de ensinar e aprender, que me levava a questionar quantas “Marias medrosas” a
educação formou. O que sempre me manteve forte foi a ousadia muito bem retratada nos
estudos de Freire (1987) sob o título Medo e ousadia: o cotidiano do professor e a
perseverança de nunca parar e aceitar essa condição.

1

Como a vivência é única e singular em cada sujeito do conhecimento, optamos por utilizar a primeira pessoa do
singular na parte inicial da dissertação, para evidenciar como se deu o meu encontro com o objeto de pesquisa.
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Nessa travessia, estiveram sempre presentes a pedagogia dos exames e as
mudanças de legislação do ensino no cenário brasileiro. Após a conclusão do antigo primário,
prestei exame de admissão, que era passagem obrigatória para o ginásio. Nessa época que
prestei o referido exame, este já não tinha validade, uma vez que, logo em seguida, os
militares fizeram valer os seus ideais, as suas ideologias ao extingui-lo e ao instituir a Lei
5.692/712.
No que se refere à passagem para o segundo grau, a mesma Lei o transformou em
cursos profissionalizantes, de modo a acabar com o ensino científico existente até então e que
funcionava muito bem. A Escola Normal foi desativada e o curso de formação para
professores das quatro primeiras séries iniciais do ensino básico foi transformado em
“Habilitação Magistério”. Para Ghiraldelli, “[...] esse foi, talvez, um dos mais sérios golpes na
política de formação de professores, ao menos até a década de noventa, quando, então, outras
situações mais desastrosas ainda viriam atingir a formação de professores de primeira à 4ª
série do Ensino Fundamental”. (GHIRALDELLI, 2006, p.125).
Neste sentido, como as opções dadas pela Lei 5.692/71 eram restritas à
profissionalização de nível médio para todos e por a escola pela qual estudava só ter dado a
alternativa para os cursos profissionalizantes de Secretariado, Ciências Contábeis e
Magistério, escolhi o último por ser o mais favorável para prosseguir os estudos. Continuei a
minha ousadia a estudar sozinha para prestar exame vestibular no Curso de Pedagogia,
paralelamente dei início à vida profissional como professora da Educação Infantil.
Desse modo, em abril de 1992, tive contato com Paulo Freire em uma palestra por
ele proferida na Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, em Itabuna, na Bahia. Freire,
em seu livro Pedagogia da Esperança, compara este encontro com o que aconteceu em Fiji,
nos anos 70, afirmando que “[...] os participantes de ambas, estudantes de quase vinte anos
atrás das ilhas do Pacífico Sul e estudantes de hoje de Itabuna, na Bahia, tinham motivações
parecidas: moviam-se atiçados pelo gosto da liberdade e tinham na Pedagogia do Oprimido
um ponto de referência”. (FREIRE, 1992, p.184). Depois, tive a oportunidade de participar de
um Círculo de Cultura promovido pela Prefeitura Municipal de Itabuna com a presença do
ilustre educador na cidade de Coaraci, na Bahia.
Em todos esses períodos, a participação em encontros, seminários, palestras,
cursos e fóruns de debate sobre supervisão escolar, educação infantil, alfabetização e
formação de professores, tanto como ouvinte quanto como formadora, passou a ser uma
2

Lei 5.692/71 foi a segunda LDBEN implantada no país com o objetivo de reformar a educação de 1º e 2º graus
em âmbito nacional. Essa Lei alterou a Lei anterior 4.024/61 e foi instituída em 11 de agosto de 1971.
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bandeira de luta. E fui aperfeiçoando a cada momento nos congressos, nas passeatas, nos
movimentos que exaltavam a educação pública de qualidade. Dessa maneira, a Pedagogia
passou a ser o meu refúgio, a minha luta incessante contra a objetividade reacionária de
aprender e ensinar que me impuseram.
Já em 1999, as reflexões relacionadas à educação durante esse período passaram a
ter um novo rumo: que destino dar ao Curso de Pedagogia? Nesse viés, discussões me
levavam a participar de seminários e fóruns de debate sobre as políticas e as reformas
educacionais, com os mais variados estudiosos como: Helena de Freitas e representantes da
Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação – ANFOPE, que
consideravam a “docência como a base da formação e da identidade de todos os profissionais
da educação”. Assim, essa discussão atravessou o século e só foi consolidada em maio de
2006.
Nessa jornada, participei também do curso de formação para os Sem-Terra, do
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA (primeiramente como
aluna do curso ministrado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
INCRA e depois como multiplicadora). Esta foi uma experiência muito gratificante, pois pude
reavaliar meu trabalho como formadora, ao mesmo tempo em que aprendia novas formas de
pensar, viver e sentir a educação.
Destarte, com a ampliação dos programas governamentais para a formação inicial
a partir de 2000, passei a ser formadora do Programa de Formação de Professores
Alfabetizadores (PROFA) em 2001 e do Plano Nacional de Formação de Professores da
Educação Básica (PARFOR) de 2009 a 2013, além de atuar como professora do Ensino
Superior no curso de Pedagogia. A partir daí, agucei a necessidade de compreender como os
conhecimentos são elaborados pelos professores.
A convivência constante com estes dois tipos de realidade – como
professora/formadora em programas desenvolvidos pelas redes governamentais e os conflitos
gerados na prática advindos de toda essa experiência –, levaram-me a momentos de dúvidas e
hesitações, sendo uma delas a compreensão do rumo teórico e prático que os cursos de
formação para professores estavam tomando. Nesse aspecto, como educadora, aprendi a viver
a reciprocidade com meus alunos em relação ao ensino e a aprendizagem, pois é nesse
cotidiano de formação continuada que busco formar-me constantemente.
Durante esse processo de formação e, ao mesmo tempo, como formadora,
percebia-se que, de uma aula para outra, os alunos chegavam com discursos diferenciados,
modificados e até mesmo deformados em sua constituição teórica. Isso, por muitas vezes,
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distanciou-se das discussões estabelecidas durante as aulas. Neste contexto, passei a
questionar-me: será que eu falei isso? Por que eles afirmam com tanta convicção de que eu
falara daquela forma? Neste sentido, dúvidas pairavam sobre minha cabeça. Assim,
permaneciam minhas interrogações: será que estou querendo um discurso formatado, ou
realmente o discutido em sala de aula não se fazia claro? Ou ainda, se as minhas abstrações
interferiam na compreensão do conteúdo, ou se as abstrações dos próprios alunos sofriam esta
interferência? Então, a partir desses questionamentos, surgiu a necessidade de compreender
como as relações dialógicas eram estabelecidas no interior da sala de aula, mais
especificamente nos discursos dos professores/cursistas com magistério, que estavam em
exercício e realizavam a primeira licenciatura – formação inicial no PARFOR.
Portanto, a questão apresentada se insere na relação entre a teoria e a prática, na
tentativa de responder se as práticas pedagógicas revelam hibridização do e no currículo, por
meio dos enunciados dos professores/cursistas. As questões que se desdobraram para essa
compreensão foram: O que é um híbrido no currículo? Será que as práticas estão articuladas
ou hibridizadas? O que o conceito de hibridismo no debate contemporâneo nos remete em
relação ao currículo? Como os professores/cursistas lidam com os discursos científicos em
suas práticas? Em que momento se percebe que os discursos entre teoria e prática se
entrelaçam por meio da hibridização no currículo dos professores/cursistas do PARFOR?
Nessa esteira, o objetivo geral desta discussão buscou compreender o
entrelaçamento dos discursos da relação entre teoria e prática por meio da hibridização no
currículo dos professores/cursistas no Plano Nacional de Formação de Professores da
Educação Básica – PARFOR, Curso de Pedagogia, turma ingressante no ano de 2014, da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. Sob esse elemento norteador, os
objetivos específicos tomam como análise deste processo e visam identificar como a
hibridização emerge no discurso dos professores/cursistas do PARFOR, assim como distinguir
os discursos que se entrecruzam no âmbito da teoria e da prática e sua possível hibridização
ou articulação.
Nesse contexto, procura-se problematizar as práticas discursivas produzidas pelos
sujeitos do PARFOR que se revelam por meio da hibridização do conhecimento escolar e do
currículo na formação inicial do professor. Dessa forma, essa pesquisa é de cunho qualitativo,
baseada nos pressupostos da filosofia da linguagem que se constitui por signos e, enquanto
tal, não há ruptura de uma esfera a outra da realidade externa com a realidade interna. Por
conseguinte, os caminhos trilhados para compreender a hibridização partem dos estudos sobre
a teoria do romance, pelo viés das questões de literatura e de estética. A construção da
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metodologia toma como referência o Círculo de Bakhtin, no qual a base dos procedimentos
metodológicos consiste nas regras metodológicas e na ordem metodológica para o estudo da
língua. Tais regras metodológicas são indispensáveis para entender as classificações das
formas de enunciados na comunicação verbal. Portanto, o componente hierárquico exerce
uma influência nas relações sociais, pois “o respeito às regras da “etiqueta”, do “bem falar” e
as demais formas de adaptação da enunciação à organização hierarquizada da sociedade têm
uma importância imensa no processo de explicitação dos principais modos de
comportamento”. (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2011, p.45).
Dessa forma, todo signo social resulta de um processo de interação entre os
indivíduos socialmente organizados e que qualquer modificação ocorrida na forma concebida
acarretará uma mudança no signo. Assim, estabelecem as regras metodológicas:
1) Não separar ideologia da realidade material do signo (colocando-a no campo da
“consciência” ou em qualquer outra esfera fugidia ou indefinível).
2) Não dissociar o signo das formas concretas da comunicação social (entendendose que o signo faz parte de um sistema de comunicação social organizada e que não
tem existência fora deste sistema, a não ser como objeto físico).
3) Não dissociar a comunicação social e suas formas de sua base material
(infraestrutura). (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p.45, grifos do autor).

Por ser o princípio da regra, a ordem metodológica parte do pressuposto de que a
comunicação verbal evolui constantemente ao se entrelaçar com outras produções da
comunicação global, não podendo separá-la do todo.
Graças a esse vínculo concreto com a situação, a comunicação verbal é sempre
acompanhada por atos sociais de caráter não verbal (gestos do trabalho, atos
simbólicos de um ritual, cerimônias, etc.), dos quais ela é muitas vezes o
complemento, desempenhando um papel meramente auxiliar. (BAKHTIN;
VOLOCHÍNOV, 2014, p.128).

Portanto, a ordem metodológica deve ser as seguintes:
1) As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições concretas
em que se realiza.
2) As formas das distintas enunciações, dos atos da fala isolados, em ligação
estreita com a interação de que constituem os elementos, isto é, as categorias de atos
de fala na vida e na criação ideológica que se prestam a uma determinação pela
interação verbal.
3) A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação linguística
habitual. (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p.129).

Assim, pode-se observar que tanto a regra quanto a ordem metodológica se
desenvolvem nas relações sociais, nas interações verbais das hierarquias ou dos atos de fala
no processo de evolução constante, de modo a refletir a mudança da língua. Portanto, a
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apreensão do objeto tem a pretensão de estudar as relações entre teoria e prática pedagógica,
bem como o entrelaçamento dos discursos por meio da hibridização no currículo do PARFOR.
Tais incursões sobre hibridização vêm ganhando força nos estudos sobre o campo do currículo
em seus aspectos filosóficos, sociológicos, culturais e linguísticos para formular consensos,
orientar mudanças e determinar suas finalidades na busca por legitimação de discursos que
ganham novos sentidos e novos significados no movimento constante da relação entre teoria e
prática.
Destarte, ao realizar uma linha histórica do processo de desenvolvimento
profissional, percebe-se a proporção de oportunidades geradas no decorrer da formação em
seu aspecto socioideológico, confirmando Bakhtin (2014) ao afirmar: “A consciência
individual é um fato socioideológico. Enquanto esse fato e todas as suas consequências não
forem devidamente reconhecidas, não será possível construir nem uma psicologia objetiva
nem um estudo objetivo das ideologias”. (BAKHTIN, 2014, p. 35, grifo do autor). Essa linha
é o fio condutor de minhas ações teóricas e práticas permitiu também estabelecer e encontrar
o elo que me levou a cada objetivo desencadeado por perspectivas e necessidades de
aperfeiçoamento profissional e buscar nele, as indagações que realizo acerca da formação dos
profissionais do magistério da educação básica.
É nessa travessia, portanto, que reafirmamos3 o nosso interesse de pesquisa pela
formação inicial4 dos profissionais do magistério da educação básica, pelo seu caráter
propedêutico que assinala os desafios primordiais para o processo de construção de uma
educação de qualidade. Como formadora, ao passar por várias etapas destas reformas
educativas desde o final da década de 70, acreditamos que o processo de reestruturação dos
cursos de formação para os profissionais do magistério, inclusive no ensino superior, não tem
sido satisfatório na preparação das práticas destes sujeitos para os contextos educacionais que
os esperam.
Coelho e Souza definem que “A concepção de sujeito [...] é aquela que não prevê
um sujeito assujeitado nem tão pouco um sujeito intencional, mas um sujeito que trabalha
discursivamente; trabalho que pode provocar efeitos que não são previstos por quem
3

A partir desse momento, utilizaremos a primeira pessoa do plural, pois a pesquisa passa a ser construída por
dois pensamentos, duas vozes, duas vivências que dialogam e dão corpo ao objeto de estudo.
4
Nesta pesquisa, priorizamos a formação inicial dos professores do Plano de Formação dos Professores da
Educação Básica – Parfor, que acontece na graduação, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei nº. 9.394/96, instituída pelo Decreto nº. 6.755/2009, cujas diretrizes estão ancoradas no Plano de
Metas Compromisso Todos pela Educação, criado pelo Decreto 6.094/2007 como programa estratégico do Plano
de Desenvolvimento da Educação – PDE (CAPES, 2013).
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enuncia”. (COELHO; SOUZA, 2012, p.12). Porém, quando analisamos os estudos e
pesquisas referentes à formação inicial, notamos que o assunto, nos últimos anos, tem obtido
a atenção de pesquisadores como André et al. (1999), Gatti (2014), Freitas (1999), Pimenta
(2002; 2005), Dourado (2015), dentre outros que buscam em suas pesquisas contribuir com
reflexão centrais no campo da educação.
Sob esse prisma, o estudo da arte elaborado por André et al. (1999) mapeou três
grandes grupos de conhecimento sobre a formação inicial tendo as seguintes fontes para
análise: 1) dissertações e teses defendidas no período de 1990-1996; 2) artigos e periódicos
publicados no período de 1990-1997; 3) os trabalhos do Grupo de Trabalho (GT) de formação
de professores da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED
no período de 1992-1998. Ainda considerando o referido estado da arte, Gatti esclarece:
Tratou-se de um estado da arte da formação de professores no Brasil, à época, com o
qual verificamos, ao comparar com os estudos atuais que há uma permanência de
problemas não resolvidos sobre a formação de professores para a educação básica.
Foi estudo inspirador para outras pesquisas mais recentes. (GATTI, 2014, p.30).

Ainda segundo esse estudioso,
Na esteira dessa proposta, dez anos após, dois estudos bem amplos realizados sob os
auspícios da Unesco, com base em mais de uma centena de produções nacionais, e
com levantamentos em bases de dados, permitem ter um panorama geral atual sobre
o cenário dos professores, sua formação inicial e continuada e da profissão docente
no Brasil. Gatti; Barreto (2009); Gatti; Barreto e André, ( 2011). [...] Survey nacional
coordenado por Oliveira e Vieira (2010) sobre o trabalho docente na educação
básica no Brasil [...]. Pesquisa nacional de Gatti e Nunes (2009) e pesquisas
regionais elaboradas por Libâneo (2010) e Monfredini (2013). Os trabalhos de
Pimenta e Lima (2007), Pimenta (2008) e Calderano (2012, 2013) enfeixam ricas
referências sobre os estágios curriculares nos cursos de licenciatura, com uma
interlocução abrangente com as produções no tema. Os estudos de Diniz-Pereira
(2002), Catrib, Gomes e Gonçalves (2008) e Scheibe (2011) nos mostram situações
e conjunturas de crises e de perspectivas nessa formação. As análises de Preti
(2005), Dourado (2008), Barreto (2008), Pretto e Lapa (2010), Forentini (2012) e
Gatti (2012) encaminham conhecimentos sobre questões relativas à formação a
distância de professores. (GATTI, 2014, p.30).

Dessa forma, podemos observar a existência de muitos questionamentos
elencados nos mapeamentos elaborados pelas autoras sobre a formação do professor. Essa
discussão tenta compreender a sua situação real no cenário acadêmico brasileiro ao longo
da história. Os debates que possuem como eixo central as exigências de transformação da
realidade educacional brasileira pontuadas numa definição do papel do professor, bem
como sua identidade profissional permanecem sem grandes alterações em relação ao seu
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modelo teórico e prático. Sob esse viés, Azevedo e colaboradores sinalizam que, ao longo
desta trajetória, o professor já foi estudado e definido como “transmissor de
conhecimento (1960), o técnico de educação (1970), o educador (1980), o professorpesquisador (1990), o professor pesquisador-reflexivo (2000)”. (AZEVEDO et al., 2012,
p.1020). Visto desse modo, percebe-se que a formação inicial, ao definir uma tipologia
para cada momento histórico, tenta ajustar a relação entre teoria e prática a uma nova
concepção de educação baseada na determinação de modelos sociais com grande
influência no cenário mundial.
Nestes ajustes é que a formação inicial para os profissionais do magistério da
educação básica, em nível superior é pensada, ora como professor pesquisador, ora como
professor reflexivo, sendo o eixo do desenvolvimento das suas práticas as articulações
estabelecidas entre seus cursos, entre as disciplinas, entre as organizações da escola e
assim por diante. Nessa acepção e de acordo com Dourado (2015), as novas DCNs para
os cursos de formação inicial para os profissionais de magistério da educação básica,
abrangem: a) Cursos de graduação em licenciatura; b) Cursos de formação pedagógica
para graduados e licenciados, c) Cursos de segunda licenciatura. De acordo com o autor,
as novas DCNS definem que:
1. Compete à instituição formadora definir, no seu projeto institucional de
formação, as formas de desenvolvimento da formação inicial dos profissionais do
magistério da educação básica articuladas às políticas de valorização desses
profissionais e em consonância ao Parecer CP/CNE 2/2015 e respectiva resolução;
2. Que a formação inicial capacite o profissional do magistério da educação básica,
para o exercício da docência e da gestão educacional e escolar na educação básica, o
que vai requerer que essa formação em nível superior, adequada à área de
conhecimento e às etapas e modalidades de atuação, possibilite acesso a
conhecimentos específicos sobre gestão educacional e escolar, bem como formação
pedagógica para o exercício da gestão e coordenação pedagógica e atividades afins;
3. Que a formação inicial de profissionais do magistério será ofertada,
preferencialmente, de forma presencial, com elevado padrão acadêmico, científico,
tecnológico e cultural. (DOURADO, 2015, p.308).

Complementando essa ideia e visando garantir normas o respeito tanto à
diversidade nacional quanto à autonomia pedagógica das instituições, as DCNs estipulam os
seguintes aspectos nucleadores para formação inicial:
I. Núcleo de estudos para a formação geral das áreas específicas e
interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e metodologias, e das
diversas realidades educacionais;
II. Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação
profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos e a pesquisa
priorizada pelo projeto pedagógico das instituições, em sintonia com os sistemas de
ensino; e
III. Núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular. (DOURADO,
2015, p.309).
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Em relação ao currículo as DCNs orientam que a estrutura curricular dos cursos
de formação inicial,
deverão garantir nos currículos conteúdos específicos da respectiva área de
conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e metodologias, bem como
conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, formação na área de políticas
públicas e de gestão da educação, seus fundamentos e metodologias, direitos
humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religioso, de faixa
geracional, língua Brasileira de Sinais (Libras) e direitos educacionais de
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. (DOURADO,
2015, p.309).

Nesse aspecto, no decorrer do processo de discussão sobre a formação inicial,
podemos afirmar que as exigências pautadas pelas DCNs se inserem num cenário de
determinações nos seus currículos. Exigências estas que se pautaram na ampliação da carga
horária que permita ao professor uma sólida formação com atividades já sinalizadas nos
núcleos para formação I e II, bem como uma relação entre teoria e prática que desvele
elementos necessários para o desenvolvimento dos conhecimentos para a atividade docente
em seu núcleo III. Há, portanto, uma ênfase às práticas distribuídas ao longo dos semestres da
estrutura curricular, como também, ao estágio supervisionado que deve ser desenvolvido a
partir do primeiro semestre do Curso de Pedagogia. Todas essas normatizações devem estar
em conformidade ao projeto de curso da instituição formadora.
Em face dessas determinações instituídas pela Lei Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB, Lei 9.394/96, é que surge a Diretoria de Formação de Professores da
Educação Básica – DEB, órgão da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – CAPES. A DEB trabalha com quatro linhas de ação: a) formação inicial; b)
formação continuada e extensão; c) formação associada à pesquisa; e d) divulgação científica,
com o objetivo de fomentar a formação de professores para a Educação Básica. Em seu modo
de compreender a formação, a DEB salienta ser na formação inicial do professor que se inicia
a qualidade da educação. Neste sentido, destaca três programas importantes para o
desenvolvimento da formação inicial, a saber: 1) O Plano Nacional de Formação de
Professores para a Educação Básica – PARFOR; 2) o Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência – PIBID; 3) o Programa de Consolidação das Licenciaturas –
Procedência.
Ao ter como referencial essas ações realizadas pelo DEB, o Plano Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR foi instituído pelo Decreto 6.750 de
janeiro de 2009, como uma ação política emergencial voltada para a formação inicial de
professor em serviço.
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Tem a finalidade de atender às disposições da Política Nacional de Formação de
Profissionais do Magistério da Educação, instituída pelo Decreto nº 6.750/2009,
cujas diretrizes estão amparadas no Plano de Metas Compromisso Todos pela
Educação, criado pelo Decreto 6.094/2007 como programa estratégico do Plano de
Desenvolvimento da Educação – PDE. Este Plano, lançado em 2007, elenca entre
seus objetivos principais a formação de professores em serviço e a valorização dos
profissionais da educação. (CAPES, 2013, p.27).

Assim,
A Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica tem por
finalidade organizar e efetivar, em regime de colaboração entre União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, em estreita articulação com os sistemas, redes e
instituições de educação básica e superior, a formação dos profissionais da educação
básica. Essa politica nacional, a ser coordenada pelo MEC, se [sic] constitui como
componente essencial à profissionalização docente. (DOURADO, 2015, p.301).

Nesse veio de raciocínio, as competências destinadas à Diretoria de Formação de
Professores da Educação Básica têm suas atribuições estabelecidas no Estatuto da Capes, que
define:
Art. 24. À Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica compete:
I - fomentar a articulação e o regime de colaboração entre os sistemas de ensino da
educação básica e de educação superior, inclusive da pós-graduação, para a
implantação da política nacional de formação de professores de Magistério da
Educação Básica;
II- subsidiar a formulação de políticas de formação inicial e continuada de
professores da educação básica;
III – apoiar a formação de professores da Educação Básica, mediante concessão de
bolsas e auxílios para o desenvolvimento de estudos, pesquisas, projetos inovadores,
conteúdos curriculares e de material didático;
IV – apoiar a formação de professores da Educação Básica mediante programas de
estímulo ao ingresso na carreira do magistério; e
V – fomentar o uso de tecnologias de informação e da comunicação nos processos
de formação de professores da Educação Básica (CAPES, 2013, p.11).

CONEXÃO ENTRE TEORIA E
PRÁTICA

INTEGRAÇÃO ENTRE ESCOLA
BÁSICA E INSTITUIÇÃO
FORMADORA

EXCELÊNCIA E
EQUIDADE NA
FORMAÇÃO

ARTICULAÇÃO ENTRE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO

EQUILÍBRIO ENTRE
CONHECIMENTO, COMPETÊNCIAS,
ATITUDES E ÉTICA

Figura 1 - Princípios articuladores da formação de docentes
Fonte: CAPES, (2013, p.14).
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Os princípios articuladores do DEB (Figura 1) para formação inicial da Educação
Básica devem ser respeitados pelas Instituições de Ensino Superior - IES que aderirem ao
programa. No que concerne aos projetos institucionais, estes, por sua vez, são flexíveis, visto
que, ao serem elaborados e desenvolvidos, devem levar em conta às especificidades locais e
regionais em resposta ao desafio que se fizerem presentes nos sistemas de ensino e,
consequentemente, ao mundo em constante transformação. Esses princípios devem estar em
consonância com os objetivos da Política Nacional, e nele inseridos os objetivos específicos
do PARFOR, a saber:
a) promover o acesso dos professores em exercício na rede pública de educação
básica à formação superior exigida pela LDB;
b) consolidar os Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente, nos
termos do Decreto 6.755/20097, como instância de debate, organização e
acompanhamento da formação docente em cada unidade federação;
c) fomentar a articulação entre educação básica e educação superior, inclusive entre
a pós-graduação, as IES e a escola básica;
d) despertar o interesse dos professores formadores para a realização de estudos e
pesquisas sobre formação docente, utilizando as vivências e as trocas de experiência
e saberes advindos do estreito contato formadores com docentes em pleno exercício;
e) elevar a qualidade da formação docente nas escolas de educação básica.
(CAPES, 2013, p.28).

Ressaltamos ainda que, embora possua um caráter emergencial para ampliar a
formação inicial de professores da Educação Básica, o PARFOR vem se afirmando em sua
proposta de inovação educacional e como espaço de produção de conhecimento. De acordo a
evolução numérica a seguir, visualizamos a quantidade de IES com turmas implantadas no
período de 2009-2013.
ANO

IES

2009

32

2010

79

2011

86

2012

92

2013

96

Tabela 1 - Evolução do número de IES com turmas implantadas – 2009-2013
Fonte: CAPES, 2013, p.51.

Segundo ainda o Relatório da Capes - 2013, o curso mais procurado é o de
Pedagogia com um total de 34,31% das matrículas, acompanhado de Matemática, com total
de 8,86% e, por último, o curso de Letras – Português, com 8,58% das matriculas efetuadas. É
nesse cenário e de acordo o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da Universidade
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Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB que o Plano Nacional de Formação de Professores
para Educação Básica é implantado em 2009, tendo como primeira iniciativa,
a implantação da Plataforma Freire, responsável pelo cadastramento dos professores
que serão atendidos pelos programas das Universidades Públicas que firmam
convênio com a Capes. Assim essa política do governo federal é uma estratégia que
visa proporcionar aos docentes a formação inicial e continuada, possibilitando que
ele[s] adquira[m] amplitude e profundidade na produção de saberes sobre a sua
prática pedagógica e o acesso aos conhecimentos básicos de elementos que são
fundamentais para a sua ação educativa. (UESB, 2009, p.32).

Inicialmente, foram disponibilizadas 450 vagas no Curso de Licenciatura em
Pedagogia nos campi de Jequié e Vitória da Conquista. Em 2010, já concretizando a IV etapa
do Programa UESB, o curso foi disponibilizado nos campi de Jequié, Vitória da Conquista e
Itapetinga. O Curso de Pedagogia oferecido pela UESB, por meio da Plataforma Freire, é em
nível de graduação, nas modalidades presencial e a distância, com ênfase em Educação
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Além disso, possui duração de sete semestres
(três anos e meio), na modalidade semestral, atendendo às turmas nos turnos matutino,
vespertino e noturno. Com o objetivo de atender às cidades circunvizinhas e considerando as
dificuldades apresentadas pelos municípios com relação ao deslocamento dos professores para
os municípios Sede das universidades nos campi de Jequié, Vitória da Conquista e Itapetinga,
foram firmadas parceria entre a UESB e os municípios.
Para atender a essa realidade, a UESB se propõe a disponibilizar a oferta do Curso
de Pedagogia, tanto nos campi da UESB (Jequié, Itapetinga e Vitória da Conquista)
como Fora de sua Sede, atendendo especialmente ao Município de Brejões, Cândido
Sales, Condeúba, Iramaia, Itororó, Macarani, Jaguaquara e Santa Inês. (UESB,
2009, p.29).

Dessa maneira, criaram-se, nesses municípios, vagas específicas para atender aos
professores que ainda não possuem formação superior e que já pertencem ao quadro de
docentes da rede Municipal. Isto posto, o curso de Licenciatura em Pedagogia, implantado e
autorizado para Cândido Sales, Bahia, em 2014, na modalidade Fora de Sede, teve o principal
objetivo de atender à Resolução CNE/CP nº 1/2006, que estabeleceu uma carga horária
mínima de 3.200 horas e compreende o limite mínimo de três anos, ou seja, sete semestres
letivos, organizados mediante sistema de créditos, em conformidade com os demais cursos de
graduação da UESB e de acordo a resolução do CNE/CP nº 2/2002, que estabelece as normas
para a integralização do currículo.
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O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia do Município de Cândido Sales
(2014) destaca as seguintes atividades quanto à natureza das disciplinas para o
desenvolvimento do currículo:
a) Atividades Formativas deverá promover a sólida formação do professor,
possibilitando o seu acesso a conteúdos específicos da ciência da educação, a partir
da reflexão da relação existente entre conteúdos teóricos específicos de filosofia e
educação, história e educação, sociologia e educação, antropologia e educação,
psicologia e educação e os procedimentos teórico-metodológicos necessários à sua
prática pedagógica, bem como à reflexão da realidade social dos alunos e da
comunidade em que se encontra inserida.
b) Atividade de pesquisa, visitas a instituições educacionais e culturais, atividades
práticas de diferentes natureza, participação em grupos cooperativos de estudo.
Trata-se de desenvolver práticas pedagógicas, que priorizem, dentre outros
elementos, um enfoque reflexivo sobre a prática docente, por entendê-la passível de
reflexão e de teorização.
c) Atividades Teórico-práticas de Aprofundamento em Áreas Específicas, de
acordo com a orientação exarada pela Resolução do CNE/CP 01/2006, um
planejamento próprio para a execução de um projeto pedagógico há de incluir outras
atividades de aprofundamentos de estudos de áreas específicas de livre escolha dos
alunos, articulando-se com e enriquecendo o processo formativo do professor como
um todo através de Seminários Temáticos de Aprofundamento Currícular e Oficinas
Temáticas de Aprofundamento Currícular. (UESB, 2014, p.38-41, grifo do autor).

De acordo com o projeto de curso, o núcleo da concepção teórico-prática parte do
princípio da reflexão e buscou-se apoio em autores que discutem a formação inicial de
professores, em destaque:
A proposta de pesquisa que ora se apresenta tem como base teórica os estudos de
Schön (1995 e 2000), enriquecidos pelas contribuições de Zeichner (1995), Pérez
Gómez (1995, 1998) e Nóvoa (1995), e propõe o desenvolvimento de uma nova
epistemologia da prática profissional, defendendo que os problemas técnicos sejam
situados dentro do marco da investigação reflexiva [...] são procedimentos
importantes para a compreensão da prática do professor: o conhecimento-na-ação, a
reflexão-na-ação e a reflexão-sobre-a-ação e sobre-a-reflexão-na-ação. (UESB,
2014, p.34).

Os egressos do curso devem desenvolver e apresentar ao final dos sete semestres
competências e habilidades básicas para:
Utilizar as ferramentas e inovações tecnológicas e da comunicação como
instrumentos a serviço de sua ação pedagógica e política; como educador dominar os
saberes da docência, saberes a ser ensinado e saber com que ensinar; como sujeito
histórico desenvolver a capacidade de sujeitos humanos, sociais e culturais. (UESB,
2014, p.33, grifo do autor).

Ao elegermos o Curso de Pedagogia PARFOR-UESB, implantado no Município
de Cândido Sales, na modalidade Fora de Sede, como objeto de estudo interessa-nos a relação
entre teoria e prática e a possibilidade de hibridização dos conhecimentos adquiridos na
formação inicial. Para os professores/cursistas, o PARFOR tem influenciado as suas práticas
enquanto professores/formadores, pois acrescenta à formação novos conceitos e amplia as
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relações entre a formação obtida no Magistério de 1º Grau (diretriz anterior para a formação
de professores), fazendo-os refletir sobre suas próprias formas de conceber a educação.
Dessa maneira, acreditam que todo professor deve fazer o Curso de Pedagogia,
por considerá-lo importante em todas as áreas do conhecimento e das relações humanas. As
expectativas depositadas levam-nos a crer em mudança, transformação das suas práticas e das
relações

que

podem

ser

estabelecidas

entre

aluno/professor,

professor/professor,

professor/comunidade. Por ser o professor/cursista, o sujeito do discurso e portador de
enunciados, postulamos, assim, que a formação inicial no PARFOR leve em consideração
toda essa gama de vozes sociais concretas estabelecendo uma relação de sentido entre os
pontos de vistas transgressores e ambivalentes.
Convém ressaltar que todas as questões elaboradoras no decorrer desta introdução
estão estruturadas em quatro capítulos sendo que os dois primeiros capítulos se referem à
fundamentação teórica e os dois últimos à investigação empírica. Nas considerações finais
refletimos sobre todo o desenrolar da pesquisa e as suas possíveis contribuições para novos
estudos.
No capítulo 2, intitulado Incursões teóricas sobre o hibridismo curricular,
apresentamos um mapeamento sobre a hibridização no período de 2000-2010, situando as
pesquisas que vem se desenvolvendo neste campo e conhecendo os autores que mais discutem
a temática no Brasil e em outros países. Por isso, definimos um currículo para a formação
inicial pautados em valores humanos inspirado em Bakhtin (2010; 2011; 2013; 2014), Freire
(1981; 1992; 1996) e Arroyo (2000) que compreendem o espaço tempo como encontro de
gerações em seu perfeito (in)acabamento. Além de elaborarmos uma discussão sobre os
pressupostos do conhecimento híbrido e dos pressupostos articuladores do e no currículo,
identificando as filiações teóricas de cada um e seus princípios práticos.
No capítulo 3, denominado de A relação entre teoria e prática a partir dos
estudos de Mikhail Bakhtin, penetramos na filosofia do conhecimento bakhtiniano sobre as
festas populares na Idade Média e Renascimento, a fim de aprofundar as questões ligadas à
filosofia da linguagem, aos signos ideológicos e ao processo da interação verbal que se
materializam com ambivalência de enunciados na relação entre enunciadores e interlocutores.
Nessa ótica, discutimos a questão do bicorporal, bivocal e cunhamos o termo
bioepistemológico por compreendermos que a relação entre teoria e prática acontece como
duas vias contraditórias e imbricadas no processo constante de renovação e (in)acabamento.
No capítulo 4, com o título Metodologia dialógica da pesquisa e a dialética da
significação, descrevemos os processos empíricos de investigação, a opção metodológica, os
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sujeitos e seu espaço tempo de conhecimento, bem como os instrumentos de coleta de dados e
as análises que se procederam para apreensão do objeto de pesquisa.
Por último, tecemos algumas conclusões finais, as quais sinalizam para novas
leituras sobre o currículo, estabelecendo as limitações da pesquisa e seu processo de
continuidade, pois precisamos avançar na compreensão da relação entre teoria e prática como
um processo de entrecruzamento, transgressor e reveladores de novas práticas e futuras
teorias.
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2 INCURSÕES TEÓRICAS SOBRE HIBRIDISMO CURRICULAR
Vivencio a vida interior do outro como a alma, em mim
mesmo eu vivo no espírito [...] A alma é o espírito que não
se realizou [...].
Bakhtin

Este capítulo realiza um mapeamento a partir dos estudos e publicações relativas à
hibridização curricular com o objetivo de fundamentar a pesquisa, levando em consideração o
período de 2000 a 2010. Por esse motivo, estabeleceremos uma breve discussão sobre o
conceito de currículo dentro de uma perspectiva para a formação humana, como também
procuraremos discutir a diferença existente entre a hibridização e a articulação nos discursos
de formação de professores, a fim de desvelarmos os contextos de atuação destas duas
vertentes dentro do currículo.
2.1 Mapeamento sobre hibridização curricular na década de 2000-2010
O acervo de produção no Brasil sobre a questão da hibridização curricular é
considerável. O levantamento dos dados foi realizado a partir de garimpagem de produtos
técnicos científicos disponibilizados na internet. Encontrou-se dez publicações em periódicos
e em livros, o e-book do Grupo de Trabalho – GT de currículo da Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPED (2007) e no livro publicado pela Editora
da Universidade Federal da Bahia - EdUFBA (2010).
Neste sentido, para o desenvolvimento da pesquisa e da busca dos artigos,
inicialmente, realizamos uma procura deste conteúdo tendo a palavra hibridização como
palavra-chave de busca. Insatisfeitas com os resultados, passamos a procurar a palavra
hibridização acompanhada de um novo elemento como: hibridização e educação, currículo e
hibridização, formação e hibridização com o intuito de problematizar o assunto no campo da
educação. A partir dos critérios já explicitados, os artigos foram selecionados e,
posteriormente, lidos, resumidos, classificados e analisados tendo como requisito os estudos
recorrentes ao tema hibridização, as contribuições dos autores que vêm investigando essa
questão, a relevância do tema, os tipos de pesquisas utilizadas para elaboração dos estudos
desenvolvidos e a organização da informação para o tratamento no currículo e,
consequentemente, na formação inicial dos professores.

32

Assim, procuramos elaborar e desenvolver essa fase visando identificar como a
produção acadêmica tem incorporado os discursos que se hibridizam nessa relação entre
teoria e prática. No levantamento bibliográfico, das discussões sobre hibridismo no Brasil,
destacam-se autores como Lopes (2013); Macedo (2006); Corazza (2001); Ferraço (2007);
Pavan (2011); Canen e Canen (2005); Paiva e Matos (2007). Esses estudiosos discutem o
hibridismo e currículo sob diferentes perspectivas na educação como: híbrido cultural, híbrido
multicultural, híbrido político, híbrido tecnológico, híbrido nas diferentes tendências teóricas,
híbrido nos discursos científicos na constituição da disciplina escolar na formação docente,
dando-nos a noção da multiplicidade de conceitos de currículo.
Os principais expoentes estrangeiros para as discussões estabelecidas por estes
autores são Bhabha (2003); Canclini (2013); Burke (2003); Ball (1998); Bernstein (1998) e
Young (2010). Por sua vez, as influências destes na pesquisa referente ao hibridismo partem
da interpretação de um conceito central em Bernstein (1998) sobre o processo de
recontextualização; em Canclini (2013) o conceito de territorialização e desterritorialização
cultural; enquanto Bhabha (2003) define o hibridismo como um “terceiro espaço, um lugar de
resistência e oposição ao domínio; um lugar de contradições e ambivalências em que a
diferença se constitui”. (apud ARAÚJO, 2010, p.224) e Young que concebe o hibridismo
como,
O princípio da hibridização 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 da circunstância e
interesses históricos. (YOUNG, 2010, p.27).

Baseando-se na análise de Bernstein (1981) sobre os dois tipos fundamentais de
organização do currículo – o currículo tipo coleção e o currículo integrado –, Lopes propõe
“analisar a atual centralidade do discurso de integração curricular, articulada à centralidade do
foco na organização curricular, como um discurso pedagógico híbrido que constitui as
políticas de currículo na atualidade” (LOPES, 2008, p.32). Por outro lado, ao trabalhar com o
conceito de desterritorialização defendido por Canclini (2013), este afirma que os textos são
deslocados das questões que levaram a sua produção e relocalizados em novas questões
educacionais, sofrendo assim, deslizamentos de sentidos e significados.
Ao considerar que esta perspectiva presente no conceito de currículo apresentado
por Lopes (2008), e tendo como cenário os estudos de Bernstein (1981) e Canclini (2013)
influenciam o campo do currículo no Brasil na atualidade, observamos que o hibridizar ocupa
uma conotação de articulação entre a coleção e a integração curricular que, na maioria das
vezes, não atende a realidade educacional. Posto que integrar pode ser entendido como juntar,
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unir e associar diferentes campos e contextos de produção do conhecimento como o campo
oficial, regional e local.
Dessa forma, a discussão levantada por Macedo (2006) com relação ao currículo e
sua hibridização parte do pressuposto da interação de cultura e seus pertencimentos não no
sentido das lutas culturais, mas como uma prática cultural que envolve negociação por si só.
Na utilização do conceito de Bhabha (2003), ao definir o hibridismo como um terceiro
espaço, e o conceito de híbrido cultural em Canclini (2013), que parte do seguinte princípio
“de que o currículo é um espaço-tempo em que sujeitos diferentes interagem, tendo por
referência seus diversos pertencimentos, e que essa interação é um processo cultural que
ocorre num lugar-tempo cujas especificidades me interessam estudar”. (MACEDO, 2006,
p.288). Portanto, Macedo (2006) compreende o currículo como lugar de enunciação em que o
cultural deve ser visto como híbridos, ou seja, como práticas ambivalentes em sua própria
constituição.
[...] o cultural não pode, na perspectiva que defendo, ser visto como fonte de conflito
entre as diversas culturas, mas como prática discriminatória em que a diferença é
produzida. Isso significa tentar descrever o currículo como cultura, não uma cultura
como repertório partilhada de significados, mas como lugar de enunciação. Ou seja,
não é possível contemplar as culturas, seja numa perspectiva epistemológica seja do
ponto de vista moral, assim como não é possível selecioná-la para que façam parte
do currículo. O currículo é ele mesmo um híbrido, em que as culturas negociam
com-a-diferença. (MACEDO, 2006, p.105).

Ainda segundo a referida autora, do ponto de vista teórico, devemos pensar o
currículo como espaço-tempo de fronteira, onde as relações que prevalecem são as
interculturais. Estar na fronteira “significa desconfiar dessas coleções e viver no limiar entre
as culturas, um lugar-tempo em que o hibridismo é a marca e em que não há significados
puros”. (MACEDO, 2006, p.106). A ideia de hibridismo cultural defendida por Macedo se
diferencia da proposta defendida por Lopes (2008), pois, como observamos, enquanto uma
caminha para um currículo integrado e para o processo de recontextualização dos discursos
que compõe a hibridização, a outra trilha o caminho da interatividade entre culturas e nela a
hibridização acontece naturalmente, pois “O currículo é ele mesmo um híbrido, em que as
culturas negociam com-a-diferença”. (MACEDO, 2006, p.105).
Ferraço é outro autor que aborda a questão do hibridismo em suas investigações,
apoiando-se em Bhabha (2003) e, na “ideia sobre cultura como lugar enunciativo”.
(FERRAÇO, 2007, p.4), tem estudado o currículo como uma rede de saberes-fazeres. Neste
viés, destaca que:
Os movimentos de cruzar e viver entre fronteiras culturais, do estranhamento como
rito de iniciação a essa passagem e da tradução como seu efeito e, principalmente, a
dupla inscrição, são experiências necessárias para emergência do hibridismo,
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resultantes de relações conflituosas entre sistemas culturais ambivalentes em sua
própria interioridade, mas que se relacionam a partir de hierarquias estabelecidas por
posições de poder. (FERRAÇO, 2007, p.5, grifo do autor).

Assim, Ferraço nos remete à compreensão de que os sujeitos das escolas são
protagonistas de redes cotidianas em diferentes espaços e tempos, sendo estes sujeitos
realizadores do currículo. Em Canen e Canen (2005), os conceitos de currículo apresentados
têm como referência o multiculturalismo em que o trabalho escolar deve ser desenvolvido em
seus aspectos híbridos e plurais. Desta forma, define-o como rompedor de fronteiras e não
devem ser restritos às ciências humanas e sociais, mas contemplem as ciências tidas como
dura, no caso, a educação tecnológica. Portanto, um eixo de equilíbrio entre o currículo
humano e o currículo técnico. Destarte, “[...] olhar para esse equilíbrio como um processo
dinâmico, local, contingente, em permanente mutação e em processo contínuo de
hibridização, pode jogar novas luzes sobre áreas não só da educação, mas de outros presentes
na formação universitária”. (CANEN; CANEN, 2005, p.47).
Partindo do mesmo princípio tecnológico, Nunes (1996), trata o híbrido como a
mediação tecnológica onde a incorporação do humano e não humano, o natural e o artificial,
possibilitada pelas novas tecnologias e que passou a ocupar um lugar central em diferentes
discursos e práticas culturais.
A permeabilidade das fronteiras convencionais que separam os vários “níveis de
cultura”, os gêneros culturais, a ciência e a tecnologia, e, por outro lado, o emergir
de fenômenos e objetos “híbridos” constituem duas das mais importantes
manifestações das dinâmicas culturais no mundo contemporâneo. (NUNES, 1996,
p.6).

Sob essa premissa, os paradigmas pensados separados como “natureza/cultura,
estado/sociedade,

humano/não-humano,

natural/artificial,

erudito/popular,

elite/massa,

masculino/feminino, centro/periferia, ciência/arte” na modernidade, no pós-modernismo se
hibridizam, como um duplo movimento de culturas globais, permitindo explorar esses novos
territórios da cultura. Matos e Paiva (2007), em seu artigo intitulado Hibridismo e currículo:
ambivalências e possibilidades, realizam uma análise dos estudos desenvolvidos no Brasil
sobre o hibridismo tentando compreender o uso do termo na contemporaneidade, em especial
no campo do currículo. Suas análises são elaboradas em diálogo com Ball (1998), Bhabha
(1998), McLaren (2000), Dussel (2002), Canclini (2003; 2005), Lopes e Macedo (2002;
2006), Hall (2003) e Lopes (2004; 2005), e concluem que:
Em alguns contextos o processo de hibridização pode levar a ações contestadoras,
em outros pode conduzir à incorporação de novos sentidos e significados em
discursos até então considerados alternativos e críticos. De qualquer forma é preciso
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considerar que as hierarquias de sentidos permanecem e não é possível qualquer
leitura em qualquer texto. O que coloca em destaque a importância dos processos de
tradução, bem como o papel do educador como tradutor. Sinaliza pois a necessidade
da apropriação crítica do conceito de hibridismo no sentido de que, para além da
apologia da pluralidade e da transgressão, sejam enfocados e investigados os
processos sociais, culturais e políticos em que o mesmo se insere. Essa leitura crítica
é fundamental para a identificação de “zonas de escape” e ambivalências, em cujo
interior, novas perspectivas de análise, de conhecimentos e de ideias podem estar
situadas, assim como novos sentidos e significados para a educação e o currículo.
(MATOS E PAIVA, 2007, p.198).

Em Corazza (2001), as pesquisas vêm sendo desenvolvidas sob a ótica do
currículo alternativo, em oposição ao currículo oficial. Trata-se de currículos nascidos de
bases marginais e paralelos aos oficiais e produzidos como populares, emancipatórios,
revolucionários, socialistas. Justifica sua posição afirmando que,

[...] somos sujeitos desta época e de nenhuma outra, não conseguimos experienciar
mais a Educação e a Pedagogia do mesmo jeito que antes. Por isso, as praticamos,
enquanto os novos seres híbridos que somos. Seres que, dentre outras características,
possuem, em seus fazeres, pensares e dizeres, uma porção de currículo “oficial” e
outra porção de currículo “alternativo”. (CORAZZA, 2001, p.102).

Nessa perspectiva de averiguações sobre o hibridismo, Zeichner (2010) tem
investigado o hibridismo tendo parâmetro à relação entre o conhecimento empírico,
conhecimento acadêmico e conhecimento do senso comum numa visão menos hierárquica e a
serviço da aprendizagem docente. Ao adotar o termo terceiro espaço cunhado por Bhabha
(2003), procura discutir os vários tipos de cruzamento de fronteiras entre universidades e
escolas.
Assim, usando o conceito de hibridismo e “terceiro espaço”, discutirei vários
trabalhos, em andamento em programas formativos nos Estados Unidos,
promissores quanto à qualificação da aprendizagem docente nos cursos de formação
de professores das universidades e das faculdades, assim como a habilidade dos
graduados dos cursos de formação de professores para realizar práticas de ensino
desejadas em espaços escolares complexos. Esse trabalho de criação de espaços
híbridos na formação de professores no qual o conhecimento empírico e acadêmico
e o conhecimento que existe nas comunidades estão juntos de modos menos
hierárquicos a serviço da aprendizagem docente representam uma mudança de
paradigma na epistemologia dos programas de formação de professores.
(ZEICHNER, 2010, p.479).

Para Young (2010) o currículo tendo como base a hibridização é mais um
reconhecimento da realidade contemporânea, por ser inclusivo e adaptável aos estudos
interdisciplinares e por sinalizar um currículo cuja base seja integração dos conhecimentos.
De acordo com o mesmo autor:
Em termos mais rígidos, o princípio da hibridização trata os aspectos do currículo
por separá-lo da realidade cotidiana, como se fossem fundamentalmente antiquados.
Pressupõe-se um futuro da homogeneidade crescente no qual a aquisição e produção
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do conhecimento não são fenômenos distintos-somente dois entre muitas diversas
práticas. (YOUNG, 2010, p.29).

Nos Anais dos Encontros da ANPED foram encontrados no Grupo de Trabalho de
currículo os livros digitais, e-books, referentes a discussões sobre o assunto. Os livros foram
publicados pela Faculdade de Educação da Unicamp e organizados pelos professores Amorim
(2007); Macedo e Macedo e Amorim (2009). O primeiro livro digital publicado tendo como
título Passagens entre o moderno e o pós-moderno: ênfases e aspectos metodológicos das
pesquisas sobre currículo, em seus diferentes artigos, discutem a perspectivas do hibridismo
em autores como Ferraço, Lopes, Macedo e Frangella. Nessa linha de argumentação, são
apresentados textos que discutem a hibridização em autores como Ferraço e Gabriel; Pizze,
Vieira, Garcia, Hypolito, Leite e Klein; Lopes e Dias, no e-book lançado em 2009 com o título
Discursos, textos narrativa nas pesquisas em currículo.
Sob a análise de Pavan (2007), o hibridismo é investigado em sua tese de
mestrado através da disciplina escolar de Ciências e possui como ponto nevrálgico o currículo
na perspectiva da cultura e os diferentes discursos que podem ser produzidos na formação dos
decentes.
Desse ponto de vista, a disciplina escolar ciências é constituída também por marcas
próprias dos textos didáticos, dos discursos científicos produzidos no interior das
universidades, dos discursos produzidos no interior das escolas a respeito deste
campo disciplinar, dos discursos produzidos em encontros de ensino/congressos e
dos discursos produzidos no interior das faculdades de educação sobre ensino. Tais
discursos, na constituição da disciplina escolar, são recontextualizados e
hibridizados, reportando-nos aqui a conceitos inspirados em S. Ball, B. Bernstein e
G. Canclini, que iremos discutir à frente, focando as contribuições desse último
autor citado. (PAVAN, 2007, p.58).

Neste sentido, os discursos investigados formam um tripé entre formação docente,
currículo e disciplina escolar. Outros trabalhos de diferentes vertentes e tendências que têm
contribuído com a noção de currículo e hibridismo, ao mostrarem a possibilidade de
investigação na formação docente são os de Bakhtin (2014); Geraldi (2010) e Souza (2001),
autores que concebem o discurso como linguagem em movimento, envolvendo situações de
interação e enunciação na comunicação verbal.
Tendo essas referências da hibridização enquanto um processo integrado ou
interativo do discurso, os autores mapeados pelo estado da arte nos sinalizam o
aprofundamento de suas questões, já que a apropriação do seu contexto de produção nos
sugere que podemos relocalizar a novas finalidades educacionais as discussões sobre a relação
entre teoria e prática do e no currículo.
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O tratamento metodológico dado às investigações por estes autores assentam-se
em narrativas e discursos de memórias, entrevistas, revisão bibliográfica, instrução mediada
com experiência de campo através dos sítios eletrônicos de professores da Educação Básica
quanto os sítios eletrônicos dos formadores de professores. Os resultados mostram que a
literatura sobre as publicações, que envolvem as pesquisas na compreensão da hibridização do
currículo, são vastas. Nos quadros a seguir, apresentam-se a publicações periódicos da Capes
destacando os locais, os autores, título e ano e o Qualis correspondentes a cada edição dos
periódicos e dos livros digitais ou de domínio público pertinentes à questão.

LOCAIS/ AUTORES

TÍTULO/ANO

BANCO

QUALIS

DE

ANO

DADOS

2013

CAPES

A1

CAPES

A1

CAPES

B2

CAPES

A2

Currículo: política, cultura e
CAPES
poder. 2006.
Discursos nas políticas de
CAPES
currículo. 2006.
Teorias pós-críticas, política e
CAPES
currículo. 2013
Currículos alternativos/oficiais:
CAPES
o(s) risco(s) do hibridismo.
2001
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rompendo
fronteiras
CAPES
Ana Canen e Alberto G. Canen.
curriculares:
o
multiculturalismo na educação e
outros campos do saber. 2005
Universidade Federal Santa Maria. Ken Repensando as conexões entre a
CAPES
Zeichner. Tradução realizada por formação na universidade e as
Marcelo de Andrade Pereira (UFSM).
experiências de campo na
formação de professores em
faculdades e universidades.
2010
Quadro 1 - Periódicos indexados Qualis CAPES

A1

Faculdade de Economia da Universidade
de Coimbra. João Arriscado Nunes
Faculdade de Educação, Unicamp.
Maria Inês Petrucci Rosa e Adriana
Cristina Pavan
Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul. Daniela Kern.
Universidade do Estado de Minas
Gerais. Maria do Carmo de Matos.
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. Edil Vasconcellos de Paiva.
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. Elizabeth Macedo.
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. Alice Casimiro Lopes.
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. Alice Casimiro Lopes.
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Sandra Mara Corazza.

Fronteiras,
hibridismo
e
mediatização:
os
novos
territórios da cultura. 1996
Discursos
híbridos
nas
memórias das licenciaturas em
ciências em uma instituição
universitária. 2011
O conceito de hibridismo ontem
e hoje: ruptura e contato. 2004
Hibridismo
e
currículo:
ambivalências e possibilidades.
2007

Fonte: A própria autora, 2014.

A2
B1
A1
A2

B1
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UNIVERSIDADES/

TÍTULO/ANO

ORGANIZADORES
Faculdade de Educação,
Unicamp.
Organização:
Antonio Carlos Rodrigues
de Amorim.
Faculdade de Educação,
Unicamp. Organizadores:
Elizabeth Macedo, Roberto
Sidnei Macedo e Antonio
Carlos Amorim.

BANCO DE

QUALIS

DADOS
Passagens entre o moderno e o pósmoderno:
ênfases
e
aspectos
metodológicos das pesquisas sobre
currículo. 2007
Discurso, texto, narrativa nas pesquisas
em currículo. 2009

GT CurrículoANPED

A1

GT
CurrículoANPED

A1

Quadro 2 - Livros Digitais
Fonte: A própria autora, 2014.

UNIVERSIDADES/

TÍTULO/ANO

BANCO DE DADOS

Discursos híbridos nas memórias de
licenciaturas em Ciências. 2007

CAPES

ORGANIZADORES
Universidade Estadual de
Campinas, Faculdade de
Educação. Adriana Cristina
Pavan.

Quadro 3 - Dissertação
Fonte: A própria autora, 2014.

UNIVERSIDADES/
ORGANIZADORES
Editora da Universidade
Federal da Bahia. Michael
Young.

TÍTULO/ANO

BANCO DE DADOS

Os estudos do currículo e o
problema do conhecimento:
atualizar o iluminismo? 2010

EdUFBA

Quadro 4 - Livro Domínio Público
Fonte: A própria autora, 2014.

Ao contrariar a expectativa inicial de que poucos estudos seriam encontrados,
observamos que já existe um leque de produções investigado em diferentes perspectivas
curriculares tornado o híbrido um termo empregado por vários autores para definir a mescla
que torna os espaços da formação docente menos hierárquico, pois permite um conhecimento
mais interativo onde a lógica da prescrição nos estudos curriculares passa a ser questionada
nos remetendo a novas perspectivas de aprendizagens em diferentes contextos.
Sem dúvida, a hibridização envolve uma série de perspectiva no que se refere à
dinâmica do currículo em seus aspectos teórico e metodológico da formação do professor,
redefini-lo enquanto cultura ou enquanto linguagem nos leva a priorizar construções de
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discursos como práticas que provêm do cotidiano das salas de aula necessárias à formação
inicial do professor.
Diante de diversas tendências e possibilidades de estudo sobre a questão da
hibridização na teoria curricular, queremos afirmar que nossa discussão está assentada nos
diálogos estabelecidos com Bhabha (2003) e Bakhtin (2014) e as incursões sobre currículo
será respaldada nos princípios da teoria crítica da formação humana tendo como suporte os
estudos de Arroyo (2000), Bakhtin (2011; 2014; 2013;) e Freire (1999; 2003), estabelecendo,
assim, uma tríade entre estes autores que nos convidam a compreender o processo de
formação humana como um projeto (in)acabado e transgressor, pois para Freire, “Na verdade,
o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há
inacabamento”. (FREIRE, 1999, p.55). Em Arroyo:
Os seres humanos não se repetem. Podemos cada ano letivo repetir matérias,
métodos, normas, enturmação, repetir grades, cargas horárias, condenar centenas e
milhares de crianças, adolescente ou jovens alunos a repetirem ano. A vida não se
repete. A condição de criança, adolescente ou jovem, os ciclos de vida não se
repetem a cada ano. Cada turma, cada um dos educandos não repete o outro na sua
identidade humana. É mais do que aluno, aprovado ou repetente, bom ou médio em
ciências. É irrepetível. Nós, educadores, somos irrepetíveis, carregamos nossa
identidade e diversidade. Levamos à escola nossas marcas. Podemos repetir por
anos a mesma matéria, mas nunca nos repetiremos em cada relação pedagógica se
for humana. (ARROYO, 2000, p.146, grifo nosso).

A visão do (in)acabamento do ser também é expressa nos escritos de Bakhtin
(2013), visto que para este o aspecto biológico não deve ser separado dos aspectos social,
histórico e cultural. Por isso, afirma que “A velhice do pai refloresce na juventude do filho
não no mesmo nível, mas no grau diferente, novo e superior, da evolução histórica e cultural
da humanidade. Regenerando-se, a vida não se repete, ela aperfeiçoa-se”. (BAKHTIN, 2013,
p.356). Para uma melhor compreensão do problema apresentado pela pesquisa, na próxima
sessão, desenvolveremos uma breve discussão sobre o conceito de currículo dentro de uma
perspectiva para a formação humana como também estabeleceremos uma análise sobre
hibridização e articulação nas práticas curriculares.
2.2 Currículo: por uma teoria crítica do (in)acabamento da formação humana
Por ser o currículo uma trama com inúmeras possibilidades de entrada e vários
caminhos de leitura e, por também ser compreendido como uma produção cultural e, portanto,
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social e histórica, pressupõe-se na sua materialidade o predomínio de relação que respeite o
humano em seu processo cumulativo de tempo e espaço histórico da evolução da vida.
Por ser eivado de conhecimento, a noção de currículo deve levar em consideração
não só o aspecto biológico, bem como possibilitar novas formas de práticas humanas que
considerem os mundos exterior e interior como portadores de signos a se transformar e se
renovar de geração a geração. Bakhtin nos diz que “o aspecto biológico é inseparável dos
aspectos social, histórico e cultural”. (BAKHTIN, 2013, p.356). Concomitante a este
pensamento, mais adiante ele nos confirma que: “Não é apenas o corpo biológico que se
repete nas novas gerações, mas o corpo histórico da humanidade em progresso, que se
encontra no centro deste sistema”. (BAKHTIN, 2013, p.322, grifo do autor).
A partir disso, situamos nossas argumentações acerca de currículo nos estudos de
Bakhtin (2013), sobre a cultura popular na Idade Média e no Renascimento: O contexto e
François Rabelais, onde as imagens do corpo grotesco5 são comparadas ao mundo em seu
completo (in)acabamento, visto que os desejos de renovação são constantes na vivência social
terrena. Tendo como cenário as imagens do banquete associado organicamente a todas as
imagens da festa popular evidenciada neste período, é possível transpô-la a realidade atual
elaborando um estudo sobre a cultura popular do passado e suas possibilidades de
compreensão da relação entre teoria e prática no presente. Percebemos, e da melhor maneira
possível, que este elo estabelecido da imagem do banquete popular com a do corpo e seus
encantamentos desempenham um momento único de conceber a importância do social,
histórico e cultural e suas devidas contradições.
Não se compreendeu até agora essa profunda originalidade das imagens de baquete
popular. Costuma-se interpretá-las no plano da vida privada e qualificá-las de
“realismo vulgar”. É por esta razão que nem se compreendeu nem se explicou seu
encantamento insólito, e muito menos o papel imenso que desempenharam na
literatura, na arte e nas concepções do passado. Da mesma forma que não se estudou
a vida contraditória das imagens do banquete popular nos sistemas de ideologias de
classe, onde elas são reduzidas ao cotidiano, desembocam na degenerescência, e isso
no grau diverso em função das diferentes etapas da evolução das classes. Assim, na
arte e na flamenga, as imagens de banquete, embora reduzidas ao cotidiano burguês,
conservam ainda, se bem que em grau menor, a sua natureza positiva, o que explica
5

Ao falar de corpo grotesco, Bakhtin está se referindo ao gigante Pantagruel, descrito por François Rabelais em
seu livro Gargantua e Pantagruel. É dessa imagem grotesca que surge o termo bicorporal. O gigante na festa
popular da Idade Média “era a personagem habitual do repertório de feira (é-o ainda hoje, em companhia do
anão). Mas ele era também uma figura obrigatória das procissões de Carnaval ou da festa do Corpo de Deus etc.;
No fim da Idade Média, diversas cidades possuíam, ao lado dos “bufões da cidade”, os “gigantes da cidade” e
mesmo uma “família de gigantes”, designados pela municipalidade destinados a participar em todas as
procissões durante as diversas festas populares”. (BAKHTIN, 2013, p.300). A pintura de caráter grotesco nas
festas populares com sua imagem bicorporal, meio homem meio besta, como, por exemplo, as sereias, os
centauros dentre outros, constituem verdadeira galeria do corpo híbrido.
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sua força e o seu encanto na pintura flamenga. Nesse domínio ainda, um estudo mais
profundo da cultura popular do passado permitirá colocar e resolver de maneira nova
toda uma série de problemas capitais. (BAKHTIN, 2013, p.264).

O desdobramento e as contradições internas que ocorrem neste mundo podem ser
comparados com os da relação entre teoria e prática. Assim, podemos dizer que a ênfase
desses elementos se encontra sempre na teoria prenhe do glamour de desejos de realização, de
evolução que, através dos conhecimentos científicos, empenha-se em ilustrar os valores da
sabedoria e transferindo para prática a realização do conhecimento como um texto
emoldurado, formatado para concretização das suas concepções.
Ao comparar o corpo com o mundo, pois tudo é absorvido e liberado dentro dele,
ou seja, a expressão figurativa do mundo interior e exterior, o que está sendo dito é que o
corpo é esse movimento de força, criação, (in)acabamento e construção constante.
Depois do ventre, do membro viril, é a boca que tem o papel mais importante do
corpo grotesco, pois ela devora o mundo; e em seguida o traseiro. Todas essas
excrescências e orifícios caracterizam-se pelo fato de que são o lugar onde se
ultrapassam as fronteiras entre dois corpos e entre o corpo e o mundo, onde se
efetuam as trocas e as orientações recíprocas. Por isso os principais acontecimentos
que afetam o corpo grotesco, os atos do drama corporal - o comer, o beber, as
necessidades naturais (e outras excreções, transpiração, humor nasal, etc.), a cópula,
a gravidez, o parto, o crescimento, a velhice, as doenças, a morte, a mutilação, o
desmembramento, a absorção por outro corpo – efetuam-se nos limites do corpo e do
mundo ou nas do corpo antigo e do novo; em todos esses acontecimentos do drama
corporal, o começo e o fim da vida são indissoluvelmente imbricados. (BAKHTIN,
2013, p.277, grifos do autor).

Todos os elementos descritos sobre o movimento do corpo em um ciclo constante
de dupla passagem da vida se situam no mundo bicorporal, isto é, “Na cadeia infinita da vida
corporal, elas fixam as partes onde um elo se prende ao seguinte, onde a vida de um corpo
nasce da morte de um outro mais velho”. (BAKHTIN, 2013, p.278, grifos do autor). Por isso,
ao considerar que todos esses aspectos renovadores da vida, não são apenas os objetos vivos,
como também, objetos de criação para a vida em sociedade como os utensílios e instrumentos
elaborados pelo homem que transformam e renascem produzindo novos objetos a cada cultura
no plano único da experiência sensível e material. Percebemos, desse modo, que tanto a vida
em sua constante evolução quanto os objetos se renovam e acompanham as transformações do
mundo no constante ir e vir da experiência humana.
Assim, ao partir da compreensão de a evolução da vida ser inseparável do espaço
e tempo cultural e de que acumulamos historicamente uma série de conhecimento imortal e
(in)acabado que nos possibilita viver de forma ambivalente no movimento sempre em frente,
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na horizontal do tempo a que chamamos de currículo. Essa nova geração denominada de
homem histórico em crescimento e expressada por Bakhtin pode ser descrita como:
O filho não se contenta com repetir a juventude do pai. Os conhecimentos desse
último, que passa por ser o homem mais instruído do seu tempo, são insuficientes
para entrar na primeira série da escola primária, isto é, são mais reduzidas dos que o
que possui a criança da jovem geração, da nova época. O progresso cultural e
histórico da humanidade move-se incansavelmente para a frente, e graças a isso a
juventude de cada geração é inteiramente nova, superior porque situada no nível
novo e superior do desenvolvimento cultural. Não é a juventude de um animal, é a
juventude do homem histórico em crescimento. (BAKHTIN, 2013, p.336).

Sob este aspecto, fica claro que o rejuvenescer da nova geração possui uma
nuance histórica e não biológica do sujeito em movimento horizontal, que o leva a um
aperfeiçoamento do processo histórico de desenvolvimento da humanidade. O currículo de
formação humana pensado nas bases bakhtiniana não desconsidera de forma nenhuma a
importância da biologia nem da fisiologia na formação do sujeito, a crítica elaborada parte do
princípio de que ambos os conhecimentos acumulados pelas duas áreas do conhecimento
precisam de um componente ideológico. As duas sozinhas não possuem a capacidade para
resolver os problemas da consciência, visto que a consciência se constitui de um fato
socioideológico.
Sendo o corpo a tendência ao universal de abundância que se revela nas
contradições sociais, partimos, então, do princípio de que a ambivalência entre teoria e prática
pode ser explicada na bicorporalidade do processo de sua existência a cada novo tempo e
espaço de desafio da humanidade. Nesse veio de raciocínio, as fronteiras estabelecidas para
esta relação partem do pressuposto de que onde há prática, há também morte e renovação da
teoria. A prática tem olhos denunciadores e renovadores da teoria, por seu caráter transgressor
que para Arroyo “[...] dessa relação entre o fazer e o fazer-nos, entre o construir e construirnos, entre o aprender a fazer e aprender-nos fazendo-nos”. (ARROYO, 2000, p.135).
Como sujeitos, estamos a cada momento histórico envolvidos no processo de
construção dinâmica por seu caráter ambivalente, pois aquilo que é destituído do significado
de ambivalência não se renova e não se regenera. É justamente nesta relação transgressora que
o híbrido se torna uma realidade, visto que é na sala de aula que acontece o encontro de
gerações e nela a oportunidade de transgredir em tom bivocal e bicorporal de vozes que estão
diante de dois mundos - o da evolução e da renovação. Duas vozes, duas visões de mundo,
duas linguagem que se entrecruzam natural e internamente por meio da dialogização, já que o
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“discurso bivocal sempre é internamente dialogizado”. (BAKHTIN, 2014, p.127), são vozes
socioideológicas.
Dessa forma, híbrido seria esse complexo de vozes dialogizadas que se cruzam,
um diálogo de linguagens diferentes tanto em relação aos sujeitos historicamente culturais,
quanto para os discursos da relação entre o conhecimento científico e o conhecimento
popular. Para Bakhtin, “São dois estilos, dois pontos de vista, dois pensamentos linguísticos e,
em suma, dois sujeitos do discurso”. Desta forma, os estilos e as representações específicas da
linguagem ultrapassam os elementos da consciência levando-nos a momentos transgredientes6
(BAKHTIN, 2013, p.390). O autor define os elementos transgredientes como aqueles
capazes de colocar o sujeito, no caso, o autor, já que estamos estudando dentro da teoria do
romance no limite de fora, a margem de si mesma.
[...] o autor deve colocar-se a margem de si, vivenciar a si mesmo não no plano em
que efetivamente vivenciamos a nossa vida; só sob essa condição ele pode completar
a si mesmo, até atingir o todo, com valores que a partir da própria vida são
transgredientes a ela e lhe dão acabamento; ele deve tornar-se outro em relação a si
mesmo, olhar para si mesmo com os olhos do outro. (BAKHTIN, 2011, p.13, grifo
do autor).

Concebe o mundo como aquele que não deve ser guiado por elementos
descartados de sentido do próximo acontecimento, ao contrário, para viver é preciso ser
(in)acabado, aberto e inconcluso.
[...] Não posso viver do meu próprio acabamento e do acabamento do
acontecimento, nem agir; para viver preciso ser inacabado, aberto para mim – ao
menos em todos os momentos essenciais, - preciso ainda me antecipar
axiologicamente a mim mesmo, não coincidir com a minha existência presente.
(BAKHTIN, 2011, p.11, grifo nosso).

Por essa via, portanto, fica nítido que o acontecimento estético não pode ocorrer
tendo um único participante, pois seria impossível o acontecimento da transgressão. Por seu
caráter ambivalente entre o mundo exterior denominado por valores plásticos picturais7 como
as cores, tons, formas, linhas, imagens, gestos, poses, rostos etc., estabelecendo relações
necessárias aos tons volitivos emocionais8 como a tristeza, alegria sofrimentos, paixões,
satisfações etc., o objeto estético cresce nas fronteiras das palavras, nas fronteiras da língua.

6

Transgrediente significa em Bakhtin a capacidade que temos de ir além, atravessar, exceder, ultrapassar a nossa
consciência.
7
São as ações externas do corpo por princípios transgredientes ao mundo dos objetos e do sentido.
8
São as ações internas do corpo e pertencem ao mundo da consciência, ou seja, são tons de sofrimentos.
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A unidade básica de composições com a ajuda do plurilinguismo também
denominado de gêneros do discurso se introduz, admitindo a variedade de vozes sociais e de
diferentes ligações e correlações dialogizantes. A inter-relação fora da língua entre o
enunciado e outro de vozes diferenciadas.
Não se pode haver enunciado isolados. Ele sempre pressupõe enunciados que
antecedem e o sucedem. Nenhum enunciado pode ser o primeiro e o último. Ele é
apenas o elo na cadeia e fora dessa cadeia não pode ser estudado. Entre os
enunciados existem relações que não podem ser definidas em categorias nem
mecânicas nem linguísticas. Elas não têm analogias consigo. (BAKHTIN, 2011,
p.371).

Neste prisma, o que se procura desvelar numa relação constante o que acontece
nesta transgressão é como se dá a relação entre “linguagem-ação-pensamento”. Arroyo nos
chama atenção para pensarmos que professores,
São gente, pessoas, coletivo social e cultural que age e reage, e nesse agir-reagir se
formam como sujeitos, com identidades, com determinados traços. Quando os
professores(as) são vistos como retrógrados[as] teríamos de pensar se esse olhar não
é retrógrado, preconceituoso. Há muitas transgressões ocultas na escola. (ARROYO
2000, p.137).

O currículo transgressor que leva em conta vozes, tons, corpo, alma também é
proclamado por:
Como professor crítico, sou um “aventureiro”, responsável, predisposto à mudança,
à aceitação do diferente. Nada do que experimentei em minha atividade docente
deve necessariamente repetir-se. Repito, porém, como inevitável, a franquia de mim
mesmo, radical, diante dos outros e do mundo. Minha franquia ante os outros e o
mundo mesmo é a maneira radical como me experimento enquanto ser cultural,
histórico, inacabado e consciente do inacabamento. (FREIRE, 1999, p.55, grifo do
autor).

Portanto, a formação humana ao acrescentar o elemento transgrediente nos
convida a perceber que o (in)acabamento reside numa virtude da vida e do ser enquanto estar
no mundo de ambivalências e construções históricas, pois fica “claro que os valores éticos e
cognitivos já não podem ser elementos do acabamento. [...] Os elementos do acabamento são
transgredientes”. (BAKHTIN, 2011, p.12). Na continuidade dessas provocações, emerge a
concepção de currículo em diálogo com Souza e Viana (2011), que explicitam o currículo
como prática discursiva e ratificam essa compreensão abordando-o como objeto histórico e
cultural para problematizá-lo, também, como um feixe de práticas discursivas encenadas por
constituição de alteridades e subjetividades:
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O currículo como gênero discursivo nos retorna às relações entre forma e conteúdo.
Abdica-se, também de matéria pronta, pois se compõe pelos agir e interagir dos
sujeitos com o mundo de símbolos e significações do universo escolar. Requer o
reconhecimento de alteridades e constituição de subjetividades na dinâmica
discursiva da aula. Consideramos, ratificando, currículo como produto e processo
cultural e como gênero do discurso, atentando essa reflexão na teoria dialógica da
linguagem professada por Mikhail Bakhtin. (SOUZA; VIANA, 2011, p.8).

Sustentando-se nos entrelaçamentos do currículo como discursos de práticas
pedagógicas, Souza (2001) elege, em sua pesquisa, os seguintes indicadores da prática, que
confirmam os elementos presentes no currículo escolar, a saber: “a) ênfase no processo de
negociação; b) atitude profissional dialógica; c) resgate do conhecimento espontâneo; d)
disputa pelo conhecimento; e) postura lúdica de ensino”. (SOUZA, 2001, p.84). Nesta
concepção interativa de acontecimentos e entrelaçamentos do currículo a autora destaca ainda
que:
A linguagem, enquanto categoria histórica e social contribui para que um trabalho
interativo se inscreva, na exigência de se questionar as condições de produção de
suas atividades e na necessidade de se criar as possibilidades para a manifestação
dos implícitos das ações dos protagonistas da sala de aula. (SOUZA, 2011, p.95).

Com efeito, a linguagem passa a ser um dos fundamentos da hibridização que
interpreta, reescreve e produz novos conhecimentos. A necessidade de hibridização de saberes
didático e de produção de conhecimento deve levar em conta uma atitude reflexiva no
processo de autoformação docente para o avanço do conhecimento. A relação entre teoria e
prática não se esgota em um único campo da formação de professores, é ingênuo acreditar que
essa ambivalência possa ser resolvida por meio da elaboração de modelos que garantam ao
professor/cursista a sua aplicação de forma técnica, sem as devidas reflexões teóricas.
Depositamos as nossas investigações na perspectiva de que a relação entre teoria e prática
acontece em um contexto de contradições, pois envolve diferentes culturas subjetivas e
objetivas vivenciadas com diferentes atores e classes sociais. Diante disso, aproximamo-nos
de um discurso híbrido que pode nos conduzir a novas elaborações de conceber esse elo
contraditório e necessário na relação estabelecida entre o discurso e a prática pedagógica no
cotidiano da sala de aula.
Propomos o currículo do (in)acabamento, aquele que convive com gerações que
são elos para outras gerações e que trabalhe o conhecimento acumulado pela humanidade sem
a disciplinarização das áreas de conhecimento. A fragmentação das disciplinas teóricas com
as disciplinas práticas não deve existir, pois todas fazem parte indistintamente da formação do
sujeito. Diante disso, na próxima sessão tentaremos estabelecer a diferença existente entre a
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hibridização e a articulação nos discursos de formação de professores, a fim de desvelarmos
os contextos de atuação destas duas vertentes dentro do currículo.
2.3 Currículo e seus pressupostos híbridos
Os estudos referentes à hibridação nas ciências sociais têm modificado as formas
de análise e compreensão do termo, pois está transformando nossa forma de falar, ver e sentir
a palavra enquanto objeto de estudo. Compreendida a palavra como sinônimo de fusão e
associada à crença do século XX, em que os estudos biológicos a consideravam como estéril,
ou seja, como um sinal claro de alteração das espécies da natureza, já que seus órgãos
reprodutivos eram funcionalmente impotentes, o híbrido passou a ser um risco social no
sentido de gerar culturas e sociedades unívocas.
Situar essa questão no campo biológico, requer que a ilustremos com o caso da
mula. A formação desse animal nos estudos biológicos é um exemplo tido como comum e de
fácil explicação, pois se trata do resultado do cruzamento de um burro com uma égua que por
ter seus cromossomos alterados na fertilização fica estéril e, neste sentido, a infertilidade
prejudicaria o desenvolvimento social. Em seus estudos, Kern esclarece que “Enquanto as
espécies puras seriam capazes de se reproduzir normalmente, as variedades híbridas seriam
estéreis, talvez um artifício da natureza para a manutenção da pureza das espécies, como
chegaram a defender alguns contemporâneos de Darwin”. (KERN, 2004, p.2).
No momento atual, esses estudos passaram a incorporar as análises socioculturais
de aplicação e têm se ampliado e se desdobrado em várias facetas de pesquisas incluindo a
linguagem, a cultura e a sociedade. Em uma primeira definição sobre hibridismo nas ciências
sociais Canclini ressalta que: “[...] entendo por hibridação processos socioculturais nos quais
estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar
novas estruturas, objetos e práticas”. (CANCLINI, 2013, p.XIX).
A construção cultural criada por Canclini, parte do pressuposto da diversidade e
da análise dos processos de hibridização como os movimentos migratórios, turísticos e de
intercâmbio econômico e comunicacional e não da hibridez9. Propõe situar o objeto de estudo
9

Canclini estabelece em seus estudos a diferença entre hibridez e processos de hibridização. Para ele, a hibridez
são versões excessivamente amáveis à compreensão da mestiçagem, aquilo que mantêm suas conexões com suas
origens, seus antepassados para justificar as diferenças entre pessoas de duas ou mais raças diferentes e
aplicando as seguintes terminologias: mulatos para descendentes de brancos e negros; caboclos e mamelucos
para descendentes de brancos e indígenas; cafuzos para descendentes de negros e indígenas para explicar os
fluxos das transferências culturais através da cor da pele. Com relação aos processos de hibridização isto é
inseparável de uma consciência crítica, pois consistem nas “misturas interculturais modernas as geradas pela
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– processos de hibridização - tendo como referência o heterogêneo e a sua produção de
hibridizações culturais como uma via para explicar os poderes oblíquos. Esses poderes, que se
entrecruzam na sociedade, podem nos levar a compreender as transações pelas quais forças
políticas atuam, permitindo diversos sentidos da condição moderna. Por isso, é necessário
interpretar as suas divergências teóricas como manifestações de conflitos não resolvidos.
Sinaliza ainda que os estudos híbridos em sua construção linguística realizada por
Bakhtin; Bhabha e a social desenvolvida por Friedman; Hall; Papastergiadis, “[...] serviu para
sair dos discursos biologísticos e essencialistas da identidade, da autenticidade e da pureza
cultural”. (CANCLINI, 2005, p.XXI). Ao tomar como referência os estudos bakhtinianos
sobre ambivalência, Bhabha (1998), em suas pesquisas sobre o exercício da autoridade
colonialista, vê a hibridização como um efeito duplo de dois objetos contraditórios e
imprevisíveis. A ambivalência produzida intencionalmente nas regras estabelecidas para
definição de identidades independe da vontade do sujeito, quer dizer, é sempre uma tela
dividida entre o eu e a sua duplicação.
Essa resistência não é necessariamente um ato oposicional de intenção política, nem
é a simples negação ou exclusão do “conteúdo” de outra cultura, como uma
diferença já percebida. Ela é o efeito de uma ambivalência produzida no interior das
regras de reconhecimento dos discursos dominantes, na medida em que estes
articulam os signos da diferença cultural, conferindo-lhes novas implicações dentro
das relações diferenciais de poder colonial - hierarquia, normalização,
marginalização e assim por diante. (BHABHA, 1998, p.161).

Neste sentido, a produção da diferença, da individualização são efeitos de
identidades através das quais populações são mapeadas e submissas às regras do poder ditadas
pelo colonizador. Em virtude dessa cisão onde o signo (ideologias e técnicas particulares) é o
poder e o símbolo (saberes da autoridade cultural) é a autoridade, que reside uma situação de
ambivalência, na qual os signos quanto à nova cultura como o signo de sua cultura de origem
não são negados ou excluídos, mas negociados.
[...] o hibridismo colonial não é um problema de genealogia ou identidade entre duas
culturas diferentes, que possa então ser resolvido como uma questão de relativismo
cultural. O hibridismo é uma problemática de representação e de individuação
colonial que reverte os efeitos da recusa colonialista, de modo que outros saberes
"negados" se infiltrem no discurso dominante e tornem estranha a base de sua
autoridade - suas regras de reconhecimento. (BHABHA, 1998, p.164, grifo do
autor).
integração dos Estados nacionais, os populismo políticos e as indústrias culturais. [...] as articulações que a
modernidade estabeleceu com as tradições que tentou excluir ou superar. A descoleção dos patrimônios étnicos e
nacionais, assim como a desterritorialização e a reconversão de saberes e costumes foram examinados como
recursos para hibridizar-se”. (CANCLINI, 2013, p.XXX, grifos do autor). Afirma ainda que, o processo de
hibridização tem um longo caminho na América Latina.
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O hibridismo corresponderia àquilo que escapa ao olhar da autoridade por ser o
efeito perturbador que aflige o discurso do colonialista e coloca em cheque seu poder, suas
regras, sua dominação. “Na verdade, é o discurso colonial que chegou àquele ponto em que,
face a face com o hibridismo de seus objetos, a presença do poder é revelada como algo
diferente do que o que suas regras de reconhecimento afirmam”. (BHABHA, 1998, p.163,
grifo do autor). Esse efeito duplo ambivalente produz ruídos nos discursos da autoridade e é
percebido como produção de hibridização, que, silenciosa, permite uma forma de subversão
capaz de desviar as condições discursivas para o domínio da intervenção.
Exemplifica essa questão a partir do momento em que surge no cenário do
colonizador produtos capazes de penetrar na sociedade “homogeneizada”, no caso um livro,
em outra língua a desestruturar a autoridade imposta e gerar incertezas e dúvidas que abalam
os discursos do poder centralizador, tornando-o o signo de sua diferença. Apoia-se, na noção
de diferença cultural, não de diversidade cultural, pois,
A diversidade cultural é um objeto epistemológico - a cultura como objeto do
conhecimento empírico -, enquanto a diferença cultural é o processo da enunciação
da cultura como “conhecível”, legítimo, adequado à construção de sistemas de
identificação cultural. (BHABHA, 1998, p.63, grifo do autor).

Para Bhabha
Se a diversidade é uma categoria da ética, estética ou etnologia comparativas, a
diferença cultural é um processo de significação através do qual afirmações da
cultura ou sobre a cultura diferenciam, discriminam e autorizam a produção de
campos de força, referência, aplicabilidade e capacidade. A diversidade cultural é o
reconhecimento de conteúdos e costumes culturais pré-dados; mantida em um
enquadramento temporal relativista, ela dá origem a noções liberais de
multiculturalismo, de intercâmbio cultural ou da cultura da humanidade. (BHABHA,
1998, p.63, grifo do autor).

Percebemos que a ideia de hibridismo adotada por Bhabha está pautada no
movimento de referências em que o poder em seu processo formal sofre recusa perante a
autoridade colonialista, invertendo valores dos processos naturais que escapa à vontade
humana. Nos estudos de Bakhtin (2013), a hibridização aparece como fenômenos discursivos,
pautados por duas linguagens sociais que se regeneram e se renovam de forma ambivalente.
Portanto, a hibridização deve ser considerada como:
Uma dimensão do entrelaçamento de “duas linguagens sociais, é o reencontro na
arena de duas consciências linguísticas separadas por uma época, por uma diferença
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social das línguas”. Entretanto, sempre ocorre uma hibridização involuntária, uma
das modalidades mais importantes da existência histórica e das transformações das
linguagens. Esses “híbridos históricos inconscientes” coexistem no seio de um
mesmo dialeto, de uma mesma língua ou de suas ramificações, no passado histórico
e/ou paleontológico das línguas, sendo o enunciado a base para tal acontecimento.
(BAKHTIN, 2011, p.127).

Dessa maneira, assinalemos que tendo a ambivalência como ponto de partida para
a compreensão da relação entre teoria e prática nos estudos bakhtinianos, em que o particular
e o universal estão fundidos numa unidade contraditória que se entrecruzam e se completam,
discutiremos na próxima sessão a perspectiva de um currículo onde a proposta seja
diferenciada tendo como eixo do conhecimento a articulação.

2.4 Currículo e seus pressupostos articuladores

A proposta de articulação curricular divulgada em 1990, a partir das reformas
educacionais ocorridas no Brasil tem sua origem nos currículos baseados na pedagogia da
competência. Sua influência vem de autores como Salvador (1994; 2000), Perrenoud (1999;
2000); Zabala (1998; 2002). Perrenoud define competência como “uma capacidade de agir
eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem
limitar-se a eles” (PERRENOUD, 1999, p.7). Portanto, a competência encontra-se no savoir
faire e não savoir-faire, traduzindo, competência está no saber e fazer e não saber-fazer, pois
são duas palavras que conotam ações diferenciadas no processo de articulação de saberes.
Em Salvador (2000), as competências são colocadas a partir da noção dos
conteúdos enquanto instrumentos conceituais (saber), procedimentais (saber-fazer) e os
atitudinais (saber-ser). Cada conhecimento deve estar articulado na organização do conteúdo,
necessitando que o professor tenha as competências necessárias para concretizá-los em sala de
aula.
Assim, portanto, o verdadeiramente importante não é se a educação escolar deve
favorecer a aprendizagem de fatos, ou de conceitos, ou de procedimentos, ou de
atitudes; o verdadeiramente importante é que a educação escolar favoreça a
aprendizagem significativa de fatos, de conceitos, de procedimentos e de atitudes.
(SALVADOR, 1994, p.127).

Para Zabala, a organização do conteúdo de aprendizagem deve acontecer com
métodos globalizadores que ele designa como

Todos aqueles métodos completos de ensino que, de uma maneira explícita,
organizam os conteúdos de aprendizagem a partir de situações, temas ou ações
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independentemente da existência ou não de algumas matérias ou disciplina sérias ou
disciplinas que precisam ser lecionadas. (ZABALA, 2002, p.28).

Assim, a articulação curricular como sentido orientador dos projetos curriculares,
deve acontecer pelos diferentes tipos de relações entre as disciplinas de acordo a tabela a
seguir:

Multidisciplinaridade

Pluridisciplinaridade

Interdisciplinaridade

Transdisciplinaridade

Somativa

Contiguidade

Interação

Unificação

Justaposição

de

Justaposição

Interação entre duas ou

Execução

ou

mais disciplinas que

comum a um conjunto
de

diferentes disciplinas, às

disciplinas

vezes

relação

menos próximas em

pode

aparente entre si. Por

um mesmo setor de

simples

exemplo:

conhecimentos.

até

sem

música

matemática + história.

+

mais

de

Por

ter

a

desde

a

axiomática

disciplinas

(por

comunicação

exemplo: a antropologia,

integração

considerada, segundo a

exemplo: matemática +

recíproca dos conceitos

definição

física ou no campo das

fundamentais

da

como a “ciência do ser

letras, francês + latim +

teoria

do

humano

grego.

conhecimento,

da

obras”).

e

de

e

Linton,

de

suas

metodologia, dos dados
da investigação e do
ensino.
Tabela 2 - Diferentes tipos de relações entre as disciplinas
Fonte: ZABALA, 2002, p.32.

Desta forma, compreendendo que estas relações são difíceis de serem colocadas
em prática no âmbito do conhecimento propõe que os métodos globalizadores tendo os eixos
a multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade
se realizem tendo como princípio as articulações com a pedagogia de projetos nos conteúdos
de aprendizagem no âmbito do desenvolvimento das atividades escolares. Ainda segundo
Zabala (1998), os agrupamentos também são uma forma de articular os conteúdos, aos quais
denominou de conceituais, procedimentais e atitudinais com os eixos de aprendizagem.
Defende que para cada situação de aprendizagem existe uma forma de agrupamento:

Podemos observar que as diferenças mais características das diversas formas de
agrupamentos estão determinadas por seu âmbito de intervenção: grupo/escola e
grupo/classe; e em cada uma delas conforme o trabalho seja realizado com todo o
grupo ou com grupos e equipes fixos ou móveis. E também deve se precisar, nos
dois âmbitos, se os critérios que se utilizaram para esclarecer estes agrupamentos
foram a homogeneidade ou a heterogeneidade dos mesmos em relação a
considerações de sexo, nível de desenvolvimento, conhecimentos, etc. (ZABALA,
1998, p.112, grifos do autor).
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Descritos desse modo, a concepção de agrupamentos nos proporciona a
compreensão de um processo sequencial e articulador, pois favorece a transição entre níveis
de ensino e entre o conjunto de conteúdos e objetivos. Esta articulação enquanto organização
do conteúdo acontece em forma de projetos educativos, cujo núcleo apresente o termo
aglutinador também conhecido como eixo transversal.
Os agrupamentos possuem em seu processo de articulação três componentes
grupais denominados de articulação vertical, articulação horizontal e articulação lateral,
segundo Alonso as define:

Articulação Vertical: a apresentação do currículo deve mostrar uma sequência
progressiva e interligada entre as diferentes unidades, anos e ciclos que constituem o
percurso escolar;
Articulação Horizontal: na qual a estrutura curricular deve mostrar e possibilitar a
interligação entre todas as capacidades, saberes e atitudes, desenvolvidos nas
diferentes atividades curriculares, numa perspectiva globalizadora e integradora do
saber da experiência.
Articulação Lateral: na qual o desenvolvimento curricular deve contextualizar as
atividades na experiência e nas concepções prévias dos alunos, para que possa dar
um sentido ao que aprende e, ao mesmo tempo, possa tornar funcionais essas
aprendizagens, ou seja, possam ser aplicadas e transferidas para novas
aprendizagens e para a resolução de situações e problemas de vida. (ALONSO,
1996, apud BRAVO, 2010, p.22)

Em face disto, a articulação vertical tem como princípio no currículo integrar os
conteúdos e os objetivos dos diversos níveis de ensino tendo como núcleo a sequencialidade,
quer dizer, a progressão gradual do conhecimento; enquanto a articulação horizontal é de
responsabilidade dos educadores em efetiva atividade em sala de aula, juntamente com os
coordenadores, diretores e demais membros da comunidade. Esta articulação tem como
princípio harmonizar os conteúdos, objetivos, procedimentos, atividades ou estratégias
adequadas ao nível de ensino. A orientação dada nos chama a atenção para o perigo da
padronização por meio da integração do conhecimento. As DCNs que orientam a formação
inicial dos profissionais do magistério da educação básica possuem a ênfase articuladora em
seus documentos.

Para atender a essa concepção articulada de formação inicial e continuada, as novas
DCNs definem que é fundamental que as instituições formadoras institucionalizem
projeto de formação com identidade própria, em consonância com o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o
Projeto Pedagógico de Curso (PPC). [...] Outra definição fundamental para a
melhoria da formação profissional do magistério consiste na garantia de base
comum nacional, sem prejuízo de base diversificada, pautada pela concepção de
educação como processo emancipatório e permanente, bem como pelo
reconhecimento da especificidade do trabalho docente, que conduz à práxis como
expressão da articulação entre teoria e prática à exigência de que se leve em conta

52

a realidade dos ambientes das instituições educativas da educação básica.
(DOURADO, 2005, p.307, grifo nosso).

Esta orientação também se encontra no documento do PARFOR com relação aos
princípios pedagógicos que orientam as IES no planejamento pedagógico: “Articulação entre
teoria e prática em todo o percurso formativo; garantia do domínio de conhecimentos
científicos e didáticos; indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e reconhecimento
da escola como espaço necessário à formação inicial dos profissionais de magistério”.
(PARFOR, 2009, p.28, grifo nosso). Como podemos observar, a articulação vem sendo o
programa de governo divulgado amplamente através da LDB 9394/96 que acentua a
articulação nos espaços escolares conferindo-lhes a sequencialidade, o agrupamento de
aprendizagem numa perspectiva global de ensino. Em Sá (2010), a articulação é
compreendida pela lógica da bricolagem, processo marcado pela experiência que forma os
sujeitos.
Numa abordagem hermenêutica-fenomenológica que se quer multirreferencial, o que
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. (SÁ, 2010, p.51, grifo da autora).

Como explicado por Sá (2010), a lógica da bricolagem compreende que a
integração de novos elementos, os quais surgem para compor a experiência a ser vivenciada
não como algo novo que conduz a substituição aos antigos, mas como um elemento que se
integra com inúmeras possibilidades de diversificação e combinação se recompondo ao
existente disponível na experiência humana. A lógica de sua articulação é horizontal, pois traz
uma perspectiva integradora do saber e da experiência. Destacamos em Costa que o conceito
de articulação aparece quando se debate a formação inicial do licenciado no Curso de
Pedagogia e a necessidade do projeto curricular está aliada a pesquisa. Propõe assim que,
[...] durante o processo de formação inicial do(a) licenciando(a), caberá à
universidade garantir, por meio de seu projeto curricular, a consolidação de práticas
educativas que incentivem o desenvolvimento da pesquisa e a relação com o
contexto social na qual a instituição está inserida, propiciando oportunidades reais
de articulação entre teoria e prática. Nessa direção, deve-se atentar para a oferta de
uma formação que considere a complexidade da atividade docente, enfatizando para
o(a) licenciando(a) de Pedagogia a dimensão humana e política do ato de educar.
(COSTA, 2015, p.54).
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Verificamos que a articulação difere da hibridização, pois hibridizar não é
articular, mas cruzar, transgredir as fronteiras espaço temporal em um processo constante de
renovação e transformação cultural. Essa distinção entre articulação e hibridização pode ser
expressa de acordo a figura 2:

Integração

Interação

Projetos

Organização

Globalizadores

dos Conteúdos

Articulação

Hibridização

Competência

Sequência

Agrupamentos

Transgressão

Elo de Geração

Cultural

Socioideológico

Eixos
Histórico

Disciplinares

Espaço
Temporal

Figura 2 - Distinção entre articulação e hibridização
Fonte: A própria autora

Na concepção da articulação, a relação entre teoria e prática acontece por meio da
integração entre as disciplinas tendo como eixos articuladores à transversalidade, a
interdisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a multidisciplinaridade e, por último, a
transdisciplinaridade. Elegem como organização do conteúdo a pedagogia de projeto em um
enfoque globalizador; o tempo e espaço permanecem como sendo o da sala de aula com seus
agrupamentos e sequencialidade dos conteúdos, pois acreditam que, assim, equilibram a
homogeneidade e a heterogeneidade existentes no contexto. A progressão das unidades é
continuada e a avalição é o processo através do qual se realiza o acompanhamento sistemático
das atividades.
Na hibridização, a relação entre teoria e prática acontece por meio da interação,
tendo com eixo articulador a transgressão. Elege como organização curricular os
conhecimentos culturais acumulados pela sociedade em um eterno (in)acabamento, pois o
espaço tempo se caracteriza por um processo de reversibilidade e é visto como um
cronotrópico que se “caracteriza pela ligação técnica e abstrata do espaço e do tempo, pela
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reversibilidade dos momentos da série temporal e pela sua possibilidade de transferência no
espaço”. (BAKHTIN, 2014, p.225, grifo do autor).
O elo de cada conhecimento é o encontro de geração em sala de aula. Por se tratar
de seres humanos em evolução constante, as turmas devem ter como característica a
ambivalência e o professor deve lidar com esta sem a preocupação de homogeneizá-la, visto
que é impossível formatar seres humanos que, por si só, são heterogêneos e buscam uma
relação de equilíbrio e mediação nessa passagem da vida.

Todas as propostas dirigem seu foco para os sujeitos da ação educativa, educadores
e educandos enquanto sujeitos sociais, culturais, sujeitos de práticas, de
pensamentos e de valores, de culturas e de identidades diversas. Vemos a escola
como um encontro cultural de gerações, do adulto e da infância. É o olhar primeiro
desde que a pedagogia e o pedagogo aparecem na história.
Tentando ser fiéis a esse foco, ou tentando recuperar esse foco pedagógico tão
esquecido, partimos do suposto de que esses momentos cotidianos de gerações estão
acontecendo, no tempo de escola, e exigem dos docentes-educadores pensares,
posturas, ações e escolhas cotidianas inovadoras. Transgressoras até. Há uma escola
emergente nas rotinas, nos problemas, nas péssimas condições de trabalho em que se
dá esse encontro. Acreditamos que a escola está viva, porque nela interagem
pessoas, com ânimo e desânimo, mas vivas porque humana. (ARROYO, 2000,
p.136).

Em consonância com Arroyo, pela via da humanização e do respeito ao mundo e
nele, as pessoas encarregadas de proporcionar essas transgressões, no caso os professores,
acreditamos que devem ser repensadas as propostas de educação levando em consideração a
relação entre teoria e prática. Vale ressaltar que pela via da articulação essa prática não mais
tem sustentação para a realidade atual. As leis pelas quais foram construídas e pensadas estão
defasadas, ou seja, não acompanham mais as mudanças culturais, tanto no contexto social
quanto no educacional. Estamos ficando cada vez mais atrás, não pelos professores e nem
pelas escolas que temos, mais sim e unicamente pelas leis que demoram a ser gestadas e
quando aprovadas não se sustentam no espaço tempo da escola.

Esta é a medida da inovação. Esse confronto coletivo dos educadores e educandos,
da coletividade, sempre será a melhor garantia de uma escola viva. O preço para
transgredir foi alto ao longo do domínio da Lei 5.692/71, tão autoritária quanto os
tempos e valores em que foi promulgada e implementada durante 25 anos. Essa Lei
e todo o conjunto de órgãos diretivos e de normas emanadas de secretarias,
conselhos, não impediram fecundas inovações onde os profissionais foram se
formando, exatamente porque inconformados. (ARROYO, 2000, p.140).

Articular conteúdos, sem levar em conta a riqueza das transgressões elaboradas na
prática pelos professores, é destituí-los de sua verdadeira identidade, é impedir que fecundas
inovações no processo da relação entre teoria e prática ocorram.
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3 A RELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA A PARTIR DOS ESTUDOS DE
MIKHAIL BAKHTIN
[...] o homem ético enriqueceu-se através de uma natureza positivamente afirmada,
o homem natural através de um conceito ético.
Bakhtin

Neste capítulo, apresentaremos uma discussão sobre a ambivalência como um
novo olhar sobre o currículo e sua relação entre teoria e prática. Aprofunda-se e se discute o
pensamento de Bakhtin em relação à hibridização do conhecimento como um elo estabelecido
de tempo espaço ininterrupto, mas que sofre as alterações nas relações de uma geração a outra
e, até mesmo, em uma única geração com seus conflitos e contradições pela busca de
compreensão da sua existência e seu papel cultural e social no mundo em um eterno ir e vir de
aperfeiçoamento das relações perpassadas na vida e pela vida.

3.1 O discurso como objeto de estudo
O discurso enquanto objeto de estudo busca compreender a palavra e seu
funcionamento como um conjunto de fenômenos plurilinguístico, plurilíngue e plurivocal.
Partindo dessa orientação sinalizada por Bakhtin, a linguagem não pode ser utilizada apenas e,
contudo, tendo como esfera o complexo física-psíquica-fisiológica. Utilizando-se de analogia,
elucida-nos que, ao isolarmos o som enquanto fenômeno acústico, este invalidará a linguagem
enquanto objeto específico.
Portanto, “para observar o fenômeno da linguagem, é preciso situar os sujeitos –
emissor e receptor do som-, bem como o próprio som, no meio social”. (BAKHTIN;
VOLOCHÍNOV, 2014, p.72). Convém inseri-lo na relação social organizada, por ser uma
esfera única, complexa e ampla. Neste sentido, o interlocutor e o ouvinte devem pertencer à
mesma comunidade linguística, a uma sociedade transparente e precisamente estruturada. Por
pertencerem a essa sociedade organizada estes dois sujeitos, no caso o enunciador e o
interlocutor, devem estar integrados na unicidade do acontecimento social, isto é, em uma
relação de pessoa para pessoa sobre um terreno bem determinado. Justamente sobre esse
terreno bem definido é possível a troca discursiva, já que as trocas ocasionais não servem para
este fim.
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Portanto, a unicidade do meio social e a do contexto social imediato são condições
absolutamente indispensáveis para que o complexo físico-psíquico-fisiológico [...]
possa ser vinculado à língua, à fala, possa tornar-se um fato de linguagem. Dois
organismos biológicos, postos em presença no meio puramente natural, não
produziram o ato de fala. (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p.73, grifo dos
autores).

As pistas dadas por Bakhtin e Volochínov (2014) para o estudo da filosofia da
linguagem no meio social só fazem ampliá-las e a torná-las ainda mais complexa, pois ao
inserir o complexo físico-psíquico-fisiológico em uma situação de troca social, passamos a
estabelecer relações, não necessárias à compreensão dos fatos linguísticos, pois nem todos
pertencem ao mundo da linguagem. Nessa esteira, eles nos levam a uma incursão histórica e
metodológica ao mundo da filosofia da linguagem analisando duas divisões da linguística
geral, sendo a primeira denominada de “subjetivismo idealista” e a segunda “de objetivismo
abstrato” para que penetremos mais especificamente no objeto de estudo da linguagem
enquanto uma organização única do acontecimento social.
Assim, o subjetivismo ideológico é constituído pelo ato da fala de sua criação
individual, ou seja, a fonte da língua em sua existência interior. Sendo as leis da psicologia
individual que devem ser estudadas pelo linguístico e pelo filósofo da linguagem. As
proposições que fundamentam essa tendência são apontadas por:

1. A língua é uma atividade, um processo criativo ininterrupto de construção
(“energia”) que se materializa sob a forma de atos individuais da fala.
2. As leis da criação linguística são essencialmente as leis da psicologia individual.
3. A criação linguística é uma criação significativa, análoga à criação artística.
4. A língua enquanto produto acabado (“ergon”), enquanto sistema estável (léxico,
gramática, fonética) apresenta-se como um depósito inerte, tal como a lava fria da
criação linguística, abstratamente construída pelos linguistas com vistas à sua
aquisição prática como instrumento pronto para ser usado. (BAKHTIN;
VOLOCHÍNOV, 2014, p.74):

Neste contexto, essa tendência foi enfraquecida pelo pensamento de assimilação
positivista e superficialmente empirista, voltando a desabrochar e a largar sua visão através da
Escola de Vossler10. Para Bakhtin e Volochínov, o que caracteriza a Escola de Vossler, é “a
negação categórica e de princípio do positivismo linguístico, que não consegue ver mais além
das formas linguísticas (em particular as fonéticas, as que são positivistas) e do ato
psicofisiológico que as engendra”. (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p.77, grifo dos
autores).
10

Karl Vossler - linguista alemão nascido em Hohenheim, Stuttgart, cujos trabalhos deram notável impulso aos
estudos de estilística literária, e assim, juntamente com o suíço Charles Bally, são considerados fundadores da
estilística como uma ciência, no início do século XX.
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A segunda orientação do pensamento filosófico-linguístico, o do objetivismo
abstrato, o centro organizador de todos os fatos da língua, e que a faz um objeto de uma
ciência é o sistema linguístico, constituído pelos sistemas das formas fonéticas, gramaticais e
lexicais da língua. Para esta orientação,

o som fisiológico (ou seja, o som produzido pelo aparelho fisiológico individual) é,
no final das contas, tão único quanto é única a impressão digital de um indivíduo
dado, tão único como a composição química individual do sangue de cada pessoa
(embora a ciência não seja ainda capaz de definir fórmulas individuais do sangue.
(BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p.80).

Com esses atributos individuais, o subjetivismo abstrato não aceita a dinâmica
histórica da língua nem o seu caráter ininterrupto de criação, passando a ser antítese do
pensamento subjetivismo idealista, já que a língua, nesta concepção, invalida toda a criação
refletida pelo sujeito social. Essas normas estabelecidas possuem um caráter de terminalidade
para o indivíduo, visto que “o ato individual de emissão de todo e qualquer som só se torna
ato linguístico na medida em que se ligue a um sistema linguístico imutável (num
determinado momento de sua história) e peremptório para o indivíduo”. (BAKHTIN;
VOLOCHÍNOV, 2014, p.81).
Desse modo, não se poderia falar em variedades linguísticas, pois as leis são
arbitrárias ao sujeito, por serem privadas de uma justificação ideológica. Entre a fonética da
palavra e seu sentido não existe nenhuma conexão natural, nenhuma correspondência de
criação artística, ou seja, foge totalmente a estilística e a estética. O fosso que separa as duas
orientações é justamente o seu caráter histórico, pois uma parte da historicidade (pautado na
lógica) da língua e com ela sua criação ininterrupta; enquanto a outra parte das normas e com
ela seu caráter não histórico (como alógica), que corresponderia, por sua vez, a negação pura
e simples da lógica estabelecida.
A primeira lógica da língua é a mesma lógica dos erros individuais, efetua-se fora
do campo interior, é a que se desvia da lógica normativa estabelecida na sociedade. Sendo
essa mudança natural, pois acontece despercebidamente a cada época, seu lugar só pode
corresponder a uma única norma linguística que é a transgressão, não de uma norma para
outra, mas os desvios que acontecem neste percurso, tais como: as gírias, as reduções de
escritas que, com o passar do tempo, podem passar a ser uma norma estabelecida. Bakhtin e
Volochínov estabelecem as seguintes preposições pra a segunda orientação:
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1. A língua é um sistema estável, imutável, de formas linguísticas submetidas a
uma norma fornecida tal qual à consciência individual e peremptória para esta.
2. As leis da língua são essencialmente leis linguísticas específicas, que
estabelecem ligações entre os signos linguísticos no interior de um sistema fechado.
Estas leis são objetivas relativamente a toda consciência subjetiva.
3. As ligações linguísticas específicas nada têm a ver com valores ideológicos
(artísticos, cognitivos ou outros). Não se encontra, na base dos fatos linguísticos,
nenhum motor ideológico. Entre a palavra e seu sentido não existe vínculo natural e
compreensível para a consciência, nem vínculo artístico.
4. Os atos individuais de fala constituem, do ponto de vista da língua, simples
refrações ou variações fortuitas ou mesmo deformações das formas narrativas. Mas
são justamente estes atos individuais de fala que explicam a mudança histórica das
formas da língua; enquanto tal, a mudança é, do ponto de vista do sistema,
irracional, e mesmo desprovida de sentido. Entre o sistema da língua e sua história
não existe nem vínculo nem afinidade de motivos. Eles são estranhos entre si.
(BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p.85, grifos dos autores).

Essa segunda orientação parte do princípio de orientação cartesiana, pautada na
teoria da gramática universal de Leibniz11. Percebemos, nesta concepção, que a língua parte
de um princípio convencional e arbitrário de acordo com o código matemático, não se
interessando pela relação do signo com a realidade social, mas com a relação de signo para
signo. Interessa assim, para a visão racionalista, a lógica interna própria do signo
independente de suas significações ideológicas. O mundo exterior para essa corrente de
pensamento desconsidera as diversas possibilidades de interação verbal que acontece no seio
da sociedade, nas relações estabelecidas pelo enunciador e o interlocutor, já que suas
observações são mecânicas e pautadas em dados que não admitem erros no seu percurso.
Análogo a uma receita de bolo que não pode substituir ingredientes tirando o valor criativo de
toda a relação do sujeito com os materiais utilizados para a sua consecução. A primazia do
sujeito (enunciadores) sobre a receita (interlocutores) é uma constante para esta segunda
orientação.
No intuito de dar conta de uma defesa mais coerente sobre a questão da língua o
Círculo de Bakhtin formula seu próprio ponto de vista pautado nas seguintes preposições.

1. A língua como sistema estável de formas normativamente idênticas é apenas
uma abstração científica que só pode servir a certos fins teóricos e práticos
particulares. Essa abstração não dá conta de maneira adequada da realidade
concreta da língua.
2. A língua constitui um processo de evolução ininterrupto, que se realiza através
da interação verbal social dos locutores.
3. As leis da evolução linguística não são de maneira alguma as leis da psicologia
individual, mas também não podem ser divorciadas da atividade dos falantes. As leis
da evolução linguística são essencialmente leis sociológicas.
4. A criatividade da língua não coincide com a criatividade artística nem com
qualquer outra forma de criatividade ideológica específica. Mas, ao mesmo tempo, a
11

Gottfried Wilhelm Leibiniz - A filosofia de Leibniz estabelece uma ponte entre a filosofia renascentista e a
iluminista, lançando as bases para os grandes sistemas da filosofia contemporânea.
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criatividade da língua não pode ser compreendida independentemente dos conteúdos
e valores ideológicos que a ela se ligam. A evolução da língua como toda evolução
histórica pode ser percebida como uma necessidade cega de tipo mecanicista, mas
também pode tornar-se “uma necessidade de funcionamento livre”, uma vez que
alcançou a posição de uma necessidade consciente e desejada.
5. A estrutura da enunciação é uma estrutura puramente social. A enunciação
como tal só se torna efetiva entre falantes. O ato da fala individual (no sentido estrito
do termo “individual”) é uma contradictio in adjecto. (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV,
2014, p.131, grifo dos autores).

Com essas proposições elaboradas pelo Círculo de estudo bakhtiniano
entendemos, então, que o enunciado é a base da realidade da linguagem e pertencem a uma
estrutura socioideológica. A língua vive e evolui na comunicação social concreta e não nos
sistemas linguísticos abstratos levando-nos a compreender “que o fenômeno social da
interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal
constitui assim a realidade fundamental da língua”. (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014,
p.127). Sendo as enunciações a unidade básica da língua, o currículo pode ser compreendido
como um produto de interação social sendo a sua estrutura de natureza socioideológica, pois
se trata de uma cadeia de vozes enunciativas que se concretiza na relação do enunciador e do
interlocutor.
A seguir, apresentaremos a proposta de um currículo que considere a
ambivalência em suas relações para a formação de profissionais da educação com a
possibilidade de traçarmos rumos para sua trajetória enquanto fazedores e criadores de
práticas que extrapolam a realidade social nos contextos da sua atividade como docentes.
3.2 O discurso e a hibridização: a face ambivalente das relações entre o currículo e a formação
humana
Em seu livro A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de
François Rabelais (2013), citado no capítulo 2, Bakhtin apresenta um estudo a respeito da
cultura popular da época, destacando a festa carnavalesca como um momento típico de
comunicação verbal ambivalente. Desse modo, a ambivalência como parte da linguagem é
vivenciada na sociedade em seu duplo sentido cultural, contraditório como o amor e ódio,
vida e morte, positivo e negativo, que determinam a unidade de dois corpos em um, onde “A
vida se revela no seu processo ambivalente, interiormente, contraditório”. (BAKHTIN, 2013,
p.23).
A partir dessa afirmação que contém a possibilidade de pensar a relação entre
teoria e prática como processos ambivalentes, como duas faces da mesma medalha, sendo um
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corpo único – bioepistemológico, é que vislumbramos estabelecer esta forma híbrida nos
discursos de formação de professores. Levando em consideração a influência de cada estudo
para compor a realidade que ora se apresenta em determinado contexto político, cultural e
social é que, por meio dos estudos de Bakhtin (2013) sobre a ambivalência, propomos que a
hibridação seja pensada não como um terceiro termo da relação entre teoria e prática, mas
como nos propõe Bakhtin: “A palavra pertence de alguma forma ao próprio tempo, que dá a
morte e a vida no mesmo ato; por isso a palavra tem duplo sentido e é ambivalente”.
(BAKHTIN, 2013, p.250).
Percebemos, outrossim, que todas as teorias que efetuam as trocas e as orientações
das práticas são indissoluvelmente imbricadas em constante renovação como uma forma de
passagem de dupla saídas, ou seja, bioepistemológica. A individualização que ora passou
determinadas teorias como o empirismo e o pragmatismo afetou essa relação coletiva. A
relação entre teoria e prática está entrecruzada, misturada, procriando conhecimentos duais e,
portanto, ambivalentes. Esse universo híbrido é apresentado nas imagens dos corpos ao longo
da história com personagens dotadas tanto de poderes como anomalias, no caso o gigante
Pantagruel de Rebelais, a Medusa e a sereia na Grécia, o lobisomem e o saci como figuras
folclóricas e assim por diante, presentes ainda, no cenário atual.
São imagens que, historicamente, apresentam seus corpos híbridos e que se
fossem totalmente destituídas dessa ambivalência não se renovariam nem se regeneravam.
Essa alternância e renovação que acontecem a todo o momento na relação entre teoria e
prática, em que a teoria vai ao encontro da prática, pois necessita desta para se firmar e
comprovar sua validade e, a partir desta prática, nascem novas teorias como um processo
ininterrupto de “ação, linguagem e pensamento”. O afastamento entre o espaço e tempo de
construção histórica entre a teoria e prática nos aponta para um novo modelo de compreensão
desta relação que Bakhtin (2013) nos mostra em seus estudos relacionados à Idade Média.
Um novo modelo começa a reformar-se, no qual o papel dominante passava às
linhas horizontais, ao movimento para frente no espaço real e no tempo histórico. O
pensamento filosófico, o conhecimento científico, a prática humana e a arte, assim
como a literatura, trabalham para criar esse novo modelo. (BAKTHIN, 2013, p.353).

Neste enfoque, o princípio estabelecido para toda a compreensão desta relação é
que este movimento não deve acontecer sobre uma realidade vertical extratemporal, mas
como um movimento que envolve o aperfeiçoamento, o desenvolvimento da humanidade para
frente, na horizontal do tempo histórico que nos trazem teorias fecundas e prenhes de práticas.
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São fenômenos espontâneos numa constante dialética da relação provocando um híbrido
silencioso que se efetua numa visão cronotópica. Propomos assim, que essa relação seja
representada da seguinte forma (Figura 3):

Linguagem

Prática

Ambivalência

Teoria

Hibridização

Figura 3 - Representação da relação entre teoria e prática
Fonte: A própria autora.

Situar a ambivalência como linguagem da bivocalidade na relação entre teoria e
prática, já que nesta o processo de hibridização tem dupla tonalidade, sem poder separá-las
nem tentar paralisá-las, por ser uma roda que gira, a fim de encontrar e delimitar as fronteiras
no processo dialogizante contínuo. Essa bivocalidade expressa em Bakhtin parte do princípio
do corpo enquanto uma imagem bicorporal.
Durante o processo de decomposição dessa imagem podemos observar, na história
da literatura e das formas do espetáculo, o curioso fenômeno das imagens acopladas
que encarnam o alto e o baixo, a frente e as costas, a vida e a morte de uma maneira
semidistinta [...] O diálogo dessas personagens constitui um fenômeno interessante
na medida em que ele é a palavra de dupla tonalidade em estado de decomposição
parcial. É na verdade o diálogo do rosto com o traseiro; do alto com o baixo, do
nascimento com a morte. (BAKHTIN, 2013, p.380).

As palavras com dupla face como vida-morte e que habitam um mundo universal
são sempre dirigidas de forma bicorporal, pois estão ligadas e constituem uma unidade
ambivalente. Ao se trazer essa questão para o campo da educação, diríamos que a relação
entre teoria e prática se configura como unidade ambivalente, visto que reflete a imagem do
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“[...] inacabamento (perpétuo) do mundo, cuja expressão observamos, em todas as
particularidades, sem exceção [...]”. (BAKHTIN, 2013, p.381).
Desta forma, compreendemos que teoria e prática são ambivalentes e acontecem
numa relação de linguagem bioepistemológica direcionada sempre a uma transformação de
conhecimento no espaço e tempo histórico em que as fronteiras oficiais fixas do
conhecimento começam a entrecruzar-se refletindo, assim, um pensamento que se une naquilo
a que estamos habituados a delimitar e até a se opor diametralmente. Essa dupla relação
ambivalente não se separa jamais, posto que nela se encontra uma hibridação.
A partir dos estudos elaborados e tendo como referência as reflexões de Bakhtin
(2013) sobre o corpo na literatura de Rabelais, adotaremos nesta pesquisa o termo
bioepistemológico por apontar para uma perspectiva de (in)acabamento, inconclusão,
infinitude, retrata um processo cíclico, dinâmico, em que as fronteiras são delimitadas pela
historicidade do mundo concreto e sua plenitude cósmica. A marca dessa dualidade se faz
presente no passado e no futuro pautado por ambivalência de pensamentos que, embora não
tenham se concretizado, não foram esquecidos. São pensamentos que renascem a cada
geração, estilizado através da transformação da língua e da dinâmica da vida social em um
tempo espaço histórico de vozes que se misturam, entrelaçam-se; de culturas que se renovam
e que passam pela consciência de duas vozes, duas línguas “[...] o que morre e nasce ao
mesmo tempo, ao passado que traz o futuro ao mundo”. (BAKHTIN, 2013, p.364).
Esclarecemos, assim, que o termo bioepistemológico parte do princípio de uma
educação problematizadora que ao ser analisada como duas vozes no campo da educação, o
bio e epistemológico significando vida e conhecimento, respectivamente. Argumentamos,
portanto, que conhecimento e vida são termos ambivalentes e não se concretizam em único
tempo histórico, devem ser dialogizados em suas formas diferentes do existir, pois se trata de
dois enunciados educacionalmente distintos. Saímos, então, do campo inaceitável da primazia
metodológica da psicologia sobre a ideologia e passamos para o campo da sociologia por
compreendermos que essa ideologia só pode ser explicada por intermédio de signos e suas
significações na vida interior. Nesse arcabouço, cabe à ideologia dar o tom da relação entre
teoria e prática, levando-se em conta o caráter social do signo; compreendendo o vínculo
indispensável entre o signo e a significação. Dessa forma, a relação estabelecida entre os
sujeitos passa a ser de caráter exotópico e empático, fugindo das teorias filosóficas
essencialistas que consideram que o vivenciamento de base psicológica que acontece numa
relação de empatia ou simpatia. Ao passo que um vivenciamento empático ocorre de maneira
diferente, pois exige uma estética da contemplação dos fenômenos e da natureza da vida no
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mundo interior. Ser empático pode ser explicado de acordo o seguinte pensamento:
[...] o objeto da atividade estética – as obras de arte, os fenômenos da natureza e da
vida – é a expressão de algum estado interior; sua apreensão estética é um
vivenciamento empático desse estado interior. Neste caso, não é essencial para nós a
diferença entre vivenciamento empático e empatia, porque, quando experimentamos
a empatia do nosso próprio estado interior com o objeto, de qualquer modo nós não
o vivenciamos como imediatamente nosso, mas como um estado de contemplação
do objeto, ou seja, nós estamos em vivenciamento empático com ele. O
vivenciamento empático exprime com maior clareza o sentido real do vivenciamento
fenomenologia do vivenciamento, ao passo que a empatia procura explicar a gênese
psicológica desse vivenciamento. (BAKHTIN, 2011, p.56, grifo do autor).

A referida estética do vivenciamento dá o tom da relação exotópica, pois a
fenomenologia é vivência, o significado que o objeto tem para mim como vivência e não
como valor. Neste sentido, o significativo dessa relação é a dupla vida interior em
contraposição do eu e do outro. Os elementos presentes nesta relação são transgredientes à
consciência por ser valores novos. Com isso,
[...] o ser da atividade estética como vivenciamento empático do estado interior ou
da atividade interior de contemplação do objeto: do homem, do objeto inanimado,
inclusive das linhas e das cores. Enquanto a geometria (o conhecimento) define uma
linha em sua relação com outra linha, outro ponto com o plano como vertical,
inclinado, paralelo, etc., a atividade estética define a linha do ponto de vista do seu
estado interior (ou melhor, não define, mas vivencia) como direcionada para cima,
para baixo etc. (BAHKTIN, 2011, p.57).

Nesse aspecto, a relação entre professor e aluno é um acontecimento estético
concreto, vivo; sendo o professor um artista em sua plenitude na medida em que trabalha com
elementos da sua criação prática que o faz transgredir e hibridizar os conhecimentos
adquiridos na formação. Dando continuidade ao processo de desenvolvimento desta pesquisa
e tendo a discussão pautada nos processos de hibridização e articulação curricular, torna-se
pertinente refletir sobre o caminho metodológico encontrado para situar o conhecimento
enquanto híbrido ou articulado nos discursos da relação entre teoria e prática com os
professores/cursistas do PARFOR.
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4

METODOLOGIA

DIALÓGICA

DA

PESQUISA

E

A

DIALÉTICA

DA

SIGNIFICAÇÃO

[...] Não existe nada absolutamente morto: cada sentido terá sua festa de renovação.
Questão do grande tempo.
Bakhtin

Adentrar na metodologia é imprimir sua marca enquanto pesquisadora, já que
através da investigação nos transportamos para lugares em que pensávamos nunca obter
resultados merecedores de investigação mais profunda sobre as relações entre o ensinar e
aprender. Este capítulo se insere na organização da pesquisa onde descreveremos não só o
processo da investigação, situando os sujeitos, os objetivos e as questões de pesquisa e a
opção metodológica assumida, bem como a identificação dos instrumentos utilizados para
composição dos dados e a análise dos resultados.
4.1 Situando a pesquisa, tipo e fundamentos teóricos
A partir das possibilidades a que a pesquisa pode nos levar e tomando como
referência os estudos bakthinianos da linguagem, buscamos inovar o conhecimento sobre a
relação entre teoria e prática sob a lente do pensamento deste autor que nos convida a
vivenciar a ambivalência com um traço indispensável à vida. “[...] ambivalência: os dois polos
da mudança – o antigo e o novo, o que nasce e o que morre, o princípio e o fim da
metamorfose [...]”. (BAKHTIN, 2013, p.22).
Nosso interesse pauta-se pela investigação dos enunciados que se materializam
enquanto práticas pedagógicas nos discursos do percurso formativo de sujeitos professores
cursistas, a fim de problematizar como os currículos se renovam e se materializam na ação
destes professores/cursistas construindo as mais variadas formas do hibridismo, ou seja, como
a expressão semiótica exterior, no caso, a enunciação, assume ao mesmo tempo duas
orientações, conforme Bakhtin e Volochínov:
[...] a enunciação pode assumir duas orientações: ou em direção ao sujeito, ou a
partir dele, em direção à ideologia. No primeiro caso, a enunciação tem por objetivo
traduzir em signos exteriores os signos interiores, e exigir do interlocutor que os
relacione a um contexto interior o que constitui um ato de compreensão puramente
psicológico. No outro caso, o que se requer é uma compreensão ideológica, objetiva
e concreta, da enunciação. (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p.61).
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Optamos por uma pesquisa de cunho qualitativo que nos exige a compreensão da
atividade mental interior e a sua expressão exterior no conjunto de processos que constitui um
valor semiótico e requer, como nos indica, a segunda orientação, uma compreensão ideológica
dos signos e sua função concreta na enunciação. “Tudo que é ideológico possui um
significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico
é um signo. Sem signos não existe ideologia”. (BAKHTIN;VOLOCHÍNOV, 2014, p.31, grifo
dos autores).
Por outro lado, Sobral (2013) define a pesquisa como um momento de inovação e
vitalidade que gera possibilidades de respostas, pautada em discussão crítica. Afirma que:
Inovar é vital, e inovar se define como “pensar até o momento impossível”; e
inovação vem não só da observação de necessidades práticas como de possibilidades
que a pesquisa pode mostrar, inclusive quando se refutam hipóteses a partir da
análise de dados advindos do contato entre fenômenos concretos e formas de
interpretação, não “inventados” por teorias, mas abarcados por elas em pesquisa.
(SOBRAL, 2013, p.241).

A pesquisa qualitativa baseada nos pressupostos da filosofia da linguagem se
constitui por signos e, enquanto tal, não há ruptura de uma esfera a outra, da realidade externa
com a realidade interna.
A passagem da atividade mental interior à sua expressão exterior ocorre no quadro
de um mesmo domínio qualitativo, e se apresenta como uma mudança quantitativa.
É verdade que, correntemente, no curso do processo de expressão exterior, opera-se
a passagem de um código a outro (por exemplo: código mímico/código linguístico),
mas o conjunto do processo não escapa do quadro da expressão semiótica.
(BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p.52, grifo dos autores)

O Círculo de Bakhtin parte do método sociológico marxista que consiste no
estudo da filosofia da linguagem enquanto filosofia do signo ideológico. Compreende a
estrutura da enunciação e da atividade mental como de natureza socioideológica. Situa a
palavra no campo da ideologia e sua utilização mediada pela língua está ligada à evolução
ideológica. Por isso, para “A língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal
concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo
individual dos falantes”. (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p.128, grifo dos autores).
Defendem que:
O processo da linguagem tanto exterior como interior é ininterrupta, não tem
começo nem fim. A enunciação realizada é como uma ilha emergindo de um oceano
sem limites, o discurso interior. As dimensões e as formas são determinadas pela
situação da enunciação e por seu auditório. A situação e o auditório obrigam o
discurso interior a realizar-se em uma expressão exterior definida, que se insere
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diretamente no contexto não verbalizado da vida corrente, e nele se amplia pela
ação, pelo gesto, ou pela resposta verbal dos outros participantes na situação de
enunciação. (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p.129, grifo dos autores).

Os caminhos trilhados para a compreensão da articulação e da hibridização partem
dos estudos sobre a teoria do romance pelo viés das questões de literatura e de estética, que
para Rohling (2014), “Na acepção de Brait (2007), grande parte dos estudos do Círculo de
Bakhtin se dedica ao exame da linguagem estética [...] tendo o romance como lugar
privilegiado para a construção arquitetônica do Círculo”. (ROHLING, 2014, p.46).
As concepções sobre a estética, inicialmente, diziam-se pertencer ao mundo
filosófico agregado à arte e ao pensamento estetizante semicientífico12. Com o
reconhecimento do pensamento científico no campo da arte, esse círculo se amplia correndose o risco de um cientificismo superficial, leviano, para o qual a ciência ainda não está
preparada acarretando, assim, o empobrecimento do objeto em estudo. Para Bakhtin,
“Construir uma ciência sobre este ou aquele domínio da criação cultural, mantendo toda a
complexidade, plenitude e originalidade do objeto, é trabalho extremamente difícil”.
(BAKHTIN, 2014, p.15, grifo do autor).
Apesar da importância e da influência da poética na teoria da literatura, os estudos
bakhtinianos conferem a posição científica destes trabalhos uma conotação negativa para com
a estética geral. “Frequentemente define-se a ciência da arte através de sua oposição a uma
estética filosófica não científica”. (BAKHTIN, 2014, p.15). A independência que tenta
assumir a poética, enquanto ciência de cada arte em particular, não leva em conta a estética
como unidade da cultura humana. Para outros estudiosos, o objeto de estudo sobre o conceito
de estética não precisa recorrer à filosofia sistemática, pois o estético encontra-se na própria
obra de arte.
Realmente o estético, de certo modo, encontra-se na própria obra de arte, o filósofo
não o inventa, mas para compreender cientificamente sua singularidade, a sua
relação com o ético e o cognitivo, seu lugar no todo da cultura humana, e, enfim, os
limites de sua aplicação, necessita-se da filosofia sistemática com os seus métodos.
O conceito de estético não pode ser extraído da obra de arte pela via intuitiva ou
empírica: ele será ingênuo, subjetivo e instável; para se definir de forma segura e
precisa esse conceito, há necessidade de uma definição recíproca com os outros
domínios na unidade da cultura humana. (BAKHTIN, 2014, p.16, grifos do autor).

12

O termo semicientífico é compreendido aqui como os pensamentos vivenciados de maneira profunda, mas que
não eram incluídos em nenhuma ciência, pois não encontrava um lugar objetivo no conhecimento, visto que não
pertenciam ao mundo da erudição, do cientificismo.
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Sob esta ótica, nenhum valor cultural deve permanecer simplesmente no campo da
ordem psicológica ou histórica. A autonomia da arte passa a ser baseada e garantida na
unidade da cultura humana. Há necessidade de uma unidade semântica da cultura para
superação do fato, ou seja, seu valor cultural. “O fato e a singularidade puramente factual não
têm direito à voz; para consegui-lo eles precisam transformar-se em sentido, mas não podem
transformar-se em sentido, sem ter adquirido unidade: um significado isolado é uma
contradictio in adjecto”. (BAKHTIN, 2014, p.16, grifo do autor).
Fora de uma orientação filosófica vasta, a poética agarra-se à linguística
esquivando-se de todos os problemas que conduzem a arte para vertente da cultura humana.
Assim, para a poética como também para a estética especial é preciso levar em conta a
natureza do material vocabular, tornando a linguística como uma disciplina indispensável e
auxiliar, confundindo-a com a estética geral e proclamando o lema “não há arte, há apenas
artes isoladas”. (BAKHTIN, 2014, p.17). Ao elaborar um juízo científico sobre a arte
independente da estética filosófica geral, a crítica passa a ver a base material estável para a
discussão científica estabelecendo uma proximidade com o positivismo empírico, já que a
física e a matemática ampliam seus espaços, enquanto a palavra passa a pertencer à
linguística.
Este pressuposto de caráter estético geral serviu explicitamente para o domínio
das ciências das artes isoladas, denominada de estética material, também denominada como
formal, cuja funcionalidade só tem sentido se estudada a partir da técnica material da obra de
arte. No entanto, tornar-se-á inaceitável quando se tentar compreender e estudar a obra de arte
como um todo, na sua “singularidade e significação estética”, já que esta não se limita a seus
objetivos relacionados aos aspectos técnicos da obra de arte. Bakhtin assinala os principais
defeitos da estética formal como:
1. A estética material não é capaz de fundamentar a forma artística.
2. A estética material não pode estabelecer a diferença essencial entre o objeto
estético e a obra exterior, entre a articulação e as ligações no interior deste objeto e
as articulações e ligações materiais no interior da obra; por toda parte ela mostra
uma tendência a misturar estes elementos.
3. Nos trabalhos da estética material ocorre uma constante e inevitável confusão
entre as formas arquitetônicas e composicionais; aliás, as primeiras jamais atingem a
clareza de princípio ou a pureza de definição, e são subestimadas.
4. A estética material não é capaz de explicar a visão estética fora da arte.
5. A estética material ética material não pode fundamentar a história da arte.
(BAKTHIN, 2014, p.19-27)

Deste modo e tendo como suporte os principais defeitos da estética formal,
entramos numa discussão mais detalhada do objeto de estudo, destacando aqui apenas o item
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dois que faz referência à articulação e o item quatro que define a hibridização. A discussão
pautada no item dois sobre a articulação e suas ligações da estética enquanto ciência são
pautas em quatro itens destacados por Bakhtin (2014), onde relata três momentos que
vinculam o objeto estético e as obras de arte no mundo interior e exterior, são eles: “a) o
objeto estético, b) o dado material, extraestético da obra, c) a organização composicional do
material, concebida teleologicamente”. (BAKHTIN, 2014, p.23). Estes três elementos
acarretam ambiguidade e imprecisão ao trabalho da estética material, aplicando-se também a
quase todas as teorias da arte. Concluindo-se que “ora tem-se em vista o objeto estético, ora a
obra exterior, ora a composição”. (BAKHTIN, 2014, p.23).
Observa-se que a pesquisa estética oscila entre o segundo momento (o dado
material, extraestético da obra) e o terceiro momento (a organização composicional do
material, concebida teleologicamente) saltando de um para o outro sem coerência metódica,
destituída, portanto, de análise crítica da composição da obra, tendo, assim, seu fim definido,
de ser apresentada apenas como valor artístico. Ao perder a base metodicamente concebida, a
contemplação, que tem seu valor interno, não elabora as articulações necessárias entre os
mundos exterior e interior passando a misturar estes elementos sem estabelecer a diferença
essencial entre o objeto estético e a obra de arte.
Em relação ao quarto item que se refere à hibridização, compreende-se que a
ausência de material definido e organizado, e, por conseguinte, de formas não objetivas nem
fixadas como a técnica de contemplação estética da natureza, como o mito, a concepção de
mundo, tudo aquilo que chamamos de esteticismo. No entanto, são transferências ilegítimas
das formas estéticas para o domínio do comportamento ético relacionadas à questão pessoal,
política e social e para o domínio do conhecimento do pensamento estetizante, semicientífico
e, por isso, não possuem uma visão estética fora da arte e por não serem alcançados com
clareza de método, autonomia e singularidade plena, são denominados híbridos.
O que é estético se realiza plenamente só na arte, por isso deve-se orientar a estética
sobre a arte; seria absurdo quanto ao método iniciar-se uma construção estética a
partir da estética da natureza ou do mito; mas explicar essas formas estéticas
híbridas e impuras é trabalho da estética, trabalho extremamente importante do
ponto de vista filosófico e existencial. Essa tarefa pode servir de pedra de toque para
a produtividade de cada teoria estética. (BAKHTIN, 2014, p.26).

Compreendendo a hibridização como uma visão estética fora da arte, por ser
confuso e estável, mas que parte das fronteiras do estético, o híbrido na teoria literária
bakhtiniana é aquele que constrói, atualiza a linguagem misturando duas consciências
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linguísticas, ou seja, duas “linguagens sociais no interior de um único enunciado”.
(BAKHTIN, 2014, p.156). Essa ambivalência de vozes pressupõe duas facetas do diálogo a
serem estabelecidas pelo pesquisador junto ao sujeito do discurso e as produções de sentidos
elaboradas a partir da dupla tonalidade de palavras, atos e expressões. Em Castro,
confirmamos a importância da teoria do romance e a sua relação com a hibridização:
O romance é o gênero cuja natureza estilística está fundamentada no encontro do
múltiplo e do diferente seja no tocante à variedade possível de gêneros que tem
possibilidade de presença quase ilimitada dentro dele, seja por meio do encontro de
várias vozes sociais que refletem e refratam os temas de que ele trata. Esse seu
caráter híbrido, marcado pelo alto nível de verossimilhança socioverbal que ele
possibilita, faz do romance um gênero especial, sendo o pano de fundo artístico ideal
para o escritor recriar e experimentar as mais diversas formas de citação que
conhece e reelaborá-las narrativamente. (CASTRO, 2015, p.123).

Por esta possibilidade quase ilimitada da presença de gêneros no romance e
devido à diversidade constituída de linguagens organizadas artisticamente que se apresenta
como um reflexo das diferentes visões do mundo e da realidade social, que o romance passou
a ser uma fonte empírica de estudo para os processos da fala e dos seus discursos. De acordo
com Bakhtin, “[...] o homem no romance é essencialmente o homem da fala; o romance
necessita de falantes que lhe tragam seu discurso original, sua linguagem. O principal objeto
do gênero romanesco, aquele que o caracteriza, que cria sua originalidade estilística é o
homem que fala e sua palavra”. (BAKHTIN, 2014, p.134, grifo do autor). Destaca três
momentos precisos desta afirmação no romance, são eles:
1. O homem que fala e sua palavra são objetos tanto de representação verbal como
literária [...] a pessoa que fala e seu discurso constituem um objeto específico
enquanto objeto do discurso: não se pode falar do discurso como se fala dos outros
objetos da palavra – os objetos inanimados, os fenômenos, os acontecimentos etc. O
discurso exige procedimentos formais especiais do enunciado e da representação
verbal. 2. O sujeito que fala no romance é um homem essencialmente social,
historicamente concreto e definido e seu discurso é uma linguagem social (ainda que
embrião), e não um “dialeto individual” [...]. 3. O sujeito que fala no romance é
sempre, em certo grau, um ideólogo e suas palavras são sempre um ideologema [...].
(BAKHTIN, 2014, p.135, grifo do autor).

Os três momentos da fala salientados por Bakhtin estão relacionados aos
procedimentos de criação do modelo da linguagem no romance denominada como categorias
básicas para as construções híbridas da linguagem, nomeadas de: 1. hibridização, 2. Interrelação dialogizada das linguagens, 3. Diálogos puros. Essas três categorias se entrelaçam no
tecido literário ininterruptamente, provocando transformações na língua.
O que vem ser a hibridização? É a mistura de duas linguagens sociais no interior de
um único enunciado, é o reencontro na arena deste enunciado de duas consciências
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linguísticas, separadas por uma época por uma diferença social (ou por ambas) das
línguas [...]. Pode-se realmente dizer que, no fundo, a linguagem e as línguas se
transformam historicamente por meio da hibridização, da mistura das diversas
linguagens que coexistem no seio de um mesmo dialeto, de uma mesma língua
nacional, de uma mesma ramificação ou de vários, tanto no passado histórico das
línguas, como no passado paleontológico, e é sempre o enunciado que serve de
cratera para mistura. (BAKHTIN, 2014, p.156).

Tendo em vista tanto o modelo da linguagem literária se constitui como um
híbrido dos discursos que parte do princípio da enunciação, da historicidade e da ideologia do
sujeito que fala (enunciadores) e para quem fala (interlocutores) como a importância do
plurilinguismo no conhecimento das linguagens, é que construímos o objeto de pesquisa que
versa sobre o discurso na relação entre teoria e prática por meio da hibridização no currículo
do professor/cursista do Curso de Pedagogia do Plano Nacional de Formação de Professores
da Educação Básica – PARFOR – UESB.
Para a construção da metodologia tomamos como referência o Círculo de Bakhtin
e neste, a base dos procedimentos metodológicos que consistem nas regras metodológicas e
na ordem metodológica para o estudo da língua. Para o mencionado Círculo, as regras
metodológicas se realizam no processo da relação social, já que todo signo ideológico pode
ser também concebido como signo linguístico. As marcas deste signo ideológico perpassam o
social em uma determinada época ou em determinado grupo social. Portanto, o
desenvolvimento da sociedade é composto por etapas e em cada uma delas são encontrados
grupos fechados e limitados que se tornam material de observação do corpo social. Estes, por
sua vez, dão origem a signos que se tornam elementos da criação verbal; por pertencerem a
uma classe socioeconômica, esses grupos estimulam reações semiótico-ideológicas. A
formação do signo acontece no plano interindividual para criar a formação de um signo, ou
seja, “[...] não pode entrar no domínio da ideologia, tomar forma e aí deitar raízes senão
aquilo que adquiriu um valor social”. (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p.46).
Os signos ideológicos são as vozes dos sujeitos realizadas pela palavra e criam um
valor ideológico de consenso social, em outras palavras, grupal. Cada signo está pautado por
um tema valorativo, mas que não se encontra na consciência individual; essa consciência o
absorve apenas como se fosse seu, mas os signos pertencem a uma realidade social, exterior
ao sujeito, pois “o tema e a forma a forma do signo ideológico estão indissoluvelmente
ligados, e não podem, por certo, diferenciar-se a não ser abstratamente”. (BAKHTIN;
VOLOCHÍNOV, 2014, p.47, grifo dos autores).
Ao utilizar o método sociológico marxista, afirmam que a luta de classe acontece
entre, “o confronto de interesses sociais nos limites de uma só e mesma comunidade
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semiótica”. (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p.47). Mais adiante reafirmam essa
colocação salientando que:
Classe social e comunidade semiótica não se confundem. Pelo segundo termo
entendemos a comunidade que utiliza um único e mesmo código ideológico de
comunicação. Assim, classes sociais diferentes servem-se de uma só e mesma
língua. Consequentemente, em todo signo ideológico confrontam-se índices de valor
contraditório. O signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes. Esta
plurivalência social do signo ideológico é um traço da maior importância. Na
verdade, é este entrecruzamento dos índices de valor que torna o signo vivo e móvel,
capaz de evoluir. (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p.47, grifo dos autores).

A figura 4 contém as duas orientações metodológicas do método para
compreensão da unidade enunciativa enquanto uma cadeia verbal.

REGRAS METODOLÓGICAS

ORDEM METODOLOGICA

Não separar ideologia da realidade
material do signo (colocando-a no
campo da “consciência” ou em
qualquer outra esfera fugidia ou
indefinível).

As formas e os tipos de interação
verbal em ligação com as condições
concretas em que se realiza.

Não dissociar o signo das formas
concretas da comunicação social
(entendendo-se que o signo faz parte
de um sistema de comunicação social
organizado e que não tem existência
fora deste sistema, a não ser como
objeto físico).

As formas das distintas enunciações,
dos atos da fala isolados, em ligação
estreita com a interação de que
constituem os elementos, isto é, as
categorias de atos de fala na vida e na
criação ideológica que se prestam a
uma determinação pela interação
verbal.

Não dissociar a comunicação social e
suas formas de sua base material
(infraestrutura).

A partir daí, exame das formas da
língua na sua interpretação linguística
habitual.

Figura 4 - Regras Metodológicas e Ordem Metodológica da Língua
Fonte: Bakhtin/Volochínov (2014, p.45 e 129).

Portanto, se retirada dos signos a ambivalência ideológica em seu valor
contraditório, ele morre e não se renova. Essa renovação acontece a cada época de crise social
e de entusiasmo revolucionário, quando a dialética dos signos se revela na dinâmica da
existência. Isso nos permite observar os processos dialéticos que caminham da infraestrutura à
superestrutura do estudo sobre os signos ideológicos. A enunciação é a unidade real da cadeia
verbal, para se realizar necessita da comunicação verbal situada tanto no mundo interior como
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no mundo exterior ininterruptamente, sem início nem fim. O acontecimento obriga o discurso
interior a se manifestar exteriormente por meio de expressões bem definidas como no
contexto do cotidiano verbalizado utilizando-se da ação do gesto pela resposta verbal dada
pelo outro participante. As enunciações verbais como a exclamação, a ordem, o pedido,
típicas do convívio cotidiano que exigem um complemento extraverbal na relação de
comunicação com outro. Ainda para o Círculo de Bakhtin:
Uma análise fecunda das formas do conjunto de enunciações como unidades reais na
cadeia verbal só é possível de uma perspectiva que encare a enunciação individual
como um fenômeno puramente sociológico. A filosofia marxista da linguagem deve
justamente colocar como base de sua doutrina a enunciação como realidade da
linguagem e como estrutura socioideológica. (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014,
p.131).

Ao elegermos a ordem bakhtiniana como metodologia da pesquisa, partimos do
pressuposto que o discurso híbrido para se manifestar necessita da compreensão do método
sociológico marxista do estudo da linguagem. Essa ordem nos indica uma nova compreensão
filosófica da relação entre teoria e prática, pois nos permite visualizar os signos e os
significados como um campo fértil ideológico da unidade da comunicação verbal - os
enunciados.
Signo Exterior

Signo Interior

Signo Interior
Filosofia da
Linguagem

Círculo
Filosofia do

Bakhtiniano

Signo e

Método

Significado

Sociológico

Ideológico
Marxista
Signo Exterior
Signo Exterior
Materialismo

Enunciados

Dialético da

como um

Comunicação

conjunto de

na Vida

sentidos

Cotidiana
Signo Interior

Figura 5 - Sistematização da Metodologia
Fonte: A própria autora
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Assim, o enunciado se realiza na relação dialogizada do mundo exterior e do
mundo interior como unidades ambivalentes, pois são duas vozes, duas consciências, dois
participantes numa atitude criadora da vida. Esses discursos híbridos vivem na fronteira destes
dois mundos e se materializam tendo como princípios basilares a ideologia, a historicidade e a
interação verbal em um movimento constante de transgressão à consciência entre os signos
exteriores e interiores, possuindo assim um caráter de (in)acabamento, infinitude no ciclo
constante de vida, morte renovação, conforme figura 5.
As escolhas teóricas para realização da metodologia partiram dos estudos
bakhtinianos sobre linguagem, cultura, literatura e estética da criação verbal. Inicialmente
trilhamos o caminho do método fenomenológico para compreender o objeto de pesquisa
pautado na subjetividade e na intersubjetividade como estrutura do fenômeno social da
linguagem. Por isso, baseamo-nos em Bernstein (1998) que se apropria do conceito de
recontextualização para o procedimento da hibridização no campo curricular. Buscamos
filiações deste autor em Lopes (2005; 2008), Macedo (2006), Canen e Canen (2005), Canclini
(2013), Dartigues (2008). Embora tenha sido em Bakhtin (2014) que conseguimos
compreender a hibridização pela via da evolução da dinâmica da palavra no processo da
enunciação.
Todo esse procedimento de construção do objeto da pesquisa serviu para a
maturação e o encaminhamento de novas buscas pautadas nos estudos de Bakhtin e de seu
Círculo, que nos remeteu a novas leituras e novas filiações. A partir da leitura do livro de
Bhabha (1998), O local da cultura, apreendemos o conceito de ambivalência cunhado por
Bakhtin (2013) e serviu de base para os estudos sobre hibridismo cultural tendo como
referência os estudos colonialistas. Neste sentido, algumas pistas foram estabelecidas para o
rumo da pesquisa tornando mais claro o elo de hibridização com a palavra ambivalência.
Uma vez estabelecidos os elos dos estudos culturais e nestes o conceito de
hibridização e ambivalência, tivemos de rever a metodologia da pesquisa. Como passamos a
lidar com conceitos contraditórios e que exigiam um aprofundamento das relações sociais e
bem como a historicidade da linguagem e sua função ideológica, procuramos suporte no
método dialético sociológico do Círculo de Bakhtin para elucidar com mais propriedade as
questões em torno do objeto desta pesquisa.
Nesta tentativa de resolução do problema metodológico nos foi revelada a
importância do tema e da significação. No enunciado: O que é hibrido? Os sentidos a que este
enunciado nos conduz depende da situação histórica concreta em que é emitido. “O tema da
enunciação é concreto, tão concreto como o instante histórica ao qual ela pertence”.
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(BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p.134). Desta forma, só uma situação histórica toma a
enunciação como tema dotado de significação. Além disso,
A maneira mais correta de formular a inter-relação do tema e da significação é a
seguinte: o tema constitui o estágio superior real da capacidade linguística de
significar. De fato, apenas o tema significa de maneira de maneira determinada. A
significação é o estágio inferior da capacidade de significar. A significação não
quer dizer nada em si mesma, ela é apenas um potencial, uma possibilidade de
significar no interior de um tema concreto. (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2014,
p.134, grifos dos autores).

Portanto, o que distingue o tema da significação é a forma do diálogo estabelecida
entre o locutor e o interlocutor em oposição à palavra que se transforma tendo como base a
contradição, ou seja, a contrapalavra. Assim, o alicerce da relação dialógica está pautado na
compreensão da evolução histórica do tema hibridização e das significações de sentidos
alargados pela dialética de âmbito social. Destarte, as compreensões e as análises que
desenvolveremos a seguir partem do princípio do discurso híbrido. Enfatizamos, assim, a
dimensão da apreensão e depreensão dos sentidos nas práticas discursivas, na articulação, na
hibridização e na formação dos professores/cursistas tendo a linguagem como unidade de
interação da língua e a sua transformação histórica, aliadas aos elementos puramente teóricos
ao lado de elementos práticos; o discurso híbrido tomado como objeto de estudo em toda sua
pluralidade vivida pelos professores.
4.2 Os sujeitos e a constituição do espaço e tempo da pesquisa
O presente estudo foi desenvolvido no Município de Cândido Sales, Bahia,
situado na mesorregião do centro sul baiano, em convênio com a Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia – UESB, autorizado em 2014, na modalidade Fora de Sede. Segundo os
dados do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), Cândido Sales é um município de
pequeno porte, com 26.952 habitantes. A população educacional está estimada em 6.414
matrículas no ensino fundamental e 1.010 matrículas no ensino médio. Com relação ao ensino
superior, o município conta com o núcleo de ensino a distância da Faculdade de Tecnologia e
Ciências - FTC e com o PARFOR em parceria com a UESB.
O trabalho de produção de dados começou através do contato com a Coordenação
Geral e com a Coordenação Pedagógica do Curso de Pedagogia do PARFOR para obter
informações sobre o projeto, o plano das disciplinas ministradas no semestre, a quantidade de
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turmas e a autorização para o início da pesquisa. Após a autorização dos coordenadores foi
marcado o primeiro encontro com a turma para a apresentação do projeto de pesquisa13.
Durante contato com o coordenador geral surgiu a oportunidade de trabalhar com
a disciplina de Currículo e Programas com uma carga horária de setenta e cinco horas-aula
com umas das turmas. Assim, no período de 2 a 5 de fevereiro de 2015 e 6 de março de 2015
assumi a turma B composta por quarenta e dois alunos, sendo apenas dois do sexo masculino.
Inicialmente a coleta de dados foi realizada com toda a turma, pois aproveitei o momento
enquanto professora/formadora para compreender como os alunos concebiam o que era
currículo e como a disciplina poderia contribuir com a pesquisa.
No primeiro momento da pesquisa foram elaborados materiais escritos14 com o
objetivo de avaliar a compreensão dos alunos sobre os conteúdos desenvolvidos durante as
aulas sobre currículo. Portanto, solicitou-se a reescrita de texto e a elaboração de uma reflexão
crítico-biográfica referente às experiências como professoras/formadoras. Como já havíamos
definidos que a técnica da pesquisa seria o grupo focal, aproveitei a oportunidade e a utilizei
como uma técnica de conclusão da disciplina.15
O grupo focal representa uma fonte que intensifica o acesso às informações acerca
de um fenômeno, seja pela possibilidade de gerar novas concepções ou pela análise
e problematização de uma ideia em profundidade. Desenvolve-se a partir de uma
perspectiva dialética, na qual o grupo possui objetivos comuns e seus participantes
procuram abordá-los trabalhando como uma equipe. Nessa concepção, há uma
intencionalidade de sensibilizar os participantes para operar na transformação da
realidade de modo crítico e criativo. (BACKES et al., 2011, p.438).

A escolha do grupo focal como técnica da pesquisa deveu-se ao fato de atender
mais especificamente aos estudos bakhtinianos sobre a linguagem fundamentada em
pressupostos filosóficos. Outro fator considerado residiu na ambivalência de enunciados e
suas expressões semióticas exterior e interior.
[...] a mente se forma a partir do conjunto de enunciações em que está imersa e, por
esse motivo, o material utilizado para a formação do discurso exterior é constituído
pelo mesmo conteúdo do qual a mente se nutri. Ou seja, a consciência se forma
quando entra em uma cadeia de enunciações, e se nutre dela e a realimenta. Os
sentidos expressos no discurso exterior fazem parte dessa cadeia de enunciações,
não sendo qualitativamente diferente do discurso interior, já que este também faz
parte dessa cadeia. (SANTOS; MOREIRA, 2011, p.90).

13

Ver documento no apêndice.
As escritas serão mais detalhadas no subtítulo 5.2, onde realizamos a descrição de todas as atividades
desenvolvidas durante a composição de dados da pesquisa.
15
Todo o trabalho realizado tendo como técnica o grupo focal para encerramento da disciplina serão
detalhadamente descritos no subtítulo 5.2 destinado à análise dos dados da pesquisa.
14
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Diante da oportunidade de ser professora/formadora, vislumbrei seguir com o
objeto de estudo tendo como referência os professores/cursistas de Cândido Sales. Assim,
redefini a coleta de dados estabelecendo critérios de participação na pesquisa, já que o objeto
em estudo se caracteriza como uma amostra intencional, bem como chance de
aprofundamento e discussão dos temas, no caso em questão, relacionados à hibridização
curricular, à articulação do conhecimento e à formação.
Inicialmente, entrei em contato com a coordenadora local do PARFOR em
Cândido Sales e exprimi o meu desejo de realizar a pesquisa com os professores/cursistas, já
que tinha uma caminhada significativa junto a eles. Apresentei novamente o projeto de
pesquisa e solicitei a participação daqueles que estivessem interessados em contribuir com os
estudos sobre hibridização. Os critérios exigidos para participação na pesquisa, ou seja, no
grupo focal, teve como referência os seguintes aspectos: a) que fossem professores/cursistas
com magistério, b) que estivessem em exercício da profissão, c) que fizessem a primeira
licenciatura – formação inicial.
Definidos os critérios, enviou-se um convite aos professores que se prontificaram
a participar da pesquisa com a mediação constante da coordenadora local do PARFOR do
Município de Cândido Sales, que, a todo tempo, demonstrou interesse incentivando a
participação dos alunos, bem como disponibilizando o local e o material necessários para a
realização dos encontros. Todos os sujeitos foram informados sobre o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, ressaltando-se a privacidade e o anonimato de suas
identidades, fato questionado pelos participantes que não viam problema nenhum em ter os
nomes no conteúdo da pesquisa. Mesmo assim, ficou acordado que utilizaríamos um
pseudônimo para análise dos dados.
Salientamos que fizeram parte da pesquisa dez professoras/cursistas, todas do
sexo feminino, com idade entre 30 a 53 anos. Todas concluíram o curso magistério entre oito
e doze anos e atuam no magistério entre três a quinze anos. Observamos também que, quanto
ao local de trabalho, três atuam na zona rural e sete na zona urbana. Com relação à série que
lecionam quatro das participantes atuam na Alfabetização, uma no quarto ano e quatro na
Educação de Jovens e Adultos.
Vale ressaltar que toda a discussão foi gravada em áudio com a autorização e a
permissão prévia dos alunos. Os encontros com as professoras para realização do grupo focal
aconteciam aos sábados, pela manhã, com a duração de no mínimo duas horas a duas horas e
meia. Os intervalos estabelecidos para realização dos encontros no quarto e no quinto grupo
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aconteceram no espaço de um mês e o sexto e último com um intervalo de dois meses.
Conforme demonstrado na tabela 3.
GRUPO FOCAL
Problemática
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Formação
Articulação
do
Conhecimento
Hibridização
Curricular

Objetivo

Sujeitos

Data

Material

12

02/02

Áudio

10

02/02

Áudio

11

02/02

10

11/07

Áudio
Filmadora
Data show
Áudio
Filmadora

9

15/08

Sistematizar as discussões
ocorridas na disciplina de
currículo.
Sistematizar as discussões
ocorridas na disciplina de
currículo.
Sistematizar as discussões
ocorridas na disciplina de
currículo.
Analisar o entrelaçamento
dos discursos na relação
entre teoria e prática por
meio da hibridização no
currículo do professor
cursista no PARFOR.
Identificar a hibridização
na cisão do discurso na
relação entre teoria e
prática.
Sintetizar os encontros
realizados no período de
fevereiro a outubro de
2015.

Grupo 4

Híbrido: O que
está
palavra
significa
para
vocês?

Grupo 5

“Na teoria é uma
coisa, na prática é
outra”.

Grupo 6

Apresentação das
7
17/10
sínteses
dos
enunciados
dos
sujeitos
participantes dos
encontros
dos
grupos
focais,
discutindo
seus
próprios
posicionamentos.
Tabela 3 - Síntese do grupo focal I, II, III, IV, V e VI16

Data show
Áudio
Filmadora
Papel ofício
Data show
Áudio

Fonte: A própria autora

O ambiente destinado às discussões era acolhedor, consistia em uma sala ampla e
confortável com aparato tecnológico necessário, seguro e privado, pois o dia escolhido não
havia aluno na escola, apenas alguns funcionários que já deixavam a sala totalmente limpa
para receber os participantes. A disposição do grupo foi organizada em círculo para facilitar a
interação dos envolvidos. Ao final, entregamos um certificado a todos como cursista da
oficina temática Grupo Focal como espaço discursivo da produção de dados com carga
horária de trinta horas. O certificado foi uma iniciativa da orientadora da pesquisa e assinado
pela coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação.
16

Todo o desenvolvimento dos grupos focais será detalhadamente descrito no subtítulo 5.2, onde realizamos as
análises dos dados da pesquisa.
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Concluídas todas as etapas da coleta de dados e de posse do material transcrito,
passamos a delimitar o tipo de técnica a ser adotada para as análises dos grupos focais, assim,
o aporte metodológico pensado, parte da compreensão dialógica para explorar a hibridização
sobre a concepção de currículo nos relatos de prática dos professores. Tomando como
referência a teoria do romance que tem como um de seus princípios o plurilinguismo,
pretendemos organizar os discursos e as expressões dos conteúdos transmitidos pelos sujeitos
da pesquisa ao seu caráter pedagógico de compreensão e apreciação.
O plurilinguismo introduzido no romance (quaisquer que sejam as formas de sua
introdução), é o discurso de outrem na linguagem de outrem, que serve para refratar
a expressão das intenções do autor. A palavra desse discurso é uma palavra bivocal
especial. Ela serve simultaneamente a dois locutores e exprime ao mesmo tempo
duas intenções diferentes: a intenção direta da personagem que fala e a intenção
refrangida do autor. Nesse discurso há duas vozes, dois sentidos, duas expressões.
Ademais, essas duas vozes estão dialogicamente correlacionadas, como que se se
conhecessem uma a outra (como se duas réplicas de um diálogo se conhecessem e
fossem construídas sobre esse conhecimento mútuo), como se conversassem entre si.
O discurso bivocal sempre é internamente dialogizado. (BAKHTIN, 2014, p.127,
grifo do autor).

Por seu caráter ambivalente a linguagem híbrida, como vimos, só pode ocorrer em
um acontecimento estético entre dois participantes tendo como momentos transgredientes a
singularidade, integridade, autossuficiência, originalidade – o mundo vivido como
singularidade, no mundo da vivência única irrepetível. O acontecimento estético cresce nas
fronteiras das palavras, nas fronteiras da língua. A linguagem nesta relação passa a ser como
um ato, na singularidade de um ato responsável. Portanto, são essenciais para a compreensão
deste ato responsável e participativo os três elementos destacados por Bakhtin (2014), o
conteúdo, o material e a forma, que estão conectados um a ao outro dando significado a
estética da vida.
No conteúdo encontramos o conjunto do domínio da cultura tendo como aspectos
o conhecimento, a ética, a arte. Neste domínio, o fundamento está na criatividade, na
originalidade que se justifica no mundo interior, pois fora da participação da unidade da
cultura, ele é apenas um mero fato. Bakhtin elucida esta posição argumentando que,
Não se deve, porém, imaginar o domínio da cultura como uma entidade espacial
qualquer, que possui limites, mas que possui também um território interior. Não há
território interior no domínio cultural: ele está inteiramente situado sobre fronteiras,
fronteiras que passam por todo lugar, através de cada momento seu, e a unidade
sistemática da cultura se estende aos átomos da vida cultural, como o sol se reflete
em cada gota. Todo ato cultural vive por essência sobre fronteiras: nisso está sua
seriedade e importância; abstraído da fronteira, ele perde terreno, torna-se vazio,
pretensioso, degenera[-se] e morre. (BAKHTIN, 2013, p.29).
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A cultura se concretiza, assim, com atos isolados denominados pelo autor de
participação autônoma ou autonomia participante, que se efetiva na unidade da cultura de
forma ordenada de acordo as leis axiológicas do ato cognitivo. Este ao se manifestar já
encontra uma realidade toda elaborada nos conceitos pré-científicos que perpassam a vida
humana com suas regras, valores e procedimentos ético, prática do cotidiano social e político
que atravessam toda a forma de ver e sentir o objeto. No material, encontro a afirmação
científica e rigorosamente exata do objeto estético. Contudo, a ambiguidade do material
[...] ocorre com particular frequência na “essência do verbo”: por verbo
compreende-se tudo o que se queira, inclusive “o verbo que foi o começo”. [...]
Dotando a palavra de tudo o que é próprio à cultura, isto é, de todas as significações
culturais (cognitivas, éticas e estéticas) chega-se bem facilmente à conclusão de que
não existe absolutamente nada na cultura além da palavra, que toda cultura não é
mais que todo fenômeno da língua, que o sábio e o poeta, em igual medida, se
relacionam somente com a palavra. (BAKHTIN, 2013, p.45).

Por último, a forma é dada pelo conteúdo e realizada no material. A forma não
pode ser compreendida apenas como técnica, como forma do material, mas forma realizada no
material e pela natureza do material dado e não somente com objetivo estético. Bakhtin afirma
que “a forma deve ser estudada em duas direções: 1) a partir do interior do objeto estético
puro, como uma forma arquitetônica, axiologicamente voltada para o conteúdo (um
acontecimento possível), relativa a ele; 2. A partir do interior do todo composicional e
material da obra: este é o estudo da técnica da forma”. (BAKHTIN, 2013, p.57).
Apontando a forma como a composição maior que acontece no interior e que
organiza o conteúdo valorativo da vida, estabelecendo a diferença entre a forma artística e a
forma cognitiva, argumenta que a forma artística nos é dada pela criação. Enquanto criador da
forma, eu experimento intensamente seu significado, o movimento ativo de vivenciamento do
meu objeto criador; “no objeto cognitivo não existe autor-criador, eu a encontro no objeto,
nela não encontro nem a mim mesmo, nem a minha atividade criadora”. (BAKHTIN, 2013,
p.58).
Tomando como referência os três elementos: o conteúdo, o material e a forma, que
definem e direcionam o conhecimento, buscamos estabelecer essa relação nos discursos entre
teoria e prática dos professores/cursistas para análise dos dados colhidos nos grupos focais,
pois compreendemos que isso possibilita a religação entre cultura e vida, entre mundo prático
e teórico, e entre estético e cognitivo – o pensamento com seu conteúdo e com seu ato
singular de existência no mundo. Após essa etapa, da definição da técnica de análise, os

80

enunciados foram selecionados, agrupados tendo em vista as categorias escolhidas pelo
pesquisador, a saber: a) formação, b) articulação, c) hibridização.
Dessa forma, as análises, que desenvolveremos a seguir, partem desse pressuposto
de compreensão da linguagem e, por conseguinte, do entrecruzamento destas três categorias
bakhtinianas que se entrelaçam com as categorias do pesquisador para a análise desta relação
entre a teoria e a prática, já que o estético nos leva a transgredir enquanto valores novos no
contexto dos mundos exterior e interior.
4.3 Relatórios, reescritas, discussão: dialogia da formação
Inicialmente a interação para produção dos dados da pesquisa foi realizada com
todos os alunos da disciplina de Currículo e Programas. Em virtude de terem sido muitas
atividades, escolhemos apenas duas mais significativas para comporem a análise do objeto em
estudo. A primeira atividade foi realizada em sala de aula, ao final da discussão, com um
tempo determinado de quinze minutos, quando os alunos escreveriam sobre os conhecimentos
adquiridos durante o dia. A segunda atividade faz parte da composição curricular do PARFOR
e é denominada como formativa, pois tem o objetivo de “[...] desenvolver práticas
pedagógicas, que priorizem, dentre outros elementos, um enfoque reflexivo sobre a prática
docente, por entendê-la passível de reflexão e de teorização”. (UESB, 2014, p.34). A proposta
pedida foi realizada individualmente tendo um roteiro17 a ser seguido.
Em face disso, a cada dia de aula, os alunos eram estimulados a reescrever tudo
que havia sido discutido, confirmado ou contestado dentro do seu grupo de discussão e depois
na interação com os demais grupos da sala o que havia acontecido durante o dia, a fim de
refazer conceitos, sintetizar ideias e ampliar a interpretação sobre o assunto estudado.
Potencializava-se a prática de oralidade e trocas interativas face a face, antes do registro
escrito, individual, conforme figuras 1 e 2 inclusas nesta pesquisa.

17

Ver apêndice
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A seguir, serão analisadas duas narrativas dos alunos a fim de percebermos que a
escrita tem seu texto próprio no mundo de significações e sentidos no contexto social.

Ao
realizar
de
todas
aulas
pude,
compreender que currículo é uma proposta
pedagógica que precisa ser contada e realizada
nas escolas é um instrumento que deve levar em
conta as diversas possibilidades de aprendizagem e
na maneira de realizar as atividades.
No
caso
da
matriz
curricular
é
a
apresentação gráfica da proposta curricular, que
reflete o Projeto Pedagógico da unidade escolar, no
qual implica no amparo legal da escola e no
contexto real da escola, ou seja também é um
instrumento para a prática pedagógica.
O currículo é como espaço –tempo híbrido de
fronteiras entre culturas que se legitimam de forma
diferenciada.
Figura 6 - Produção textual professor/cursista
Fonte: Arquivo da pesquisadora - 2014

Com essa produção, a professora cursista, que chegou compreendendo currículo
apenas como uma “informação” sem fazer nenhuma relação com a educação, mudou sua
concepção, expressando-se sobre o conteúdo apreendido. Define currículo como uma
proposta pedagógica que precisa ser discutida e realizada na escola. Este enunciado nos
mostra a ausência de uma política efetiva de divulgação da proposta curricular enquanto um
documento norteador da prática nas unidades escolares.
Em um segundo momento, no mesmo parágrafo, reafirma sua preocupação
quando estabelece a relação das “diversas possibilidades de aprendizagem”, mediada pelo
currículo nas atividades rotineiras demonstrando preocupação com a dimensão psicológica.
Também se observa que a professora cursista identifica a matriz curricular como uma síntese
da proposta pedagógica e como um instrumento que auxilia a prática.
Por fim, ao refazer o conceito de currículo é perceptível o avanço realizado já que,
em seu entendimento, são apresentados sentidos e significações chaves nas discussões atuais
sobre currículo, tais como: espaço e tempo como duas palavras que se hibridizam sem
estabelecimento de fronteiras entre culturas que vão se legitimando de forma diferenciada no
contexto das práticas.
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05/02/15
Na aula de hoje, lemos textos que elucidaram o
pensamento crítico sobre a temática das reformas
educacionais e também como organizar Projeto.
Os textos abriram minha mente para a inserção do
assunto à minha somatória do saber e também despertou
a procura do saber mais, portanto meus estudos referentes
a essa disciplina não parará aqui.
_______________________________________
//_____________________________________
Nova Visão de Currículo
Chegamos ao ultimo dia e posso dizer que a minha visão
de Currículo teve virada de 180º.
Hoje vejo o currículo como um documento que norteia o
andamento da aprendizagem, tanto na forma teórica
como na forma prática.
Obrigada!
Figura 7 - Produção textual professor/cursista
Fonte: Arquivo da pesquisadora – 2014

Em outra produção de outro sujeito da pesquisa, conferimos o avanço de
problemas que envolvem um saber curricular. Inicialmente, afirma-se que só existia uma
perspectiva de currículo que era o curriculum vitae; contudo, ao longo das discussões foi-se
refazendo e ampliando seu conhecimento, realizando pesquisa em redes sociais e,
posteriormente, socializando em sala de aula com os seus colegas. Vale ressaltar que esse
sujeito do estudo em curso sente necessidade de aprender, romper barreiras, obstáculos
quando se trata da sua própria formação. Isso pode ser exemplificado, quando na sua reescrita,
ela afirma que os estudos da “disciplina não pararão por aqui”, sugerindo que dará
prosseguimento aos estudos com compromisso e dedicação.
As duas imagens que ilustram nossa discussão corroboram para se afirmar que
ocorreu no espaço do desenvolvimento da disciplina a reelaboração da concepção de currículo
escolar. Esse movimento dialógico, produto da interação face a face, impacta para e na
apropriação conceitual como uma ação que fazemos, por meio de nossa capacidade de
organização cognitiva, a qual encontra uma realidade já regulamentada pelo procedimento
ético, prático e social do cotidiano para enunciar no exterior da fala, no caso, o discurso do
professor. Foi-se, gradualmente, desenvolvendo sua consciência interior e elaborando uma
definição própria daquilo que considera ser currículo dentro das suas possibilidades éticas
atuantes significando o dever da profissão. Para Bakhtin, “O dever concreto é um dever
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arquitetônico: o dever de realizar o próprio lugar único do existir; e ele é determinado antes de
tudo como oposição valorativa entre o eu e o outro”. (BAKHTIN, 2012, p.143).
Esse momento do existir-como-evento conota um valor estético, pois aponta para
uma consciência responsável do ato de quem participa. “A razão estética é um momento da
razão prática”. (BAKHTIN, 2012, p.13). Considerando as discussões, podemos argumentar
que os conteúdos sintetizados nas duas imagens, também apresentam um conhecimento
singular e único de cada participante, sua história de existência, suas vivências como
professoras. “O momento do que é absolutamente novo, que nunca existiu antes e que não
pode ser repetido, está aqui em primeiro plano, e constitui uma continuação responsável no
espírito da totalidade, que foi uma vez reconhecida”. (BAKHTIN, 2012, p.95). Os tons
emotivos-volitivos surgem a partir do momento que os sujeitos da pesquisa expressam a
vontade, o desejo de realização pessoal, no sentido de continuar os estudos. São vozes que
indicam o que podem e deve ser feito por elas no plano singular do existir, que não se repetirá
e que ninguém poderá fazer, pois as suas singularidades são irrevogáveis.
Os relatórios com reflexões crítico-bibliográficas que seriam uma atividade
complementar a ser entregue no período de trinta dias no último dia aula, na culminância da
disciplina, onde realizamos os três grupos focais, só 10% conseguiram elaborá-los partindo de
suas concepções sobre a educação. Os 90% restantes se configuraram como compilação de
internet, não contemplando a dinâmica da atividade em parte. Portanto, dos 10%
selecionamos apenas três atividades que responderam a partir de suas próprias experiências e
vivências enquanto professoras/formadoras. Para preservação das identidades dos sujeitos, nas
nossas análises iremos utilizar a partir de agora a nomenclatura PARFOR 1, PARFOR 2 e
assim por diante.

Questões

RELATÓRIO SOBRE AS REFLEXÕES CRÍTICO-BIBLIOGRÁFICO
Resposta PARFOR 1
Resposta PARFOR 2
Resposta PARFOR 3

O
que
fundamenta a
minha prática
pedagógica?

Busca de novos caminhos.

Uso uma prática crítica,
questionadora da realidade
atual e o que mantêm
minhas teorias são os meus
princípios, formação e
crença.

Qual é minha
prática atual?

Levar o aluno a buscar a
pesquisa a aprendizagem
como sucesso.

Minha prática é de atuação
política, onde eu, no lugar
de
docente,
atuo
politicamente e influencio
no posicionamento crítico
do sujeito.

Como pressuposto nas
práticas pedagógicas, a
minha função não se
baseia apenas em ensinar,
mas transmitir ao meu
aluno o conhecimento em
todas as áreas e convívio
social.
A minha prática atual está
objetivada de significados
e pontos de sucesso, pois
vejo que tenho contribuído
para o desempenho do
aprendizado do aluno.
Uma vez que por meio de
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Que teorias se
expressam em
minha prática?

Quais
compreensões,
quais
entendimentos
de
currículo
tenho agora?

um
processo
de
intervenção,
tenho
alfabetizado muitos alunos
que apresentam déficit no
desempenho
escolar.
Apesar
dos
sucessos
obtidos, as contradições e
os pontos de insucesso
também aparecem, desde a
péssima infraestrutura do
ambiente escolar até o não
acompanhamento familiar.
Focada no aluno que é o Minha relação é dialógica As teorias que tenho
ser
principal.
Nós, baseada no construtivismo elencado
em
minhas
professores, não devemos e enfatizo a participação práticas são aquelas que
nos preocupar com o dos alunos.
não veem o educando
dinheiro e sim com o que
apenas como um depósito
estamos ensinando aos
de informações, mas que
nossos alunos.
enxerga este sujeito além
das forças capitalistas,
possibilitando a adequação
do teórico ao prático, onde
todo
o
foco
do
desenvolvimento
seja
direcionado ao discente.
A matéria currículo veio O currículo é a base para Quanto
ao
currículo
para complementar mais se planejar a prática entendo que antes ele era
sobre minha aprendizagem pedagógica; um conjunto centrado
apenas
nas
foi muito boa e aprendi de atividades educativas e habilidades
cognitivas.
bastante.
também são vivências, Hoje defendemos a ideia
experiências e tudo o que de que ele deve abranger
se traz do meio em que se outros conteúdos, novas
vive, fora do ambiente áreas de conhecimento e
escolar.
saberes práticos, bem
como a busca pela
integração de conteúdos
de diferentes campos.
Contextualizando de modo
a alcançar a vivência deste
aluno com o que é
proposto em sala de aula.
Tabela 4 - Síntese dos relatórios mais relevantes
Fonte: Arquivo da pesquisadora – 2014

Em nossas análises, observamos que, na primeira pergunta, as vozes são de
professores que realizam um trabalho de acordo as suas convicções pedagógicas, ao mesmo
tempo, buscam novos caminhos, pois acreditam que a sua função não seja apenas transmitir
conhecimento, mas uma formação ampla para os discentes, colocando a aprendizagem como
um elemento primordial no contexto da sala de aula. A transgressão presente surge quando a
professora declara “o que mantêm minhas teorias são os meus princípios, formação e crença”.
Na segunda pergunta, a preocupação maior dos professores é com a aprendizagem
dos alunos, visto que eles possuem uma teoria que se materializa em forma de prática na sala
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de aula. Duas vozes afirmam que é ter sucesso, no sentido de conseguir desenvolver um
trabalho que ajudem os discentes a irem em frente. Uma voz possui uma visão mais ampla das
questões educacionais e busca despertar nos alunos vozes que se multipliquem politicamente.
As questões contraditórias, ambivalentes estão expressas no insucesso, tendo como referência
as condições de trabalho e a relação professor e a família do educando.
Com relação à terceira pergunta que aborda a questão da teoria, duas vozes
comungam serem voltadas para o discente e suas preocupações com a formação dos alunos,
enquanto uma única voz cita a teoria construtivista e a sua relação baseada no diálogo. Nesta
questão a transgressão é visível quando a professora elucida que “enxerga este sujeitos além
das forças capitalistas possibilitando a adequação do teórico ao prático [...]”.
Na última questão referente ao conceito de currículo percebe-se que a
reelaboração do conhecimento foi bem ampliado entre os três sujeitos, pois foram vozes que
se entrelaçaram, manifestaram-se e conseguiram elaborar um sentido significativo para definir
currículo. A transgressão surge quando a professora relata que a disciplina currículo a fez ver
a importância do planejamento da prática escolar, bem como a interação entre o mundo
exterior e o mundo interior. A articulação é manifestada quando a professora concebe
currículo como “a integração de conteúdos de diferentes campos do conhecimento [...]”.
Podemos, assim, compreender que a todo momento as professoras/cursistas
compreendem o conteúdo com suas próprias abstrações que levam em conta o fato da sua
existência e a existência do aluno como parte da realização do ato responsável pelas suas
atividades.
Nenhuma orientação prática da minha vida no mundo teórico é possível: nele não é
possível viver, agir responsavelmente, nele não sou necessário, nele, por princípio,
não tenho lugar. O mundo teórico se obtém por uma abstração que não leva em
conta o fato da minha existência singular e do sentido moral deste fato que se
comporta “como se eu não existisse” [...]; ele não pode oferecer nenhum critério
para minha vida como agir [postuplenie] responsável, não pode fornecer nenhum
critério para a vida da práxis, para a vida do ato, porque nele eu não vivo: e se fosse
tal mundo o único, eu não existiria. (BAKHTIN, 2012, p.52, grifos do autor).

Neste sentido, resta óbvio que a orientação teórica como modelo para prática não
leva em consideração a existência de um professor que está o tempo todo transgredindo e
realizando novas teorias dando sentido a sua vida profissional, o seu existir. A prática
cognitiva vivida no existir científico se congela e não permite transformação, reflexão teórica
levando o professor ao confinamento de si próprio e das suas vidas.
Pensar a teoria pressupõe respeitar a singularidade da existência do professor e do
aluno, pois este encontro é um evento que acontece uma única vez neste mundo. A prática é
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um acontecimento que pode orientar o ato de cada um de nós. “O mundo real se reflete
somente por meio do pensamento, mas ele, por seu turno, não se pensa no seu existir, isto é,
cada um de nós, com todos os seus próprios pensamentos e seus conteúdos, somos nele, e é
nele que nós vivemos e morremos”. (BAKHTIN, 2012, p.54).
As análises e as reescritas dos relatórios nos mostra ser possível o estabelecimento
de relações que priorizem a individualidade no contexto coletivo de ações, passaremos as
discussões dos grupos focais e a dinâmica de sua construção durante o desenvolvimento da
pesquisa.
4.4 Os grupos focais
Nesta seção apresentamos as análises dos documentos levantados nos grupos
focais. Para procedimentos das análises, estabelecemos os seguintes critérios: a) cada
categoria da pesquisa como formação, articulação e hibridização curricular tiveram como
pilares basilares de compreensão as vozes e os tons dos enunciados dos sujeitos da pesquisa;
b) as perguntas elaboradas como elementos detonadores do processo das entrevistas grupais
serão seguidos dos enunciados (respostas) do professor-cursista e suas respectivas análises; c)
as entrevistas serão apresentadas em forma de tabela facilitando a compreensão e, ao mesmo
tempo, sintetizando com maior rigor os dados a serem apresentados pela pesquisa; d) no texto
preservaremos a fala de cada sujeito sem interferência da correção de língua portuguesa.
O primeiro, segundo e terceiro grupo focal realizados tiveram como objetivo
sistematizar as ideias principais discutidas na disciplina de Currículo e Programas como já
colocado na parte que discute os sujeitos da pesquisa. Como elemento detonador do processo
de discussão foi apresentado uma linha de tempo com imagens (Apêndice E) que mostravam
a evolução do interior da sala de aula e, consequentemente, a relação professor-aluno.
As imagens selecionadas tiveram o propósito de avivar na memória dos
professores/cursistas a evolução pela qual vem passando a humanidade em cada momento
histórico. Fazê-los perceberem que, a cada época, os instrumentos utilizados se aperfeiçoam e
são elos que negociam e dialogam entre uma geração e outra no eterno (in)acabamento das
relações culturais, históricas e sociais e suas influências no modelo de educação.
A primeira imagem (Apêndice E) que enxerga a escola como uma via de mão
dupla e por que não ambivalente? Foi a que mais chamou atenção dos alunos. As outras
imagens que compõem essa via de mão dupla foram apresentadas tendo como objetivo
identificar a grande onda de avanço tecnológico que se fazem presentes no interior da sala de
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aula como: a maneira de se vestirem; a arrumação das carteiras; a evolução da lousa verde à
lousa branca e na atualidade das lousas aos tablets, aos celulares, aos computadores em
discordância com todo um contexto interior de sala de aula que não evoluiu à altura dos
acontecimentos culturais. Cada imagem foi discutida individualmente a partir das percepções
que eles tiveram sobre essa evolução e, logo em seguida, foram formados os grupos para a
realização do grupo focal.
Além das imagens, pedimos que tivessem como referência o filme O Sorriso de
Monalisa, exibido no primeiro dia de aula com o objetivo de retratar o momento de transição
vivido pela sociedade nos anos de 50, sobre uma professora que serve de inspiração para as
suas alunas, na luta pela quebra de normas e conservadorismo no colégio em que fora
contratada para dar aulas de arte. O filme possui uma riqueza das discussões em torno da
independência da mulher a partir do momento que são aperfeiçoados instrumentos de uso
domésticos e a busca de formação profissional. Neste viés, as transgressões acontecem na
mudança de valores que dão oportunidade a ambivalência de comportamento com
pensamentos divergentes entre a geração daquela época gerando conflitos e resistências ao
novo modelo de cultura. As imagens oferecidas pelo filme e que marcam esse avanço
histórico também serviram como fonte de análise para as discussões estabelecidas nos grupos
focais.
Nas tabelas 5, 6 e 7, o conteúdo dos enunciados será analisado no aspecto da
formação, articulação e hibridização tendo como prioridade as vozes dos sujeitos, suas ações
plástico-picturais e emotivo-volitivas.
O corpo do outro é um corpo exterior, cujo valor eu realizo de modo intuitivomanifesto e que me é dado imediatamente. O corpo exterior está unificado e
enformado por categorias cognitivas, éticas e estéticas, por um conjunto de
elementos visuais externos e táteis que neles são valores plásticos e picturais.
Minhas reações volitiva-emocionais ao corpo exterior do outro são imediatas, e só
em relação ao outro eu vivencio imediatamente a beleza do corpo humano, ou seja,
esse corpo começa a viver para mim em um plano axiológico inteiramente diverso e
inacessível à autossensação interior e à visão exterior fragmentária. Só o outro está
personificado para mim em termos ético-axiólogicos. Neste sentido, o corpo não é
algo que se baste a si mesmo, necessita do outro do seu reconhecimento e da sua
atividade formadora. (BAKHTIN, 2011, p.47, grifos do autor).
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Sujeitos

PARFOR 4

PARFOR 5

PARFOR 10

Enunciados (respostas)
[...] As imagens nos mostrou várias realidades e currículo é isso, currículo [...] sabe
assim, às vezes, nós que estamos em sala de aula, a gente tá aprendo como sujeito,
como agir, só que quando a gente chega nas nossas escolas, não é assim. Eu falo que
vou sair mais confusa, o que é certo, eu sei, só que não posso fazer. A gente está no
início das nossas aulas, a gente preparando nossas aulas, só que cadê as orientações que
a gente não tá tendo? Por que currículo a gente tem que traçar uma meta para a gente
seguir. Como é que eu vou caminhar com esses alunos? Eu não sei ainda, eu já tô
prestes a entrar para uma sala de aula. Você está nos orientando, como é a base correta,
mas, na realidade, a gente não vai utilizar. Pelo menos, por enquanto. Mas, eu acho, eu
mesmo, todos nós, com as nossas cabeças dialogando diferente, neste ajustar, fazendo
as coisas que não tá correta. A gente vai ficar batendo aí. Tentando pelo menos, aos
poucos, implantando e mesclando. Eu não posso fazer assim porque não tem condições
mais. Pelo menos, aproximar, então. É isso que eu acho que a gente tem que colocar na
mente: não está ao meu alcance, mas eu vou tentar fazer do meu jeito, ajudar o meu
colega, que não teve oportunidade de participar do curso e eu acho que todo professor
deveria fazer pedagogia, eu acho que é uma base bem importante [...] A pedagogia, ela
tinha que estar em todas as disciplinas.
Então, a gente colocou, também, enfatizou a questão da dificuldade que, às vezes, a
gente não tem condição de colocar em prática por conta do sistema mesmo. E ele não
pode ser dissociado e muito da vida o próprio meio, mas não acontece assim. Quem tá
iniciando agora as imagens da tecnologia deveria ter um laboratório de informática. Se
pudesse fazer uma pesquisa... É difícil pra o aluno, é um instrumento que tá aí, se for
usado da forma correta, vai ser um... Mas tem que se pensar em si mesmo [...].
A PARFOR, eu falo, é como um adubo. Que nos somos a árvore, e já foi plantada no
magistério do jeito que eu era, e a PARFOR veio pra adubar, e com esse adubo,
adubando a árvore o fruto vai ser melhor. A nossa qualidade do ensino com certeza vai
ser melhor.
Tabela 5 - Vozes e Tons da Formação
Fonte: A própria autora

Neste grupo a palavra mais citada foi angústia, para o professor/cursista o
caminho a seguir diante de tantos problemas fora de seu alcance que causam a sensação de
vazio e abandono por parte dos órgãos competentes. Afirma saber o que fazer, mas se sentem
impotentes, pois limitados, colocam-nos em vidros de tamanhos iguais onde não podem
exprimir suas necessidades nem suas grandes descobertas para serem compartilhadas com o
outro. Os depoimentos são de denúncia, de desespero deixando que o desejo se distancie da
profissão e as emoções cada vez mais assumam uma solidão anunciada pelas propostas
idealizadas sem a sua participação.
É oportuno lembrar que todos estes enunciados tentam dar forma a palavra
currículo, o momento organizador que compõe esta preocupação é o início das aulas quando
sentem a necessidade de discutirem mais acerca das questões curriculares. Como bem
argumenta Bakhtin (2014):
A unidade de todos os momentos composicionais que realizam a forma e sobretudo
a unidade do conjunto verbal da obra, unidade no seu aspecto formal, é baseada não
naquilo que se fala ou de que se fala, mas na maneira como se fala, no sentimento de
uma atividade de elocução significante, que deve ser sentida continuamente como
atividade única, independentemente da unidade objetal e semântica do seu conteúdo.
O que se repete, retorna, conclui laços, não são os momentos semânticos na sua
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objetividade, ou seja, em total separação da personalidade do sujeito falante, mas o
momento que se relaciona com a atividade, com a sensação viva de sua própria
atividade; a atividade não se perde no objeto, sente sempre de forma nova sua
própria unidade subjetiva em si mesma, na tensão da sua posição física e moral: a
unidade não é do objeto nem do acontecimento, mas é a unidade de envolvimento,
de um englobamento do objeto e do acontecimento. (BAKHTIN, 2014, p.63, grifos
do autor).

As vozes emotivo-volitivas exprimem o desejo de realização e, ao mesmo tempo,
insegurança sobre o futuro, permanecendo a responsabilidade estética do ator professor e do
professor como sujeito humano em relação ao ato responsável perante seus alunos.
Sujeitos

PARFOR 6

PARFOR 7

Enunciados (respostas)
Colocar em prática a nossa aprendizagem, mas que o objetivo final seja a
aprendizagem dos alunos. Colocar em prática tudo que a gente aprendeu e está sempre
reciclando, o professor tem que tá sempre reciclando. Foi falado assim, a evasão dos
alunos na escola, por que que esses alunos saem tanto da escola? Fulana questionou:
não, mas agora não sai. Mas sai. Até o quinto ano, que são crianças que o pai tem o
poder de colocar pra escola. Já o adolescente não, o adolescente o pai não tem o poder
de fazer estudar. Mas esses adolescentes acaba evadindo da escola. E agora, por quê?
Porque o mundo lá fora é mais atrativo do que a sala de aula, a gente colocou o que,
que o professor tem que se reciclar, tem que mudar o método. A colega colocou: por
que o professor briga para ficar na mesma série? A metodologia do ano passado ia ficar
a mesma, não reciclar, não procurar o novo. Isso foi discutido. Que a evasão dos
alunos, por que acontece a evasão dos alunos? Porque o professor não está buscando,
igual passou na imagem, a tecnologia sendo usada por todos ali. O professor usou a
favor de si, a favor da sua aula, foi uma metodologia que ele complementou em sua
aula. O professor, ele tá tendo uma disputa. O ano passado, eu tenho um irmão que era
adolescente, que eu fui pra reunião (que minha mãe já está com vergonha). Inclusive
ele até perdeu. Aí a discussão maior dos professores que ouvia é que ele estava
perdendo pra tecnologia. Aí disse que os alunos vinham com blusa de moletom
colocava o fone no ouvido, o professor falava e ele não estava nem aí. Então, tá tendo
uma disputa enorme do professor com a tecnologia dentro da sala de aula. O professor
fazer um jogo de cintura pra quê? Pra usar isso a seu favor e tentar ganhar ou então
igualar à tecnologia. O professor inovar, o professor buscar vários recursos e aquele
que deu certo, vamos pra outro sempre, vai inovando de vez em quando.
PARFOR 6 falou muito bem, foi na realidade o que foi discutido mesmo, profundo
mesmo em nosso grupo foi essa questão, igual PARFOR 13 falou: se você for ser
educador pelo salário, infelizmente, vai ser decepcionante. Porque não acompanha,
mas você tem que ir pra sala de aula com amor e com desejo no coração de levar
mudança pra os meus alunos. Por que o que acontece? Hoje nos temos que acompanhar
a realidade do aluno. Se você não é um professor, pesquisador que quer buscar, que
quer mudar, que quer transformar, você vai ficar pra trás. Você vai pra sala de aula, seu
aluno vai botar uma touca na cabeça e vai fazer o que quiser. Por quê? Porque você não
está acompanhando o ritmo deles. As imagens... teve muitas imagens interessantes.
Uma dessa que ela falou, o professor usou a tecnologia, nós vimos desta forma, o
professor usou a tecnologia em cima da realidade do aluno trazendo conteúdos pra eles
em cima da realidade deles. Teve a outra imagem o professor que tinha um aluno
apenas, onde estavam esses alunos? Hoje os nossos alunos não têm incentivo nenhum
de prestar atenção às aulas e, muito menos, vir à escola. Então, é repensarmos as nossas
práticas. E eu penso assim, professora, vai chegar um tempo que a profissão vai ser pra
todos porque muitos irão desistir e não terá alunos também pra esses professores
porque hoje nós estamos vendo isso no nosso município e no nosso país também. É na
educação infantil, é no ensino médio tem alunos que ainda consegue fazer a educação
infantil e o ensino fundamental, mas não chega ao ensino médio porque lá atrás não
teve incentivo nenhum pra continuar. Eu até citei um exemplo pra meninas, que tem
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uma coordenadora que chama Isa, ela é formada em geografia e ela foi professora do
nosso colega Carlos, que faleceu, e ele falou assim pra ela: - olhe professora eu vou ser
professor de geografia também, porque eu amo as suas aulas. E realmente aconteceu,
ele conclui, fez faculdade e era professor de geografia porque a professora sem obrigálo, mas, assim, a sua conduta o incentivou a ser igual a ela. Então, nos temos que ir pra
sala de aula pensando nisso porque não é só os pais que é o espelho do aluno, nós
também somos um espelho pra ele. Então, o que nós somos, a forma como nós estamos
trabalhando em sala de aula irá refletir em nosso aluno sempre.
Tabela 6 - Vozes e Tons da Articulação do Conhecimento
Fonte: A própria autora

Neste grupo, as vozes foram muitas, uma multiplicidade que implora por
reconhecimento e analisa as perdas de identidade da profissão. Coloca que o saber
tecnológico encontra-se desarticulado dos fazeres práticos, reconhece que o feito em sala de
aula ainda é muito do que aprendeu com seus professores. Outras vozes que aparecem
apontam para perdas, obediência, acomodação, doação, evolução, falta de boas referências
para seguirem a profissão. Afirmam a inexistência de ligação entre o passado e o presente e,
por isso, os alunos desistem “lá atrás o professor deixou de ser modelo e está perdendo para a
sociedade e sua era tecnológica”. O professor precisa conhecer, ser parceiro, acompanhar a
evolução e ser um elo entre a escola à sociedade.
As palavras mais utilizadas neste grupo foram inovação, articulação, mudança,
reforma. Observamos que os enunciados nos apontam para a importância da historicidade e
para a ambivalência de dois mundos existentes em sala de aula que disputam uma afirmação
social na sua existência. São dois mundos, um exerce a função de conservadorismo (o
professor) e o outro da evolução (do aluno) que não se entendem, que não se dialogam, mas
disputam com forças maiores que eles próprios.
A falta de incentivo do aluno, a desistência dos estudos, a falta de atenção
denunciada pelos professores, tudo perpassa pelas questões dos encontros de gerações em um
tempo espaço histórico da formação. Por não pertencerem mais ao mundo do professor, esses
alunos se rebelam fazendo valer as suas vozes emocionais-volitivas por evolução das práticas
curriculares.
O enunciado existente, surgido de maneira significativa no determinado momento
social e histórico, não pode deixar de tocar os milhares de fios dialógicos existentes,
tecidos pela consciência ideológica em torno de um dado objeto de enunciação, não
pode deixar de ser participante ativo do diálogo social. Ele também surge desse
diálogo como seu prolongamento, como sua réplica, e não sabe de que lado ele se
aproxima do objeto. (BAKHTIN, 2014, p.86).

O fenômeno do mundo cultural é o que é válido, concreto e sistemático do ato
responsável do professor em relação à realidade do aluno. A unificação do conhecimento com
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sua proposta de homogeneidade e como modelo formatado tanto do aluno como do professor
não cria uma lógica estética, pois não permite a transgressão em sua trajetória de vidas. O
domínio do conhecimento ético e do conhecimento cognitivo e da visão estética da realidade
se expressa como uma relação de dever conflitante dentro de um plano axiológico que ordena
a vida de um modo novo, mas sem se recusar a estabelecer a ponte existente entre o passado e
o futuro no eterno e vir do se fazer humano.
Comparando o professor ao artista que sempre cria uma realidade nova,
poderíamos dizer utilizando o pensamento bakhtiniano que,
Diferentemente do conhecimento e do ato, que criam a natureza e a humanidade
social, a arte celebra, orna, evoca, essa realidade preexistente do conhecimento e do
ato – a natureza e a humanidade social – enriquece-as e completa-as, e sobretudo ela
cria a unidade concreta e intuitiva desses dois mundos, coloca o homem na
natureza, compreendida como seu ambiente estético, humaniza a natureza e
naturaliza o homem. (BAKHTIN, 2014, p.33, grifos do autor).

Nesta premissa, o professor não pode ser o espelho, o modelo estático da
educação, mas pode ser o modelo dinâmico que evoca, celebra e acompanha as mudanças que
ocorrem no mundo cultural e refletem no social humanizando a sala de aula e orientando a
passagem desses dois mundos com valores do domínio ético e do domínio cognitivo, como no
jogo complexo de claro-escuro da dialógica das intenções verbais. A articulação com a sua
sequencialidade, organização e integração de conteúdos para formar as competências
necessárias dos alunos, não mais se aplica a uma pedagogia que necessita estabelecer elos
culturais e sociais dando o tom, o conteúdo, o material e a forma nas relações práticas que
devem ser à base de novas teorias para atender a esse contingente de conhecimento teórico.
Este se forma e que dá tom a nova geração que chega com os seus valores de existência
exigindo não a esterilidade e a paralisação do conhecimento, mas a sua evolução que lhes
garanta uma perspectiva de futuro para lidar com as novas gerações que se renovam e se
multiplicam no seio social do mundo da vida e do mundo no mundo.

PARFOR

PARFOR 8
PARFOR 9

Enunciados (respostas)
A cultura minha é produto e acabou. Então, na escola não existe esse hibridismo, não
existe, infelizmente não existe. Outra coisa que nos falamos é que currículo é como se
fosse uma receita do bolo, você pode enfeitar, remendar, mas não pode tirar um
ingrediente da receita tem que seguir aquilo, mas os professores não seguem.
Mistura de culturas que vem do federal, pra o estadual, chega no municipal. Aí o
menino tem que se adaptar ao currículo local.
Tabela 7 - Vozes e Tons da Hibridização Curricular
Fonte: A própria autora
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Apesar de acharem, inicialmente, que a hibridização não acontece em sua prática,
pois educar requer uma receita pronta como os ingredientes de um bolo que não aceita inovar,
pois a massa pode solar, a palavra mais citada foi hibridação. Na visão de outro testemunho, a
hibridização acontece a partir do momento que recebemos as orientações do nível federal e,
ao passar por outras instâncias como a estadual e municipal, chegam às unidades escolares
sem levar em consideração as peculiaridades locais. As vozes são de permanência,
passividade.
Vale ressaltar que no primeiro momento em que a palavra hibridização foi
apresentada, o professor/cursista nunca tinha ouvido o termo no ambiente social ou escolar.
Os tons emocionais-volitivos que monopolizaram a discussão são os tons do acabamento, da
não inovação, em que tudo deve acontecer dentro de um plano vertical que exclui o ato
estético da atividade, já que o aluno e o professor não são contemplados, mas formatados. A
hibridização quando colocada surge como uma integração, ou seja, como uma articulação das
instâncias federal, estadual e municipal confundindo cultura com deliberações de documentos
curriculares a serem desenvolvidos nas escolas. O conceito de cultura surge não como algo
ambivalente ao conhecimento e sim como um produto acabado que não pode ser mexido,
enriquecido, negando toda a evolução histórica que explica o elo da renovação da regeneração
do ser e estar no mundo. Podemos aderir a seguinte afirmação expressa em Bakhtin (2012):

O ser humano contemporâneo se sente seguro, com inteira liberdade e conhecedor
de si, precisamente lá onde ele, por princípio, não está, isto é, no mundo autônomo
de um domínio cultural e da sua lei imanente de criação; mas se sente seguro,
privado de recursos e desanimado quando se trata dele mesmo, quando ele é o centro
da origem do ato, na sua vida real e única. Ou seja, agimos com segurança quando o
fazemos não partindo de nós mesmos, mas como alguém possuído da necessidade
imanente de sentido deste ou de outro domínio da cultura. (BAKHTIN, 2012, p.69).

Com relação à hibridização, nos estudos bakhtinianos, ela não pode ser vista ou
realizada sem um ambiente estético de contemplação. Por isso, a confirmação:
[...] “a técnica é tudo na arte”, compreendendo-a segundo a ideia de que o objeto
estético só pode realizar-se por meio da criação da obra material (a visão estética
fora da arte é híbrida porque nela uma organização do material, bem ou mal
acabada, é inatingível, por exemplo, na contemplação da natureza); o objeto estético
não existe antes dessa criação e independentemente dela. Ele realiza-se pela primeira
vez junto com a obra. (BAKHTIN, 2014, p.55).
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Imagem 1 - Imagens18 dos elementos detonadores do Grupo Focal IV
Fonte: A própria autora

Assim, falta aos nossos professores/cursistas exercerem o papel de contemplador
para cumprirem sua função híbrida na relação professor e aluno e na relação teoria e prática.
Ressaltamos, ainda que, quando Bakhtin menciona técnica, esclarece que não é para atribuirlhe um sentido depreciativo, mecânico, já que não pode nem deve estar isolada do objeto
estético. A técnica só se apresenta defeituosa quando a análise estética perde de vista o objeto
estético. Para a realização do quinto grupo focal foi enviado um artigo (KERN, 2004)
referente à questão do hibridismo para leitura prévia e pedimos um material escrito com o
objetivo de sistematizar a discussão com o seguinte enunciado: “na teoria é uma coisa, na
prática é outra”.

18

Imagens1, 2 e 3: Disponíveis em:
<https://www.google.com.br/search?tbm=isch&hl=ptBR&q=sereias%20mitologia%20grega#imgrc=iPnxOjtUba
MuNM%3A > Acesso em: 1 jun. 2015.
Imagem 3 e 4: Disponíveis em:
<https://www.google.com.br/search?tbm=isch&hl=ptBR&q=lobisomem#imgrc=DprDQlB0WenFRM%3A>
Acesso em: 1 jun. 2015.
Imagens 5, 6, 7 e 8: Disponíveis em:
<https://www.google.com.br/search?tbm=isch&hl=ptBR&q=hibridismo%20cultural>. Acesso em: 1 jun. 2015.
Imagens 7 e 8: Disponíveis em:
<https://www.google.com.br/search?tbm=isch&hl=ptBR&q=multuralismo#hl=ptBR&tbm=isch&q=imagens+de
+multiculturalismo.> Acesso em: 1 jun. 2015.
Imagens: 9, 10 e 11: Disponíveis em: <multuralismo#hl=ptBR&tbm=isch&q=imagens+de+multiculturalismo>
Acesso em: 1 jun. 2015.
Imagem 12: Disponível em: <https://www.google.com.br/search?tbm=isch&hl=ptBR&q=imagem%20monalisa.> Acesso em: 1 jun. 2015.
Imagens 13, 14, 15 e 16: Disponíveis em: <www.mundoeducacao.com>. Acesso em: 1 jun. 2015.

94

Questões
Híbrido: o que está
palavra significa?

Sujeitos

PARFOR 6

PARFOR 11

PARFOR 12
Para
vocês
as
práticas
estão
articuladas
ou
hibridizadas?

PARFOR 6

O que o conceito de
hibridismo no debate
contemporâneo lhes
remete em relação
ao currículo?

PARFOR 12

PARFOR 10

PARFOR 10
Como vocês lidam
com

os

discursos

Enunciados (respostas)
Aos poucos, vai se encaixando, pra mim está sendo uma
palavra nova, estou tentando destrinchar o que é e o que vem
ser o hibridismo. Estou começando a formar uma ideia a partir
dessas imagens. Ainda não consegui formar uma ideia do todo
da palavra. Estou tentando destrinchar ela.
Como diz também hibridismo, até que fiquei um pouco
embriagada com essa palavra, mas eu já vi que faz parte da
nossa vida cotidiana e que é uma mistura. Muitas vezes, nós,
professores não tínhamos conhecimentos dessa palavra que é
tão importante que é uma misturada de tudo que aprendemos na
faculdade e depois transmitimos a cada dia na nossa vida
cotidiana, a cultura misturada [...].
Eu acredito que teoria e prática esteja hibridizada, a gente
trabalha no conjunto não trabalha separado e realmente tem
essa mistura entre teoria e prática, não tem como não ter. Até
porque nossas turmas são muito heterogêneas e você precisa
lançar mão de métodos e de teorias diferentes para atingir toda
a turma e não ficar apenas focado em um ou em outro, ou no
grupo que sabe menos ou grupo que sabe mais. Então, você
precisa realmente fazer esse hibridismo entre prática e teoria
para atingir toda a turma.
Quando a senhora colocou o que é hibridização acho que
muitos ficaram sem saber responder, mas eu te falo que cada
um de nós sabemos, não conhecemos por este nome, qualquer
sentido, ficou até difícil alguém responder o que que é híbrido?
Mas com tanta prática na discussão, todos nós já tinha o
conhecimento, só não sabia que era essa mistura.
Dentro da questão do currículo da disciplina do PARFOR, a
gente percebe, pelo menos, assim, nas disciplinas que nós já
tivemos, a gente percebe essa mistura porque às vezes em uma
disciplina diz algo que nós já ouvimos em uma outra disciplina.
Quando nós... Agora que a gente teve Currículo, por exemplo, a
gente percebeu dentro do currículo muita coisa que a gente já
havia visto em Didática, Psicologia da Educação. Então, a gente
percebe esse hibridismo, essa mistura de conteúdos dentro das
disciplinas da PARFOR. Que a gente pode tá... pega uma
coisinha lá e já vimos isso na disciplina de fulano, de um outro
professor. Então, a gente percebe essa mistura no currículo da
PARFOR.
A gente até mistura o que a gente aprendeu lá no magistério.
Que a gente aprendeu lá no estágio, aquela coisa limitada que
foi pouco tempo não era abrangente. E agora, com o curso que
a gente tá, a gente acaba misturando o que a gente aprendeu lá e
colocando em prática o conhecimento da gente agora, o
conhecimento novo, o conhecimento de pensar. Antes de fazer,
pensar e analisar. E pensar o que a gente vai fazer pra o aluno o
que a gente quer que ele aprende, que, às vezes, a gente quer
passar pra aprender, mas a gente tem que saber o que a gente
quer que ele aprende. E pra que aquilo, pra aquela situação,
aquele exercício, aquela atividade em aprender e para pôr em
prática.
Se a gente chegasse só com o discurso científico, o aluno nem
interesse em ouvir ele vai ter. Então, o científico ele tem que ser
misturado, porque se for levar só na teoria, teoria e não na
prática perdeu o aluno. Então, tem que haver sim a mistura.
Impossível, né? A gente usar só o científico, o discurso
científico. Pensa se a gente pega o que aprende aqui na
universidade e leva para a nossa sala de aula do jeitinho que
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científicos em suas

PARFOR 12

práticas?

Em que momento
vocês percebem que
os discursos entre
teoria e prática se

PARFOR 6

entrelaçam por meio
da hibridização no
currículo

você pegou aqui. É impossível! A gente precisa usar uma
prática atrativa, uma coisa atrativa pro nossos alunos, porque
hoje a gente sabe da indisciplina e eu acho que não é segredo
pra ninguém a indisciplina em sala de aula. Pra que você, pra
que a gente possa prender a atenção dos nossos alunos a gente
não pode só estar com o discurso científico, a gente precisa ter
uma prática e uma teoria no lógico, no que o aluno possa ver,
possa manusear, no que o aluno possa pegar (sentir interferência) é isso que faz a diferença.
A todo momento, a todo momento a gente percebe como foi
falado e refalado em Didática, por exemplo, e a idealização do
currículo do professor. A todo momento, a gente percebendo
isso, tá notando isso, em cada aula, uma você percebe isso, na
outra você tem certeza, na outra você tem confirmação do
currículo do professor. Então, não tem um momento especifico,
a todo momento a gente tá percebendo isso, hibridismo,
currículo. A todo momento.

do

professor/cursista do
PARFOR?
Concordo com PARFOR 6, não tem um momento assim, que
você diz assim, aqui fez a junção. A todo momento você
PARFOR 12
percebe esse hibridismo, essa mistura entre a prática e a teoria,
o currículo, entre o professor e o cursista da PARFOR, a todo
momento tem essa troca de informações.
Tabela 8 - Síntese das questões do grupo focal IV
Fonte: A própria autora

Com relação à palavra, muitos não conheciam dentro da educação e acharam
novidade quando colocada como uma nova maneira de ver a relação entre a teoria e a prática.
As vozes situaram entre as fronteiras da busca, da embriaguez e do entendimento. Quando
questionados sobre se as práticas eram articuladas ou hibridizadas, afirmaram serem
hibridizadas e percebe-se que a articulação ficou compreendida como as relações que se
estabelecem entre as disciplinas.
A partir da escuta, os discursos científicos são muito distanciados da prática e que,
por isso, há necessidade de torná-lo mais acessível aos discentes dos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Afirmam ainda que se as aulas fossem dadas de acordo a linguagem científica
muitos alunos iam desistir, pois não iam compreender nada do que estava sendo passado para
eles.
As vozes que aparecem nessa discussão são as da adaptação e coerência ao
desenvolvimento cognitivo dos alunos. Criando assim, uma linguagem que atenda as reais
necessidades do contexto. A hibridização emergiu quando tiveram a capacidade de
estabelecer relações entre o conhecimento que foi passado para elas quando cursaram o
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magistério e os conhecimentos vivenciados na graduação fazendo-lhes perceberem que o
magistério serviu como introdução para a formação inicial.
Percebemos que diante de toda a discussão, a palavra híbrido, ainda, apresenta-se
de forma inconsciente para os professores na imagem das linguagens estabelecidas durante o
grupo focal. Por ter sido um ato intencional de discussão sobre o problema, fica claro que uma
ou outra linguagem foi projetada na compreensão do que venha ser um híbrido.

Num híbrido romanesco intencional trata-se não apenas (e não tanto) da mistura de
formas e de indícios de duas linguagens e dois estilos, mas principalmente do
choque no interior dessas formas, dos pontos de vista sobre o mundo. É por isso que
um híbrido literário intencional é um híbrido semântico, porém não abstratamente
semântico, lógico (como na retórica) mas de sentido social concreto. (BAKHTIN,
2014, p.158, grifo do autor).

Como a vivência com a palavra ainda é embrionária seu tom emotivo-volitivo
ainda não passou de forma mais profunda para a consciência dos professores/cursistas que
procura compreendê-la e situá-la no cotidiano da sala de aula. “O momento da atuação do
pensamento, do sentimento, da palavra, de uma ação, é precisamente uma disposição minha
ativamente responsável – emotivo-volitiva em relação à situação na sua totalidade, no
contexto da minha vida real, unitária e singular”. (BAKHTIN, 2012, p.91).
O penúltimo grupo focal teve como objetivo discutir o seguinte enunciado: “Na
teoria é uma coisa, na prática é outra”. A proposta foi elaborada com o intuito de colocar em
evidência um discurso presente, pois todos os professores, independente de série, curso,
modalidade sempre argumentam que embora a fala seja muito bonita, queriam nos ver
atuando, ou seja, desenvolvendo aquela teoria sustentada por nós, na prática.

Sujeitos

PARFOR 11

PARFOR 12

Enunciados (respostas)
Os teóricos, quando eles foram... assim, eu acredito quando ele foram
fazer essa linha de raciocínio para adequar o conhecimento não foi de
uma forma, ah, eu vou fazer só isso, porque vai enriquecer meu nome.
Eu acho que eles pensou futuramente, né? Ali, talvez, imediatamente,
não teve, por exemplo, a professora está fazendo um estudo, esse
estudo seu aí, talvez, vai ser todo digitado, escrevido, vai ter aquele
processo... Aquele conhecimento que você transmitiu já vai tá abrindo
para nós novos horizontes. Como trabalhar e daqui mais dez anos, ou
seja, quem lê o seu artigo já vai ver que houve uma mudança e vai
ajudar. A troca de conhecimento hoje que as pessoas estão buscando;
eu vi que hoje os professores, né, na área de educação estão evoluindo.
Infelizmente, eu fico com pena daqueles professor que não quer buscar
esse conhecimento porque o trabalho dele vai ficar um trabalho sem
forma de conhecimento.
E, às vezes, nós mesmos, professores, a gente não sabe que teoria
estamos usando com nossos alunos. Que tipo de teoria nós usamos para
aplicar as nossas aulas aos nossos alunos? Será que nós estamos dando
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PARFOR 10

realmente tudo de nós? Será que a gente está levando o maior número
realmente de conhecimento para esses meninos? Como e qual nós
estamos usando?
Com essa pesquisa da professora fez uma inquietação em mim agora
assim, tudo que eu fazer vou procurar uma teoria, porque que na hora
que outra pessoa questionar o que estou fazendo, eu falo assim: eu tô
trabalhando com essa teoria. Então, isso agora me inquietou e eu vou
começar a fazer isso. A procurar uma teoria pra passar oh, eu trabalho
com essa teoria e essa, mas defendo mesmo essa, eu tenho que
defender e aí eu tenho que fazer o quê trabalhar bem, colocar em
prática, esforçar pra defender aquela prática, aquela teoria. Na hora de
fazer o plano de aula, eu aprendi assim, graças a Deus que todos os
dias a gente tá aprendendo, se a gente parasse no tempo e ficasse... .
Agora vou pensar assim, na hora que for preparar minha aula eu vou
ter que pensar não só numa teoria, mas várias teorias pra mim atingir
não só um aluno, mas todos.
Tabela 9 - Síntese do Grupo Focal V
Fonte: A própria autora

Tomando como referência a questão da ambivalência desta relação, percebemos
que realmente a teoria se configura de uma maneira mais independente, fora de uma realidade
não emoldurada, enquanto que o texto da prática é sempre colocado por molduras que
condicionam a mente e não a auxiliam a transcender. A prática vive das fronteiras em um
mundo que determina que se dê forma as pesquisas elaboradas cientificamente.
As vozes são de encantamento, dúvidas, questionamentos que as levam a se
autoavaliarem e a propor mudanças que devem ocorrer em suas práticas. Pressupostos que a
fazem refletir sobre suas ações no contexto da sala de aula. Relatam que a todo o momento
esse hibridismo acontece no currículo em ação, pois é impossível não transgredir para dar
corpo e materializar a prática.
Com efeito, observamos que o PARFOR 11 colocou em pauta a relação espaço
temporal quando admite que os pesquisadores ao elaborarem uma teoria estabelecem uma
ponte com o futuro, pois ao ser criado não se tem a dimensão do seu in(acabamento) e da
repercussão e aperfeiçoamento em outras vidas, outros mundos, novas gerações. Essa
compreensão estética só foi possível pela capacidade extratemporal, exotópica que é “o acharse fora ou o colocar-se fora de uma maneira única, absolutamente outra, não equiparável,
singular”. (BAKHTIN, 2012, p.10).
Durante as discussões nos grupos focais ocorreram fatos exotópicos, pois os
professores/cursistas foram capazes de elaborar suas percepções sobre estar no mundo e viver
na fronteira desta transformação. As reflexões cognitivas, apesar do tempo curto para a
pesquisa, favoreceram o ouvir, cujo significado prático ou cognitivo é preciso compreender
com olhar que contemple a estética da relação entre teoria e prática. Neste grupo focal foi
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solicitada a realização de uma atividade escrita que sintetizasse esse enunciado, que pode ser
observada nas figuras 8 e 9.
GRUPO FOCAL:

A hibridização refere-se a uma dimensão do entrelaçamento de “duas linguagens sociais no interior
de um único enunciado, é o reencontro na arena de duas consciências linguísticas separadas por uma
época, por uma diferença social das línguas” (BAKHTIN, 2009, p. 127).
A partir do enunciado “na teoria é uma coisa, na prática é outra” e das discussões estabelecidas
sobre hibridização, elabore um texto síntese sobre o conhecimento adquirido no tempo da formação (teoria) e
no tempo da ação (prática), destacando o momento em que os discursos do professor formador se entrelaçam
com a sua prática.
A Parfor veio abrir conhecimento para nós mediadores do
conhecimento. Em um momento que tanto se fala de aprendizagem do aluno
a teoria não poderia se separar da prática.
Eu como educadora tenho como papel em sala de aula instigar no
meu aluno o raciocínio, o pensamento, ou seja, formar aluno crítico-ativo
para a sociedade, pois o aluno já traz uma bagagem de casa, um
conhecimento, basta o educador orientadar esse aluno um caminho.
O momento de junção do professor com a minha prática seria receptor
x transmissor. Ou seja absorver todo o conhecimento, aceitar as mudanças e
depois repassar para o aluno.
Figura 8 - Síntese dos conhecimentos adquiridos nos grupos focais
Fonte: A própria autora

Nestes enunciados escritos observa-se uma organização das ideias do
professor/cursista situando com clareza o lugar da teoria que é definida como um plano que a
leva a agir e a prática enquanto uma ação em movimento. Essa voz que organiza se localiza
no mundo da relação enquanto um sujeito cognoscível em um movimento constante de
transformação e (in)acabamento. Uma voz também de preocupação com os conteúdos
passados para os alunos e a busca por uma prática híbrida de conhecimentos que depende
sempre do sujeito e como ele elabora, recebe, age tendo sempre como referência o outro.
Dessa forma, montamos, a partir das análises realizadas, a trajetória traçada para a pesquisa
levando em consideração os tons da aproximação da relação entre teoria e prática, bem como
o caráter transgrediente dos enunciados que se realizam em vozes sociais, ou seja, pontos de
vista da realidade concreta e ambivalente.
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GRUPO FOCAL:

A
hibridização
refere-se
Fonte:
A própria
autora a uma dimensão do entrelaçamento de “duas linguagens sociais
no interior de um único enunciado, é o reencontro na arena de duas consciências
linguísticas separadas por uma época, por uma diferença social das línguas” (BAKHTIN,
2009, p. 127).
A partir do enunciado “na teoria é uma coisa, na prática é outra” e das discussões
estabelecidas sobre hibridização, elabore um texto síntese sobre o conhecimento adquirido no
tempo da formação (teoria) e no tempo da ação (prática), destacando o momento em que os
discursos do professor formador se entrelaçam com a sua prática.
Pois a teoria é um plano como agir e a prática é ação o
movimento.
Ação sempre requer um planejamento pois está em contato o
sujeito e o objeto, e o sujeito pensa questiona está sempre em
movimento e está sempre sendo transformado. E a construção do eu
depende sempre do outro, como recebe age, responde aquilo que foi
trabalhado.
Por isso na sala de aula precisa ser analizado como o aluno
recebeu o conteúdo trabalhado e através dai que contrai a prática e
ação do professor. Na prática tem que haver hibridismo de varias
teorias para obter resultado.
Figura 9 - Síntese dos conhecimentos adquiridos nos grupos focais
Figura 9 - Síntese dos conhecimentos adquiridos nos grupos focais
Fonte: A própria autora

A interação verbal com a pesquisadora ocorreu pautada pela problematização do
objeto de pesquisa. Os professores/cursistas corresponderam de maneira significativa,
comprometida e responsável com a tarefa assumida para realização dos dados da pesquisa. As
interferências aconteciam no sentido de agregar o maior número de dados possíveis para a
construção do objeto. Considerando todos os aspectos abordados para as análises dos dados e
tendo como referência a pluralidade de vozes nos discursos estabelecidos entre o pesquisador
(enunciadores) e os professores/cursistas (interlocutores) é que Bakhtin (2014) nos define:

[...] é no discurso de outrem, na linguagem de outrem, que serve para refratar a
expressão das intenções do autor. A palavra desse discurso é uma palavra bivocal
especial. Ela serve simultaneamente para dois locutores e exprime ao mesmo tempo
duas intenções diferentes [...]. (BAKHTIN, 2014, p.127, grifo do autor).

Utilizamos, assim, a palavra hibridização para provocar a bivocalidade nos
sujeitos da pesquisa mediado pelo discurso dialogizado, onde duas vozes, dois sentidos, duas
expressões se manifestam no interior do discurso verbal. Isso nos ajudou a conhecer os
posicionamentos dos sujeitos através de suas expressões gestos, interferências nos discursos
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do outrem para confirmar, negar, argumentar o pensamento exposto durante as discussões no
grupo.
Enunciados com tons de certeza - “é com certeza”, “concordo com você”, “eu
penso do mesmo jeito”, “tiro o chapéu para você”, “exato”, “sim” que confirmam as vozes do
discurso do outro; com tons de espanto: “isso é um absurdo”, “nem pode”, “pode não”, “é
perigoso”; e com tons de concordância com o que foi relatado pelo outro: “o conhecimento
deles são maiores”, “ser humilde” que denota um tom de compreensão pelo outro, ajuda-nos a
perceber como as vozes estão dialogicamente sintonizadas umas a outras, como réplicas de
um diálogo construído sobre um conhecimento de múltiplas vozes, ou seja, um diálogo
mútuo.
Para Bakhtin, “[...] não somente assumem o conteúdo-sentido no qual fazem
pensar - isto é somente o conteúdo-sentido possível - mas adquirem um valor real, vivido,
necessário e de peso, concretamente determinado do lugar singular por mim ocupado na
minha participação no existir-evento”. (BAKHTIN, 2012, p.119). Por isso, a bivocalidade das
interações verbais com seus argumentos, contradições, concordâncias, negações e
dissonâncias motivadas pelo contexto sociocultural, ou sociolinguístico do discurso vivo em
transformação constante nos apontam para a compreensão de uma cultura também
ambivalente.
O estudo da cultura realizada por Bakhtin parte do pressuposto de vozes opostas,
vozes que se opõem em suas formas, sua história, seu folclore e sua literatura. Essas vozes da
cultura pública tendo como cenário o Carnaval e com ele sua diversidade de manifestações de
vozes como “[...] os ritos e cultos cômicos especiais, os bufões, os tolos, os gigantes, os
anões, monstros, palhaços de diversos estilos e categorias [...]”. (BAKHTIN, 2014, p.3)
reveladas com os estudos realizados sobre a cultura da praça pública em oposição à cultura da
Idade Média e no Renascimento, descritas por Rabelais. Ou seja, a luta de duas culturas, a
cultura popular e a cultura oficial medieval.
A visão da cultura descrita por Rabelais parte da compreensão de duas vidas
paralelas, dois mundos, duas realidades opostas, ambivalentes e plenas de contestação, tendo
como núcleo a cultura do Carnaval, por este se situar nas fronteiras entre a arte e a vida,
desvelando unidades de sentido pela sua natureza ideológica. Essa dupla tonalidade expressa
pela palavra e descrita por Rabelais é um reflexo estilístico da imagem bivocal e bicorporal,
pois, esta última nasce das imagens grotescas que o constrói.
Portanto, é nítido que o que não se renova nem se regenera é destituído de
ambivalência. Quando os fenômenos e os valores começam a se misturar nas fronteiras
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próximas captando o objeto vizinho, o estágio seguinte à evolução da palavra é denominado
de hibridização pelo seu caráter ambivalente e pela não separação do todo em seu eterno
devir. Em sua singularidade o híbrido vive das fronteiras das relações, sociais, verbais, no
tempo espaço alimentados pela dinâmica da historicidade e da evolução da humanidade.

[...] Talvez a questão decisiva não seja estabelecer qual desses conceitos abrange
mais e é mais fecundo, mas, sim, como continuar a construir princípios teóricos e
procedimentos metodológicos que nos ajudem a tornar este mundo mais traduzível,
ou seja, convivível em meio as suas diferenças, e aceitar o que cada um ganha e está
perdendo ao hibridizar-se. (CANCLINI, 2013, p.XXXIX).

Ganhar ou perder não faz sentido se não tivermos a dimensão do tempo e espaço
como unidade do espírito. O tempo é sentido, é transcendência dada da minha experiência.
Assim, observamos que o híbrido nos dá várias possibilidades de compreensão como objeto
de estudo, sendo um processo de evolução da palavra, o híbrido nos provoca o
estabelecimento de relações espaço temporal pautadas na historicidade dos acontecimentos
sociais.
Sob esse enfoque, o hibridismo não tem um terceiro termo que resolva as tensões
entre as culturas, por ser sempre a tela dividida do eu e da sua duplicação, possui um caráter
imprevisível, pois são dois objetos contraditórios brigando em uma mesma arena de tensão,
portanto, não marca a diferença, ele é a própria diferença que acontece nas transgressões
realizadas pelas relações humanas nos encontros de gerações. Por seu caráter enunciativo o
híbrido é o que está nas inter-relações sociais, são as modificações que sutilmente ocorrem em
um tempo espaço, é aquilo que se regenera, que se renova; é uma atitude em relação ao
tempo, à evolução, à vida.
Os gêneros artísticos e burgueses da praça pública estão frequentemente tão
estritamente misturados, que é por vezes difícil traçar um limite preciso entre eles.
Os camelôs que vendiam drogas eram também comediantes de feira; os “pregões de
Paris” eram colocados em versos e cantados com diversas melodias, o estilo dos
discursos dos charlatães de feira não se distinguia em nada do estilo dos vendedores
de romances de quatro centavos (e os longos títulos publicitários dessas obras eram
frequentemente redigidos no estilo dos charlatães de feira). A praça pública no fim
da Idade Média e no Renascimento formava um mundo único e coeso onde todas as
“tomadas de palavra” (desde as interpelações em altos brados até os espetáculos
organizados) possuíam alguma coisa em comum, pois estavam impregnados do
mesmo ambiente de liberdade, fraqueza e familiaridade. (BAKHTIN, 2013, p.133).

Apreender o momento híbrido desta descrição da citação é perceber que a vida
gira em um mundo de signos, significados e símbolos de linguagem, na mistura de vozes onde
o signo híbrido é estabelecido por união de opostos, a qual se difere da articulação, uma vez
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que articular nos traz a ideia de movimento coordenado, ou de ações que se ligam
organicamente para compreensão do objeto. Tendo essa compreensão de que a palavra
articular é juntar por encadeamento, e que, mesmo tendo em sua concepção a flexibilidade
desta conexão podemos perceber com clareza que essa articulação vive e se alimenta da
junção que força uma relação dialogizada com o objeto de conhecimento; enquanto, a
hibridização vive das fronteiras desta relação que foge de qualquer forma de união forçada
pelo objeto de conhecimento e que tem como núcleo a linguagem e com ela a palavra em toda
a sua dinâmica de vida e morte.
Tanto a articulação como a hibridização possuem seu momento de divergências e
convergências. Elas se convergem pelo elemento técnico de suas práticas, já que tanto uma
quanto a outra precisam do método científico ou semicientífico. No entanto, divergem no
modo de se posicionarem em relação aos signos interiores e exteriores, no sentido de
compreender os fenômenos sociais, tendo em vista a ideologia presente na hibridização pelo
seu caráter ambivalente de se posicionar perante o mundo, perante as vozes e tons
estabelecidos nesta relação. A articulação é totalmente destituída de seu aspecto ideológico e
procura conciliar a ambivalência existente nas inter-relações culturais. Quer dizer, não
concebe que a relação entre teoria e prática é ambivalente e vive no mundo de vozes
fronteiriças desta relação.
O híbrido pela via da diversidade cultural vem sendo tratado como interação de
culturas tendo como referência os seus diversos pertencimentos culturais como obra de arte,
comida, vestimentas, dentre outros. Esta visão é negociada por Canclini, (2013), que trata a
palavra hibridização no contexto das culturas que, com o passar do tempo, vai perdendo suas
fronteiras e se enriquecendo na desterritorialização e descolecionamento.
Todas as artes se desenvolvem em relação com outras artes: o artesanato migra do
campo para a cidade; os filmes, os vídeos e canções que narram acontecimento de
um povo são intercambiados com outros. Assim as culturas perdem a relação
exclusiva com seu território, mas ganham em comunicação e conhecimento.
(CANCLINI, 2013, p.348).

Por meio da diferença, o híbrido tem sido tratado como um terceiro espaço, como
um fenômeno linguístico de duplo sentido.

O hibridismo é o signo da produtividade do poder colonial, suas forças e fixações
deslizantes; é o nome da reversão estratégica do processo de dominação pela recusa
(ou seja, a produção de identidades discriminat6rias que asseguram a identidade
"pura" e original da autoridade). O hibridismo é a reavaliação do pressuposto da
identidade colonial pela repetição de efeitos de identidade discriminatórios. Ele
expõe a deformação e o deslocamento inerente a todos os espaços de discriminação
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e dominação. Ele desestabiliza as demandas miméticas ou narcísicas do poder
colonial, mas confere novas implicações a suas identificações em estratégias de
subversão que fazem o olhar do discriminado voltar-se para o olho do poder. Isto
porque o híbrido colonial e a articulação do espaço ambivalente onde o rito do poder
é encenado no espaço do desejo, tomando seus objetos ao mesmo tempo
disciplinares e disseminatórios - ou, em minha metáfora mista, uma transparência
negativa. (BHABHA, 1998, p.162).

O híbrido não pode ser definido como a mescla de dois originais nem como uma
identidade que une duas culturas. Sobre o híbrido em Bhabha, diz Souza
Trata-se de um processo de inter-relação cultural que, mais do que transcender
fronteiras ou limites, insiste em mostrar - em qualquer diálogo cultural ou comunal as dissonâncias que precisam ser atravessadas apesar das relações de proximidade;
as disjunções de poder ou posição que precisam ser contestadas; os valores éticos e
estéticos que precisam ser “traduzidos”, mas que não transcenderão pacificamente o
processo de hibridização [...] A hibridização não é algo dado, encontrável num
objeto ou numa identidade mítica “híbrida” - é uma forma de conhecimento, um
processo de compreender ou perceber o movimento ambíguo e ansioso de trânsito
ou transição que necessariamente acompanha qualquer forma de transformação
social sem a promessa de clausura celebratória, nem a transcendência das condições
complexas até mesmo conflitantes que acompanham o ato de tradução cultural.
(SOUZA apud CATARINO; QUEIROZ; ARAÚJO, 2014, p.66).

Nessa esteira, nota-se a existência de uma troca de conhecimento bastante
expressivo na relação entre os discursos científicos e a prática, deixando claro que a todo o
momento os professores/cursistas lidam com essa relação de entrelaçamento por meio da
hibridização, visto que são capazes de transgredir ao acontecimento evento da sala de aula
enquanto professores/cursistas e enquanto professoras/formadoras.
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5 CONCLUSÃO
Nesse encontro dialógico de duas culturas, elas não se fundem nem se confundem;
cada uma mantém a sua unidade e a sua integridade, mas elas se enriquecem
mutuamente.
Bakhtin

Ao realizarmos a pesquisa sobre hibridização fomos conduzidas para os seguintes
caminhos: 1) compreender a estética da vida e com ela a hibridização; 2) perceber que as
contradições por serem ambivalentes se completam e se renovam constantemente no jogo da
vida e do mundo; 3) sentir que somos singulares e únicos no espaço tempo histórico; 4) que
vivemos no mundo da fronteira da palavra, da fronteira da língua e da fronteira da cultura; 5)
que o ser humano é um projeto (in)acabado; 6) que não são as verdades biológicas e
psicológicas que nos guiam como base para compreender o processo de ensino e
aprendizagem, mas, que os signos interiores e exteriores possuem uma duplicidade de vozes
que nos dão o tom socioideológico nos fazendo transgredir na relação entre teoria e prática; 7)
que as relações dialógicas são bem mais amplas que o discurso dialógico.
Diante dessas constatações é que vamos tecer algumas considerações sobre a
pesquisa, seu percurso e as descobertas que nos levaram a constatações, confrontos e
deslocamentos discursivos e o seu eterno (in)acabamento, visto que somos “um estrangeiro,
passageiros de algum trem” (Humberto Gessinger). Pautadas no entendimento de que o
modelo de linguagem literária se constitui como um híbrido dos discursos e tem como
princípio a enunciação e com ele toda historicidade cultural e ideológica, constatamos que o
híbrido é o entrecruzamento de linguagem em diferentes épocas separadas por uma diferença
social que coexiste numa mesma sociedade. Pode ser também a possibilidade ilimitada de
vozes que se encontram em gerações diferentes e que nos fazem experimentar as mais
diversas situações que nos levam a transgressões; que o híbrido é um processo de
transformação natural que escapa à vontade humana e se renova produzindo novos sentidos;
que o híbrido emerge do discurso e vive na fronteira da cultura e do conhecimento, do ético e
do cognitivo; que o híbrido está presente nas figuras grotescas que povoam este mundo.
Todos estes elementos fazem parte da estética da vida que podem ser encontrados
numa obra de arte como também na obra da cultura humana que se chama mundo. Saindo da
obra de arte e indo para estética da vida, a hibridização transcorre no mundo da palavra e com
ela o tom emotivo-volitivo que nos faz ser um participante único e singular no existir-evento.
Neste sentido, o híbrido seria o que escapa, o que não tem autor e sua contemplação estética
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se situa nas fronteiras do conhecimento, é a posição que ocupo fora de mim, a posição
exotópica. O seu significado é de dupla vida, da estética da contraposição entre o eu e o outro,
sendo a base do vivenciamento os elementos transgredientes da consciência, pois se
entrelaçam e se tornam um movimento concreto único. A estética, neste caso em particular, é
o valor novo que surge a partir do momento que somos capazes de sair de nós mesmos e
compreender o outro, ou seja, “[...] a consciência estética, consciência que ama e acredita em
valor, é a consciência da consciência [...]”. (BAKHTIN, 2011, p.81).
Estas orientações diferem das propostas de educação elaboradas pelas DCNs e que
dão suporte ao Projeto Político Pedagógico dos Cursos de Licenciatura para Formação Inicial
de Professores da Educação Básica implantada pelas diferentes IES no Brasil. Sob essa visão,
observamos, também, que as propostas apresentadas para a formação inicial de professores
não mais acompanham a evolução do mundo tampouco a evolução da vida em suas
dimensões históricas, culturais e sociais. Portanto, são propostas que ao se efetivarem não
fazem mais parte da realidade do cenário das gerações em que são enunciadas. Ao
fomentarem em seus discursos a preocupação com a ampliação, quantidade e qualidade não
estão levando em consideração a vida humana com rupturas e fragmentação em seu eterno
(in)acabamento.
As análises das reescritas, dos relatórios elaborados pelos professores/cursistas e
as discussões estabelecidas nos grupos focais sobre o objeto da pesquisa nos apontam o
desafio do avanço das propostas dos Cursos de Licenciaturas para Formação de Professores
da Educação Básica. Desafio que busca compreender as relações dialógicas nos discursos da
relação entre teoria e prática como um processo de (in)acabamento como uma relação
contraditória, bivocal e bioepistemológica, onde se parte do pressuposto que, em sala de aula,
elaboramos muitas teorias que são negadas em nome de uma emolduração do conteúdo, sua
forma, seu material.
Nossa defesa parte do princípio de que a relação entre teoria e prática deve ser
vivenciada em sala de aula como um processo ambivalente, como um encontro de gerações
que liga o passado e o futuro. A ambivalência faz parte da nossa existência é a dupla face de
desejos que se completam, unem-se e não podem ser isolados. É a multiplicidade de
significações internas essenciais para o desenvolvimento de possibilidades que se
exteriorizam produzindo a hibridização. Enfatizamos que a articulação do conhecimento
enquanto organização que direciona a matriz curricular tem seu espaço dentro do currículo
quando leva em consideração o encontro entre gerações sem se pautar no modelo
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sequenciado, formatado tirando toda a beleza da relação contemplativa que acontece uma vez
que é a relação professor e aluno.
Chegamos à compreensão que só a preocupação em articular os conteúdos, nivelar
por idade, ou agrupar as crianças de acordo os seus ciclos de vida não corroboram para
avançar nas questões que se referem à imagem do conjunto do todo efetivamente vivenciado a alma, nem no conjunto de todas as significações do sentido - o espírito. O conhecimento,
assim, pensado como modelo articulador do processo de ensinar e aprender não interage com
a alma e com espírito, pois são elementos que precisam ser lapidados e não só a matéria.
Com isso a pesquisa nos revelou a importância da ideologia para dar o tom da
relação entre teoria e prática levando-se em consideração o vínculo indispensável entre signo,
significação e sentido. Por esta no mundo semiótico, os signos convivem com duplicidade de
vozes no mundo exterior e no mundo interior, essas vozes dão o tom da comunicação verbal
expressa pelas enunciações e se constituem em um fato sociológico da consciência tanto do
enunciador como o do interlocutor.
Essa relação contraditória e ambivalente dos confrontos entre a relação da teoria e
da prática voltada para uma vontade de compreensão responsiva cria uma cadeia de elos que
se torna inseparável na comunicação discursiva. Por estes enunciados estarem nesta relação de
responsabilidade entre o enunciador e o interlocutor, compreendemos que a teoria está
endereçada ao professor cujo destino é a formação, a prática e a elaboração de novas teorias; a
prática está endereçada ao aluno cujo destino é a obtenção de conhecimento e reelaboração do
cotidiano da sala de aula. Toda essa relação nos aponta para uma proximidade do destinatário
ao discurso, ou seja, enunciados que se entrecruzam em vozes constantes, formando uma
cadeia de pluralidade de linguagens diferentes que pensam, levando-os a interagirem com
diferentes sujeitos do discurso.
Sendo a consciência um fato socioideológico, a palavra híbrido sofre a mais
imperceptível alteração na relação entre teoria e prática, por estar transitando nas fronteiras
deste mundo do discurso, enunciados e vozes diferentes que se entrecruzam dando o tom
desta relação. Assim, os resultados indicam que ao obter o conhecimento na formação do
PARFOR, as professoras/cursistas reorganizam seus saberes e os estruturam utilizando-se de
discursos híbridos que se completam mutualmente com as diferentes correntes teóricas na
prática.
Outro aspecto observado reporta-se à necessidade de dotar a formação de
professores sob o pano de fundo de uma compreensão multirreferencial das práticas, já que
esta ao contrário da teoria é individual e se organiza internamente, pelas quais os sujeitos
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utilizam os códigos do currículo para exprimir seu pensamento pessoal, ou seja, suas
transgressões. Além disso, apontamos que a formação docente é dependente de hibridização
de práticas e ações com a linguagem no interior do currículo do curso e da reflexão das
situações de interação verbal com o objeto de ensino na aula. Da mesma forma, indica-se que
a dimensão do trabalho docente extrapola os limites disciplinares e os conteúdos específicos
do curso.
A partir das constatações elaboradas pela pesquisa, sugerimos para estudo futuro
que a relação entre teoria e prática seja entendida como um campo bioepistemológico, pois
este nos aponta para dois tons, dois enunciados, duas vozes diferenciadas em processo cíclico,
dinâmico em que as fronteiras são delimitadas pela historicidade e pela marca da dualidade
que se fazem presentes no passado e no futuro, representado pela convivência de diferentes
gerações em um único espaço tempo de sala de aula e seu (in)acabamento.
Portanto, procuramos compreender que a palavra se situa numa zona fronteiriça
de relações sociais mediadas pelo diálogo teórico, onde o hibridismo se faz presente, visto que
daí nascem novas atividades mentais, ou seja, novas práticas e, consequentemente, novas
teorias no ciclo constante de “teoria-prática-teoria” de Freire; “o fazer e o fazer-nos, entre o
construir e construir-nos, entre o aprender a fazer e aprender-nos fazendo-nos” de Arroyo; ou
“ação - linguagem - pensamento” de Bakhtin.
Por fim, buscar esse (in)acabamento partindo do pressuposto de que a prática é
procriadora de teorias, faz-nos repensar a nossa relação enquanto formadores e cursistas. O
currículo deve possibilitar o conhecimento tendo como base o que a humanidade tem
acumulado ao longo dos processos históricos. Essa é a referência que nos dá sentido a vida, a
viver.
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APÊNDICE A – Apresentação do Projeto de Pesquisa
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APÊNDICE B - Questionário para elaboração do perfil do entrevistado(a)
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PPG
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGED
Prezado(a) Aluno(a),
As questões abaixo se referem a uma pesquisa de campo para composição do trabalho de Mestrado em
Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB e tem como objetivo analisar o entrelaçamento
dos discursos na relação entre teoria e prática por meio da hibridização no currículo do professor/cursista no
Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - Parfor.
PERFIL DO ENTREVISTADO(A)
SEXO: Masculino ( ) Feminino ( )
IDADE: 18 a 29 ( ) 30 a 41 ( ) 42 a 53 ( ) 54 a 65 ( ) Mais de 66 ( )
ÚLTIMO CURSO QUE VOCÊ CONCLUIU
( ) Ensino Médio ( ) Magistério
( ) Ensino Superior
( ) Pós-Graduação
ESTADO CIVIL:

Técnico ( )

( ) Solteiro(a)

( ) Outro

( ) Casado(a)

TEMPO DE TRABALHO NO MAGISTÉRIO:
Menos de um ano ( ) Mais de um ano ( ) Outro ( )
ANO DE CONCLUSÃO DO MAGISTÉRIO
Menos de um ano ( ) Mais de um ano ( ) Outro ( )
CARGO OCUPADO
( ) Professor ( ) Coordenador ( ) Gestor ( ) Outro
SÉRIE QUE LECIONA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Educação Infantil ( ) Alfabetização ( ) 1º Ano ( ) 2º Ano ( ) 3º Ano ( ) 4º Ano ( )
Outro ( ) Qual? _______________
CARGA HORÁRIA
20 horas ( )

40 horas ( )

TURNO DE TRABALHO
Matutino ( ) Vespertino ( ) Noturno ( )
LOCAL DE TRABALHO
Zona Urbana ( ) Zona Rural ( )
SUA RESIDÊNCIA FICA:
Longe da escola ( )

Perto da escola ( )

VOCÊ TRABALHA EM :
Uma escola ( ) Mais de uma escola ( )
ANO DE ENTRADA NO PARFOR: _________
Obrigada!
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APÊNDICE C – Reescrita da Aula
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
CURSO: PEDAGOGIA

DOCENTE: Maria Geísa Morais Lins

MUNICÍPIO: Cândido Sales

ANO: 2015
ATIVIDADE INDIVIDUAL:
TÉCNICA: Reescrevendo a aula
OBJETIVO: Desenvolver o processo de escrita individual de apropriação dos estudos sobre
currículo.
Síntese 1:

Síntese 2:

Síntese 4:

Síntese 5:
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APÊNDICE D – Roteiro do relatório sobre as reflexões crítico-bibliográficas

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
CURSO: PEDAGOGIA
DOCENTE: Maria Geísa Morais Lins
ATIVIDADE COMPLEMENTAR
COMPONENTE CURRICULAR: Currículo e Programas

Carga Horária: 25 h/a

Data de Entrega:

FORMA DE EXECUÇÃO
Tomando os argumentos dos textos discutidos em sala e os clipes apresentados ao longo
da disciplina Currículo e Programas, faça uma reflexão crítico-biográfica sobre suas
experiências no percurso da sua formação como professor/a, tendo como referência o
roteiro abaixo:
a) O que fundamenta a minha prática pedagógica?
 Pressupostos, valores, crenças?
 De onde procedem?
 Quais práticas sociais expressam?
 O que mantém minhas teorias?
 Conexões entre o pessoal e o social?
 A que interesses servem?
b) Qual é minha prática atual?
 Significado
 Contradições
 Pontos de sucesso
 Pontos de insucesso
c) Que teorias se expressam em minha prática?
 Relação entre elementos teóricos e práticos
 Metodologias e processos de avaliação
 Relação professor-aluno
 Processo de ensino e aprendizagem
 Papel da escola
 Conceito de educação
 Conceito de currículo
d) Quais compreensões, quais entendimentos de currículo tenho agora?
 Possibilidades de realização
 Implicações para práxis pedagógica
 Sentidos e significados
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Partindo das questões postas no roteiro, organize suas respostas em forma de um
relatório crítico.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação terá como parâmetros (critérios) de correção na apresentação escrita os
seguintes indicadores: conhecimento do assunto, a capacidade de análise e síntese para
abordar situações complexas encontradas no processo de aprendizagem, organização e
sequência
lógica dos
fatos
abordados;
trabalho digitado de acordo as normas da ABNT.
Vitória
da Conquista,
02 de
fevereiro
de 2015.
Esses critérios estabelecidos darão ao professor/professora um constante e necessário
retorno
a necessidade de rever alguns aspectos que estão fragmentados na
Boa
Sorte sobre
e Sucesso!
construção do conhecimento.

Boa Reflexão e Sucesso!
Cândido Sales, 2 de fevereiro de 2015.
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APÊNDICE E – Imagens Grupo Focal I, II e III
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20
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Acesso em: 2 fev. 2015.
Disponível em:
<https://www.google.com.br/search?tbm=isch&hl=ptBR&q=evolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20sala%20de%20aula>
Acesso em: 2 fev. 2015.
21
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22
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