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RESUMO
Este estudo teve como foco os currículos praticados por professoresalunos do Parfor
no processo de constituição da professoralidade, apostando numa discussão
contrária àquelas que têm sido feitas pelas atuais políticas de currículosformação,
que desconsideram sobretudo o debate teórico pedagógico entretecido no campo da
educação. Defendemos as propostas de currículoformação em rede, em
contrapartida a uma BNCC que defina previamente um currículo nacional,
homogeneizando as diferenças, ao invés de evidenciá-las. Tivemos como
espaçotempo de investigação os momentos formativos no cotidiano da disciplina
Currículo e Programas, ministrada no Parfor. Assumimos como referencial
teoricometodológico as concepções pós-estruturalistas do currículo e dos estudos da
linguagem, protagonizando os sujeitos ordinários e os conhecimentos tecidos em
rede. A opção metodológica aporta-se nas pesquisas com os cotidianos,
empreendendo a análise dos dados produzidos por meio de encontrosconversas e
imagensnarrativas. Lançamos mão das orientações da Análise Dialógica dos
Discursos (ADD), referendada em Bakhtin, em confluência com o Modelo
Polemológico de Certeau. Nesse processo, fizemos um cotejamento dos discursos
teóricospráticos na problematização do objeto da pesquisa. O uso dos referenciais
cotidianistas se mostraram descortinadores do pensamento hegemônico subjacente
às atuais propostas de currículosformação e potencializaram a análise dos dados
sob uma nova perspectiva. Os resultados apontaram a importância de pensarmos
sobre as redes de conhecimento que se entrelaçam nos processos de
currículosformação, bem como a necessidade de ouvirmos o outro e percebermos as
complexas relações que se estabelecem no cotidiano da escola. Indicam a
multiplicidade de experiências tecidas no processo de constituição da
professoralidade, as táticas de subversão as estratégias dominantes, bem como as
invenções cotidianas dos professoresalunos.
Palavras-chave: Cotidianos. Currículos. Dialogia. Hegemônico. Professoralidade.

ABSTRACT
This study has focuses on the curricula practiced by teachers of National Plan for
Teacher Formation – PARFOR, in the process of constitution of professorality. It
has approached, as main concepts of discussion, the networked curriculum and
professorality, entangling discourses that reveal senses created in the interaction
with the other. We take the discipline Curriculum and Programs taught in
PARFOR, offered by the Universidade do Sudoeste da Bahia - UESB as a spacetime for research. We assume as a theoretical-methodological reference the poststructuralist conceptions that defend the networked curriculum, breaking with the
research supported by the modern paradigm of science, recognizing and valuing
the knowledge created by ordinary subjects. The methodological option is based on
suppositions of studies with daily life, undertaking the analysis of data produced
by means of conversational encounters, images and narratives, using the
guidelines of Dialogical Analysis of Discourses - ADD, endorsed in Bakhtin studies
in conjunction with the Polemological Model of Certeau. In this process we have
taken on theoretical and practical discourses to collate with the data produced in
order to reveal the dialogical movements of curricula practiced in the process of
professorality constitution. The use of daily references has shown to be uncovered
of hegemonic thinking which permeates the proposals of curriculum and formation
and potentiated the understanding of reality from a new perspective. The results
have pointed out the importance of thinking about the networks of knowledge
which are intertwined in the formation processes and listening to the other to
understand the relationships which are established in the daily life of the school.
They´ve also indicated that the multiplicity of teaching experiences reverberate
potentializing tactics that subvert dominant strategies and establishes theoretical
and practical movement in proposals of curriculum formation.
Keywords: Daily. Curriculum. Dialogism. Professorality. Speeches
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PARA INÍCIO DE CONVERSA
O presente texto apresenta os percursos e resultados de uma pesquisa
acerca dos movimentos dialógicos dos currículos praticados no processo de
constituição da professoralidade. Tal estudo foi realizado com professores em
formação inicial pelo Programa Nacional de Formação de Professores (Parfor).
Para tanto, nos ancoramos nas concepções teóricometológicas das pesquisas com
os cotidianos, tendo como principais interlocutores Michel de Certeau, Nilda Alves
e Carlos Eduardo Ferraço, além dos estudos bakhtinianos sobre o conceito de
dialogismo, fazendo uma confluência entre o Modelo Polemológico de Certeau e a
Análise Dialógica dos Discursos (ADD) referendada em Bakhtin. Inspiradas pelo
conto A moça tecelã de Marina Colasanti (2004), usamos a ideia da rede para
intercambiarmos discursos com o outro, criando um estilo próprio de escrever que
enreda discursos teóricospráticos no desenrolar da escrita. Assumimos o texto
dissertativo como um hipertexto, fazendo links com outras linguagens, tais como
poesias, músicas, vídeos e imagens, a fim de enriquecer as possibilidades de
tessitura com outros fios de conhecimento. Respaldadas por pressupostos
cotidianistas, subvertermos normatizações acadêmicas, dispondo caixas de textos
em diferentes posições para realçarmos os discursos teóricos e dos copartícipes da
pesquisa. Em vez de capítulos organizados sequencialmente, optamos por uma
escrita não linear, organizando o texto pelo que nomeamos de “movimentos”, com
o objetivo de escaparmos dos modelos hegemônicos e garantirmos uma leitura mais
fluida.
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APRESENTAÇÃO

Acordava ainda no escuro,
como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite.
E logo sentava-se ao tear.
Linha clara, para começar o dia. Delicado traço cor da luz,
que ela ia passando entre os fios estendidos,
enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte.
Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora,
em longo tapete que nunca acabava.
Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas,
a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo.
Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens,
escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido.
Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela.
Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e
espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados,
para que o sol voltasse a acalmar a natureza.
Tecer era tudo que fazia. Tecer era tudo que queria fazer.
A moça tecelã – Marina Colasanti

Ilustração de Demóstenes Vargas
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TECENDO OS FIOS DE UMA VIDA SENDO VIVIDA

E

screver é uma arte de fazer (CERTEAU, 2008). Usamos a
linguagem para criarmos1 e recriarmos o mundo com o outro,2

transmitirmos intenções, emoções e sentimentos, num processo dialógico em que o

outro nos compõe e nós compomos o outro. Nessa tessitura3, entrelaçamos uma
rede com enunciados concretos (BAKHTIN, 2003) e linguagens ordinárias
(CERTEAU, 2008) para pensarmos sobre os currículos praticados no processo de
constituição da professoralidade. Como no conto A moça tecelã (COLASANTI,
2004), entremeamos fios que nos compõem sujeitos no mundo para escrevermos
com o outro sobre as invenções cotidianas (CERTEAU, 2008) tecidas em rede.
O conto de Marina Colasanti narra a história de uma mulher que
passava os dias tecendo em seu lindo tear, trazendo dele tudo o que necessitava
para ser feliz. Porém, com o passar do tempo ela se sentiu sozinha e desejou ter um
esposo, o qual acabou usando o poder do tear para submetê-la aos seus caprichos.
Sentindo-se infeliz com os desmandos do marido e perdendo o prazer de viver, a
protagonista decide desfazê-lo para se sentir feliz novamente.
A escrita colasantiana apresenta traços de um conto tradicional
entrelaçado com questões como a situação feminina, o amor, a arte de tecer e o
casamento, parecendo desejar que deixemos de ver os contos de fada como pura
fantasia ou mentira e os reconheçamos como problematizadores de situações
cotidianas. A moça tecelã passava os dias tecendo; tecia desde a claridade do dia

até os alimentos que consumia4 (COLASANTI, 2004). Contente em seu labor,
imaginava e tecia, materializando auroras, noites, sol, chuva, aves, bichos,
paisagens etc. Sob cores diversas, concretizava em seu tear os mais legítimos

A opção por uma escrita na primeira pessoa do plural deve-se ao fato de defendermos que somos
sujeitos compostos com tantos outros.
2 O destaque na palavra outro tem o propósito de enfatizar as dimensões dialógica, alteritária e
polifônica do texto.
3 O termo tessitura está sendo empregado para transmitir a ideia de que os conhecimentos são
tecidos em rede (ALVES, 2011). Somando-se a isso, é o modo como foram experienciados e
narrados os cotidianos formativos dos participantes da pesquisa.
4 Os trechos destacados em negrito compõem a obra A moça tecelã de Marina Colasanti (2004).
1
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sentimentos, que se tornavam criativos, válidos e práticos, transmutando-se em
formas e movimentos.
Nesse conto, a autora nos presenteia com uma escritura que comporta
múltiplas releituras e nos permite pensar diferentes situações da vida.
Reconhecendo-nos na história colasantiana, nós a tomamos como inspiração para
a escrita e uma aposta na literaturização da ciência (SANTOS, 2007),
perspectivando compreender o cotidiano nos movimentos da pesquisa por meio dos
discursos dos sujeitos que pesquisam (nós) e dos sujeitos que são pesquisados
(professores). Tal como a protagonista do conto, que rompe com o sistema do seu
tempo

por

meio

do

tear,

apoderamo-nos

das

discussões

sobre

os

currículosformação5 em rede para tecermos um estilo próprio de texto e
expressarmos os conhecimentos entrelaçados com os sujeitos.
O conto A moca tecelã nos reporta ao mito grego de Ariadne e Teseu6
como forma de intercambiarmos culturas e percebermos a importância das
narrativas para compreendermos o cotidiano sob perspectivas diferentes daquelas
propagadas pelo discurso hegemônico. No conto clássico, o fio de Ariadne nos
permite entrar no labirinto da mente e tecermos ideias, sonhos e táticas que nos
libertem dos grandes discursos que visam dominar a sociedade.
Nessa tessitura discursiva, enquanto escrevemos não temos como nos
esconder de nós mesmas, nem ocultar os outros que estão em nós; as múltiplas
vozes e silêncios que nos constituem. Como em um processo de artesania, a escrita
carrega as marcas autorais do artesão, produzidas e traduzidas na interação com
o outro. Na escrituração fazemos escolhas, comparações; tecemos e destecemos as
palavras em função das nossas intenções. Conforme Sobral (2009, p. 39), “antes

A junção das palavras “currículo” e formação”– currículosformação – fora adaptada dos estudos
da professora Maria Regina Lopes Gomes. Para além da ideia de currículos e processos de
formação de professores reduzidos a prescrições e dos docentes a técnicos, burocratas e
reprodutores do modelo social vigente, Gomes (2012) compreende-os em seus enredamentos da
vida cotidiana, como fios das práticas-políticas dos educadores que só fazem sentido se pensados
juntos.
6 Na mitologia grega, Ariadne é a filha de Minos, rei de Creta. Conta a lenda que ela ajuda
Teseu, seu grande amor, a sair do labirinto do Minotauro seguindo um novelo de lã, o "fio d e
Ariadne". Em troca, queria que ele a levasse a Atenas e se casasse com ela. A estrutura
labiríntica fora criada no Palácio de Cnossos com vários caminhos enredados, de tal forma que
ninguém seria capaz de deixar seu interior depois que houvesse nele entrado. Mas Ariadne,
completamente apaixonada, oferece ao seu amado, que também parece amá-la, uma espada para
ajudá-lo a lutar contra o monstro e o famoso fio de Ariadne, que o guiaria de volta ao exterior.
5
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mesmo de falar, o locutor altera, ‘modula’ sua fala, seu modo de dizer, de acordo
com a ‘imagem presumida’ que cria de interlocutores típicos”.
Por outro lado, acreditamos, assim

Figura 1-Post no facebook em 15/10/15

como Lispector (2015), que ainda bem

que o que eu vou escrever já deve
estar na certa de algum modo
escrito em mim e agrega novos
sentidos ao se entrelaçar com o
discurso do outro. Como a moça
tecelã

que

acordava ainda no

escuro, como se ouvisse o sol chegando
atrás

das beiradas da noite (COLASANTI, 2004),

há momentos da escrita em que nos sentimos perdidas na cronologia do tempo,
vendo noites caírem e dias passarem. E como (O tempo não para, Cazuza)7, eu não

tenho data pra comemorar, às vezes os meus dias são de par em par. Nos
movimentos da vida — marcados por tempos de sorrir e de chorar, por encantos e
desencantos —, nossos corações palpitaram de alegria com o nascimento do
príncipe Brenno Xavier, no mês de abril do ano de 2015 (Figura 1).8 Uma criança
encantadora que nos remeteu aos tempos de infância, ao mundo da imaginação e
da invenção. Sua alegria e seu entusiasmo pela vida nos inspirou a pensar o
processo de investigaçãoescrita9 como um momento prazeroso de aprendizagem
com o outro, permitindo que fôssemos impulsionadas pela curiosidade e
criatividade que movimentam o ser criança.

As palavras destacadas em azul correspondem a links que se conectam a outros textos e/ou
hipermídias (imagens, sons, vídeos etc.), enriquecendo as possibilidades de leitura do texto no
formato digital.
8 O uso das caixas de textos dispostas em diferentes posições do texto foi adotado para trazermos
conceitos teóricos com os quais dialogamos, além de imagens entrelaçadas às vozes dos sujeitos
cotidianos, possibilitando, assim, uma narrativa mais fluida e o movimento de literatulização da
escrita acadêmica (SANTOS, 2007) na pesquisa nos/dos/com os cotidianos. As imagens não têm a
pretensão de representação, mas de fazer mover o pensamento e produzir afecções. Não há uma
única forma de leitura, mas desejamos que seja uma leitura que se faça assim como a vida,
enquanto durar.
9 Temos adotado esse modo de escrever para uma série de termos que nos foram dados a aprender
como dicotomizados, no sentido de marcar nossos limites de formação e a necessidade de superálos permanentemente (ALVES, 2007, p. 7).
7
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A arte de escrever nos transporta a outros mundos, nos leva a lugares
inimagináveis e rompe com as barreiras do tempo e do espaço. Provoca angústias
e prazeres, mas essa é a dor e a delícia de ser o que é (Dom de iludir, Caetano
Veloso). Ser professor comprometido com a causa de um mundo mais justo, o que
significa muito mais que uma simples predestinação, mas uma escolha que nos
desafia todos os dias a pensar a educação sob novas perspectivas.
Para nós, em companhia de Pereira (2013), ser professor não é uma
vocação, mas uma escolha que se dá na composição das redes de conhecimento
diante das circunstâncias cotidianas que nos atravessam, conforme constatamos
na análise dos dados produzidos na pesquisa. Nessa condição, alteramos e somos
alterados pelo outro, num tear que nem sempre são de linhas coloridas e encontros
harmoniosos. É conviver com uma infinidade de problemas que vêm se
redesenhando ao longo da história da educação brasileira. Mas, por outro lado,
também vivenciamos momentos de extrema beleza na arte de ensinaraprender,
marcada por encontros coloridos e alegres das exitosas experiências tecidas no
cotidiano da escola.
Nessa tessitura, os fios coloridos provocam, instigam e nos encorajam a
tecer novos conhecimentos por meio do ensinopesquisa,10 nos orientando para o que
Bakhtin (2010) aponta como fazer falar essa segunda voz: a palavra que, [...], dando
forma a lugares e revelando modos de existência, práticas de vida e maneiras
singulares de sentir, apreender e relacionar-se com o outro e com o mundo. E logo

sentava-se ao tear. Linha clara, para começar o dia, delicado traço cor da luz, que
ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã
desenhava o horizonte (COLASANTI, 2004). Destarte, com linhas das mais
variadas cores fomos escrevendo, trançando os fios que nos tornam professores,
contextualizando os desdobramentos de processos de vida e formação que nos
conduziram à pesquisa.
Sob uma perspectiva exotópica (BAKHTIN, 2003) — ou seja, de uma
relação de tensão entre pelo menos dois lugares: o do sujeito que vive e olha de onde
vive e daquele que, de fora da experiência do primeiro, tenta mostrar o que vê do

Compreendendo ensinopesquisa como processos imbricados, buscamos relacioná-los no contexto
da disciplina Currículo e Programas ministrada no Parfor.
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olhar do outro, situada em um espaçotempo exterior aos acontecimentos —,
buscamos pensar sobre os discursos tecidos com o outro e que nos tornam os
professores que somos.
Sobre o conceito bakhtiniano de exotopia, Amorim (2006) faz uso de um
retrato pintado por Pablo Picasso
para uma de suas mulheres (Dora
Mäar), com o intuito de exemplificalo e tratar sobre a importância deste
conceito para a pesquisa em Ciências
Humanas — entendidas por Bakhtin
como ciências do texto, em que
pesquisador

e

pesquisados

são

produtores de texto, conferindo às
Ciências

Humanas

um

dialógico.

caráter
Figura 2- A mulher que chora de Pablo Picasso (1937)

Ao retratar A mulher que chora11, “[...] a totalização exotópica do artista
criou a partir de uma mulher singular, em uma situação particular, um sentido
abstrato e universal” (AMORIM, 2006, p. 98), representando a situação da mulher
em um tempoespaço que nos permite lançar múltiplos olhares sobre o objeto. Dessa
forma, o pesquisador intervém em sua posição exterior para revelar algo do sujeito
que ele mesmo não pode ver.
Aproveitando a ocasião em que estamos na companhia de Bakhtin,
posicionamo-nos em um tempo pretérito para atualizarmos fios vivenciados na
infância, quando os únicos livros aos quais tínhamos acesso ficavam guardados em
um baú de madeira que havia na casa do avô paterno. Eram livros didáticos do

Para Picasso, neste quadro, Dora Mäar é a mulher que chora. Ela é definida pelas suas lágrimas,
pelo seu choro, e toda a composição do retrato está a serviço desta única ideia. [...] O movimento
do sofrimento é dado na totalização que cria o artista do olhar do outro. O próprio retrato inspira
terror, porque Dora Mäar está aterrorizada pelo que vê, pelo que olha. Pode-se dizer que uma das
razões do sucesso desse retrato é que ele passou, de certo modo, a representar o choro ou o
sofrimento da mulher em geral. Ou ainda, o choro e o sofrimento da humanidade em geral. [...].
Alguns dados da história permitem consolidar nossa leitura bakhtiniana dessa obra. Picasso e
Dora Mäar eram comunistas militantes e, no momento do retrato, estamos em plena Guerra Civil
Espanhola. [...]. Pode-se então dizer que Dora Mäar olha a guerra e que Picasso restitui o que vê
do olhar de Dora Mäar olhando a guerra” (AMORIM, 2006).

11
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Movimento Brasileiro de Alfabetização
(Mobral), um programa federal criado em
1967 por meio da Lei 5.379, mas que só
começou a funcionar efetivamente em
1970. O Mobral surgiu no contexto do
regime militar, iniciado em 1964, período
em que os governos controlavam os
programas de alfabetização, esvaziando
de senso crítico a formação dos cidadãos

Figura 3 - Cartilha do Mobral, p.22-23, s/d

brasileiros.
Das visitas que fazíamos à casa do
avô no início da década de 1990 trazemos
a intensidade das experiências vividas,
das horas e mais horas folheando os livros
do Mobral, descobrindo letras, palavras,
frases que nos constituíam enquanto
sujeito. Assim, “[...] se narro (ou relato por

Figura 4- - Cartilha do Mobral, p.50, s/d

escrito) um acontecimento que acaba de me
acontecer, já me encontro como narrador (ou escritor), fora do tempo e do espaço
onde o episódio aconteceu” (BAKHTIN, 1978 apud AMORIM, 2006, p. 105), ou seja,
narro de fora do contexto vivenciado.
Tateando o conceito bakhtiniano de exotopia, fomos compondo, por meio
de imagensnarrativas, os currículos praticados no processo de constituição da
professoralidade. Do acervo dos livros do Mobral, evidenciamos imagens de páginas
Figura 5 - Cartilha do Mobral, p.14-15, s/d
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de uma das cartilhas do programa para pensarmos os currículosformação12 no
contexto da pesquisa. Nessas redes, encantávamo-nos pelo colorido das gravuras,
as quais despertavam a nossa imaginação e nos transportavam para outros

espaçostempos. Consideramos que as imagens que ilustravam a cartilha do Mobral
eram usadas como tentativa de homogeneizar valores e

Figura 6 - Dos tempos de infância

ações favoráveis ao projeto empreendido pelos governos
militares vigentes à época. Nessa lógica, a educação
servia como um importante veículo de difusão dos
ideais de família, trabalho, fé, patriotismo, consumo
etc., defendidos pelo poder hegemônico.
Mergulhando nos tempos da infância, dos
primeiros anos na escola, os olhos ávidos da pesquisadora
(Figura 6) se encantavam pelo colorido dos lápis de
desenhar e pintar e estavam sempre atentos ao uso que
os professores faziam do quadro de giz, dentre tantas outras ações do
cotidiano escolar que nos despertava a admiração pela docência.
Atualizando essas experiências, sentimos o cheiro do material escolar
novo comprado no início de cada ano letivo e o
gosto da merenda distribuída na cantina da
escola (que nem sempre era agradável).
Recordamo-nos

do

processo

de

ensino

e

aprendizagem da leituraescrita por meio do
método sintético (silábico). Este visava à
associação de letras aos nomes e à imagem que
representasse a letra a ser estudada, tendo
como principal apoio didático a cartilha
Caminho Suave. Nesse processo, “[...] após
Figura 7- Cartilha Caminho Suave

reunir as letras em sílabas, passava-se ao

A junção das palavras “currículo” e “formação” – currículosformação – fora adaptada dos estudos
da professora Maria Regina Lopes Gomes. Para além da ideia de currículos e de processos de
formação de professores reduzidos a prescrições, e dos docentes como técnicos, burocratas e
reprodutores do modelo social vigente, Gomes (2012) compreende-os em seus enredamentos da
vida cotidiana, como fios das práticas políticas dos educadores que só fazem sentido se pensados
juntos.
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conhecimento das famílias silábicas, posteriormente, ensinava-se a ler palavras
formadas com as mesmas sílabas e letras e, por
fim, aprendiam-se frases isoladas” (ARAÚJO;
SANTOS, 2008, p. 8-9).
Todavia, só tínhamos acesso à cartilha
depois que aprendíamos o alfabeto da língua
portuguesa com o auxílio do conhecido ABC.
Precisávamos memorizar todas as letras do
alfabeto, reconhecê-las sequencialmente ou de
forma isolada. Nesse processo de aquisição da
linguagem escrita, parece-nos que o principal

Figura 8 - ABC usado no processo de
alfabetização

objetivo era a decodificação da língua em detrimento da formação crítica.

Prosseguindo o trançado das redes que foram constituindo a autora deste
texto enquanto professora, apontamos que, diferentemente do que prevê a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), (BRASIL, 1996) sobre a
obrigatoriedade da oferta de vagas na educação infantil (EI), nos primeiros anos
da década de 1990 só tínhamos acesso à escola pública a partir dos sete anos de
idade. Nada de contos de fada, histórias infantis, internet ou televisão, redes de
conhecimento que consideramos relevantes à formação. No entanto, outras redes,
como as brincadeiras de roda, a vivência no campo e os raros livros aos quais
tínhamos acesso foram relevantes para nos tornarmos a professora que somos.
Nos movimentos da vida que nos trazem a diferentes lugares, permitindo
novas descobertas na interação com outro, crescia o gosto pelo mundo das letras e
pelo espaço escolar. Concluída a primeira etapa do Ensino Fundamental (EF) (1ª à
4ª série) — alterado pela Lei n.º 11.274, de 6 de fevereiro de 200613 —, enfrentamos
muitos obstáculos para permanecermos na escola. Na localidade em que
morávamos, não eram oferecidas vagas na segunda etapa do EF (5ª à 8ª série), mas
como tecer era tudo o que desejávamos fazer, encaramos os contratempos e
persistimos nos nossos ideais.

A referida Lei altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9
(nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de
idade.

13
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Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo
tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as
pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais
felpudo (COLASANTI, 2004). Trançando fio a fio, sonhando com os dias vindouros,
fomos atravessadas pela dor causada pela distância de casa, do pai, da mãe e do
único irmão, quando, no ano de 1995, fomos morar em uma outra cidade para alçar
novos horizontes. Uma dor que, hoje, próximo de findarmos a segunda década do
século XXI, pode ser suavizada pelo avanço das novas Tecnologias da Informação
e da Comunicação (TIC). Porém, naquela época, a distância castigava muito mais,
por não contarmos sequer com os serviços de telefonia fixa. O contato com a família
se restringia a cartas que sempre nos emocionavam, ao lermos as palavras da mãe
inscritas nas folhas do papel, causando-nos “[...] uma dor que desatina sem doer”,
como bem proclamou Luís Vaz de Camões no épico poema (Amor é fogo que se arde

sem se ver).
Passamos, entre 1995 e 1998, quatro anos distantes de casa para cursar
o ginásio.14 Novos fios foram trançados por meio das redes que foram nos
compondo: a dinâmica da cidade, o colorido da televisão, a família dos tios com os
quais passamos a morar, novas amizades e uma outra escola. Uma escola com
muitas salas de aula, alunos e professores, dividida em espaçostempos por meio da
disciplinarização do conhecimento e o toque da sirene a cada cinquenta minuto de
aula. Desses tempos, atualizamos os acontecimentos, as aulas de Português da 5ª
série do EF, nas quais tínhamos que sentar em frente à mesa da professora para
conjugarmos corretamente os verbos indicados. Práticas pedagógicas centradas na
memorização em detrimento da compreensão e que eram repetidas cotidianamente
sem que compreendêssemos os porquês, mas que hoje acreditamos estarem
respaldadas em concepções de educação que invisibilizam o conhecimento cotidiano
e a criatividade do aluno.
Concluída a segunda etapa do EF (5ª à 8ª série) no ano de 1994,
deparamo-nos com um grande nó a desatar: as dúvidas e incertezas que nos
perseguem quanto à escolha profissional que acabaram nos conduzindo ao curso de
Formação Geral, tendo concluído apenas o primeiro ano. As redes que nos
14

Correspondente aos quatro anos finais do EF.
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compunham desde a infância nos direcionaram para o curso do magistério. Na
proposta do referido curso, havia uma preocupação em instrumentalizar o futuro
docente para o exercício da profissão, com disciplinas que objetivavam ensinar o

como ensinar, sem questionar os porquês de determinadas metodologias de ensino.
Refletimos sobre o dia em a professora de Metodologia da História (a qual nunca
esquecemos) nos repreendeu por cortarmos com os dentes o durex que usaríamos
para prender um cartaz, dizendo: “Você faz inveja a qualquer banguelo”.15 Aos
currículos praticados se entrelaçavam os fios de constituição da professorralidade;
currículos que não se restringiam aos conteúdos prescritos para um curso de
magistério, mas que formavam uma rede feita de palavras, silêncios, atitudes e
gestos experienciados com o outro.
Dessa forma, a rede, com seus fios e seus nós, nos tecem e destecem, ora
com fios coloridos, ora com fios desbotados que precisam ser reavivados, tais como
o descaso do poder público pela educação, a falta de infraestrutura adequada das
nossas escolas, a má formação da maioria dos professores etc. Às vezes, os fios
desvanecidos nos limitam e nos reduzem a meros reprodutores, negligenciando os
conhecimentos tecidos em rede ao invés de potencializarem a invenção. Em
contrapartida, há fios que se sobrepõem pelo seu brilho, colorido ou textura,
potencializando o entrelaçamento do conhecimento científico ao do cotidiano,
tornando a vida mais colorida e alegre, como a moça tecelã, que [...] em breve, na

penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos
rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela
(COLASANTI, 2004).
Com o cheiro que exala da terra molhada e faz brotar sonhos e esperança
de um mundo melhor, priorizamos os fios coloridos de práticas significativas que
nos fazem acreditar na educação como uma via de transformação, nos incentivando
a reconhecer as diferenças e abraçar o debate em prol de uma educação que trate
os diferentes nas suas diferenças e ofereça condições de acesso, permanência e
aprendizagem a todo cidadão brasileiro.

“Regionalismo. Informal. Que deixou de possuir dentes; que perdeu alguns dentes; banguela.”
Dicionário online da língua portuguesa.
Disponível em: http://www.osdicionarios.com/c/significado/banguelo. Acesso em: 15 mai. 2016.

15

28

As questões até aqui entrelaçadas, bem como a necessidade pessoal e
profissional de prosseguir os estudos, nos conduziram, no ano de 2001, ao curso de
Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(UESB). Nesse mesmo período, começamos a ministrar aulas em escolas privadas
e, posteriormente, na rede pública de ensino. Nesses espaçostempos, teoriaprática
(OLIVEIRA, 2001) se emaranharam, suscitando muitos questionamentos a
respeito dos problemas que permeiam nos cotidianos das escolas e que, muitas
vezes nos parecem intransponíveis. Dessa forma éramos instigadas a buscar
compreender como nós, profissionais da educação, nem sempre damos conta de
resolvermos questões relativas à dinâmica do
cotidiano escolar.
Dentre os tantos fios tecidos na
graduação, os estudos sobre o currículo se
sobressaíram

por

tratar

de

questões

pertinentes à formação dos sujeitos na
sociedade em que vivemos. No tecerdestecer
dos fios, fomos impulsionadas pelo desejo de
aprender a aprender, nos desenvolvermo e
conhecermos outros mundos por meio da
leitura e da escrita. Nesse entremear de
encontros e desencontros, participamos de
cursos de extensão e grupos de estudos

Garcia (2003) sinaliza que temos
enfrentado uma complexa relação
teoria e prática (para alguns), o que
para nós, trata-se de prática-teoriaprática ou práticateoriaprá-tica, que de
tão imbricadas, chegam a se confundir.
Pois haveria prática despida de teoria?
Ou teoria descolada da prática? Para
nós, não, pois compreendemos que os
sentidos produzidos pelos sujeitos em
seus processos formativos se dão na
indissociação teoriapráticateoria.
Respaldadas por essas discussões, as
pesquisas nos/dos/com os cotidianos
apresentam como principal
característica o fato de não separar as
dimensões que envolvem a pesquisa, ou
seja: a teoria e a prática (OLIVEIRA,
2001, p.41).

vinculados à UESB, espaço que também já
exercemos a docência online, uma experiência que nos tocou e formou, em nós, uma
percepção de mundo contrária aos modelos lineares e hierarquizados de construção
do conhecimento.
Dentre os grupos de estudo dos quais participamos, destacamos com
apreço o Núcleo de Estudos em Formação, Diferença e Subjetividades (Nefordis)
por nos proporcionar relevantes discussões sobre o currículo e a formação docente.
Nesse grupo, pudemos apreciar pela primeira vez a obra Estética da

professoralidade: Um estudo crítico sobre a formação do professor, escrita por

29

Marcos Villela Pereira (PUCRS).16 Os escritos do autor trouxeram valiosas
contribuições para pensarmos a formação docente no contexto desse estudo,
trançando-se a outras redes de conhecimento que vêm nos constituindo professora
na interação que estabelecemos com o outro. Para Pereira (2013), “[...] o tornar-se
professor não é um processo linear. O professor é um ser que está sendo e que
poderá vir a ser outro”.
No Programa de Pós-Graduação em Educação da UESB, a obra de
Pereira (2013) entremeou-se aos estudos sobre o conhecimento em rede. Tais
estudos eram desenvolvidos fundamentalmente por pesquisadores do Rio de
Janeiro e coordenados pelas professoras Nilda Alves e Regina Leite Garcia,
delineando as intenções desta pesquisa.
Frente às significativas contribuições que esses estudos trazem para o
campo da educação, nos apoderamos destas teorizações para pensarmos os

currículosformação no contexto do Plano Nacional de Formação de Professores da
Educação Básica (Parfor), lócus desta investigação. Tivemos como objetivo geral da
pesquisa problematizar os movimentos dialógicos dos currículos praticados no
processo de constituição da professoralidade, articulando o Parfor ao macro
contexto educacional atual.
Buscamos compreender as complexas redes que se conectam no cotidiano e
materializam relações de opressão, ao tempo em que germinam as resistências e
os movimentos contra-hegemônicos. Para tanto, na construção do método de
pesquisa, referendamo-nos em pressupostos dos estudos com os cotidianos e
empreendemos uma análise dos dados com base em uma confluência entre a
Análise Dialógica dos Discursos (ADD) (BAKHTIN, 2003) e o Modelo Polemológico
de Certeau (2008).

REDES QUE NOS TECEM E DESTECEM: TRANÇANDO OS FIOS DE UMA
PESQUISA COM OS COTIDIANOS

Marcos Villela Pereira é doutor em Educação e professor titular do Programa de Pós-Graduação
em Educação da Pontifica Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PEREIRA, 2013).
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Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam
com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça
tecer com seus belos fios dourados, para que o sol voltasse
a acalmar a natureza.
(Colasanti, 2004).
Quase por findarmos a segunda década do século XXI, convivemos com
problemas caóticos que chegam a se naturalizar no labor cotidiano. No campo da
educação, especificamente após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff,
ocorrido em 31 de agosto de 2016, acompanhamos o desmantelamento de
programas e ações articulados pelo novo governo federal. Muitas das medidas do
referido governo estão atreladas ao modelo econômico neoliberal e nos desafiam a
encontrarmos brechas para viabilizarmos uma educação capaz de propiciar a
emancipação dos sujeitos e um mundo mais justo, partindo de um esforço conjunto
para problematizarmos as propostas de currículosformação que vêm atacando a
educação brasileira.
Tomando como ponto de partida apenas as três últimas décadas (19902016), presenciamos a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
aprovados em 1998 no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC),
cujo objetivo era criar um currículo básico nacional na defesa de que “[...] a
existência de parâmetros curriculares facilitaria a avaliação do ensino, a formação
de professores em âmbito nacional e a produção de livros didáticos” (ESTEBAN,
1999, p. 116), atrelando os rumos da educação a uma política neoliberal. Após a
aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) (2014-2024), acompanhamos
acirradas discussões em torno da necessidade de aprovação de uma Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) como tentativa de centralização e homogeneização
curricular.
Adentrando nas discussões mais recentes sobre a BNCC, Alves (2014)
questiona o que seria uma base e sua necessidade no contexto educacional
brasileiro. Para a autora, a proposta atual faz parte de um movimento
internacional de vendas de produtos da educação e desconsidera os muitos ‘brasis’
existentes, contrariando a proposta original empreendida na década de 1980 e
defendida por seu caráter localnacional. Corroborando com essas ideias, Lopes
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(2015) enfatiza que as políticas curriculares tendem a padronizar os discursos por
meio de uma BNCC construída de maneira verticalizada. Porém todo esforço de
controle não surtirá efeito, pois sempre haverá diferentes leituras sobre um mesmo
documento, e a proposta de homogeneização dos conhecimentos a serem veiculados
pela escola não será alcançada.
Nesse momento, percebemos que toda a discussão sobre a BNCC voltou
à tona com argumentos prós e contra a proposta. Para nós, existe um interesse pela
centralização e definição do que deve ser ensinado nas salas de aulas brasileiras.
Como desdobramento dessa proposta ocorre uma tentativa de padronização dos
processos de formação docente e de controle dos professores e alunos, que não está
isenta de diferentes e determinados interesses.
Conturbando ainda mais a situação e agindo em prol de interesses
hegemônicos, o governo federal, justificando um necessário ajuste fiscal das contas
públicas, tenta aprovar a Proposta de Emenda Parlamentar (PEC) 241/5517, que
tem como principal objetivo reduzir os gastos públicos, congelando-os pelos
próximos vinte anos. Configurada como uma das principais missões assumidas pelo
governo neoliberal após o impeachment de Dilma, a proposta já foi aprovada no
Congresso Nacional e segue em tramitação no Senado Federal, sofrendo forte
oposição por parte de vários movimentos sociais e organizações da sociedade civil,
principalmente daquelas ligadas à educação.
Além da PEC 241/55, o atual presidente da república apresentou, no dia
22 de setembro de 2016, a Medida Provisória (MP) 746/2016, delineando uma nova
proposta de EM. A proposta institui o tempo integral, com ampliação da carga
horária de 800 para 1.400 horas, e a flexibilização do currículo, que passa a ser
composto por menos áreas do conhecimento obrigatórias e por atividades de
formação técnica e profissional à escolha do estudante.
Em entrevista concedida à revista Carta Capital em 9 de novembro de
2016, a presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São

Conforme a revista Carta Capital, a Proposta de Emenda Constitucional 55, a PEC 55 que
tramita atualmente no Senado é a PEC 241, aprovada na Câmara em 25 de outubro. Como
costuma ocorrer quando uma PEC deixa a Câmara e vai para o Senado, o texto ganhou um novo
nome, por uma questão de organização do trabalho interno dos senadores. O conteúdo é,
entretanto, exatamente igual ao aprovado pelos deputados federais.
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Paulo (Apeoesp), professora Maria Izabel Noronha, condena o congelamento dos
investimentos em educação e a reforma do EM, enfatizando os prováveis resultados
das referidas medidas. Conforme a sindicalista, a redução dos investimentos em
educação se dará por três vetores, a começar pela própria PEC 241/55, que congela
os recursos para a área. Para ela, não se trata de uma medida fiscal, mas de
austeridade, e feita da pior forma, pois corta dinheiro de onde não deveria: saúde
e educação. Depois, por conta da alteração da metodologia na partilha do pré-sal,
que resultará em uma perda substancial de recursos. Por fim, há a reforma do EM,
que levará à redução no número de estudantes, pois, ao implementar o EM
integral, o governo força a redução de matrículas. Uma grande parcela de
estudantes irá deixar a escola porque terá de optar pelo mercado de trabalho. É
uma forma de criar “vias naturais” para retirar o jovem da escola e reduzir custos.
Num contexto histórico em que o PNE (2014-2024) reconheceu e
estabeleceu como meta o investimento de 10% do PIB para a área da educação,
estamos sofrendo um dos maiores ataques ao Plano e à Constituição Federal
(CF/88) no que se refere ao direito e à qualidade da educação pública no país. O
mote Pátria Educadora, anunciado pela presidente Dilma Rousseff no discurso de
posse em janeiro de 2015, se dissipa a cada dia com cortes dos investimentos
públicos em educação, implicando na interrupção imediata (parcial ou total) de
programas federais, dentre eles aqueles destinados à formação de professores, tais
como o Parfor.
De acordo com a reportagem publicada pelo site Centro de Referências
em Educação Integral (CREI), no dia 9 de junho de 2016, a continuidade dos
programas de educação básica está ameaçada na gestão do governo pós

impeachment. Vem sendo reduzida a presença do Estado nas políticas educacionais
e de proteção social. Por meio do Ministério da Educação (MEC), o governo federal
defendeu a revisão de programas educacionais, com possíveis cortes orçamentários
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de iniciativas como o Parfor. Essa possibilidade de cortes foi confirmada pela
secretária

executiva

do

MEC,

Maria

Figura 9 - Slogan da UNE

Helena Guimarães de Castro, e pode
provocar uma descontinuidade
das

políticas

públicas

de

formação de professores no
país.
No

entanto,

um

burburinho de vozes surge pelos
quatro

cantos

especialmente

do
por

Brasil,
parte

dos

movimentos estudantis, que ocupam escolas e universidades brasileiras como

tática de resistência às referidas propostas. Com o slogan Rumo a Brasília, a União
Nacional dos Estudantes (UNE) prepara uma caravana com estudantes de
universidades federais, estaduais, particulares, Institutos Federais de Educação
(IFEs) e escolas de todas as regiões do país, prometendo fazer de Brasília a capital
das ocupações estudantis no dia da votação da PEC 241/55 no Senado Federal.
Os estudantes têm enfrentado fortes pressões por uma parte da
sociedade que é contrária às ocupações, enfatizando a ilegitimidade do movimento.
O discurso da estudante Ana Júlia Ribeiro, do Colégio Estadual Senador Alencar
Guimarães, proferido na Assembleia Legislativa do Paraná no dia 26 de outubro
de 2016, reafirmou a legitimidade das ocupações estudantis e desencadeou muitas
discussões por todo o país. Para Ana Júlia, [...] a PEC 241/55 é uma afronta à

Constituição Cidadã de 88 e a nossa única bandeira é a educação. O discurso da
estudante de 16 anos reacendeu a esperança pela reprovação da PEC do teto dos
gastos públicos e transcendeu o brilho da [...] nossa linda juventude, página de um

livro bom (Linda Juventude, 14 BIS), que escreveu e continuará escrevendo a
história desse país na sua luta pelo direito à educação.
Nesse cenário de transformações significativas na sociedade brasileira,
percebemos, assim como Paraíso (2012), que precisamos entender que tais
mudanças também mudam as formas como vemos, ouvimos, sentimos, fazemos e
dizemos o mundo. Para a autora, mudaram-se as perguntas e as coisas do mundo,

34

o que nos exige um rompimento de paradigmas e tomada de decisões. Pessoa
(2011), influenciado pelas reflexões do seu tempo, escreveu que [...] há um tempo
em que é preciso abandonar as roupas usadas que já tem a forma do nosso corpo
[...]. É o tempo de travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre
à margem de nós mesmos.
Precisamos questionar o que já foi produzido e avançar na tessitura de
novos conhecimentos. Mas como devemos lidar com o momento atual da educação
no Brasil e resistir às estratégias que tentam nos aniquilar? Como atravessamos
os modelos de pesquisa cristalizados pela academia e desenvolvemos um estudo
que reconheça a importância dos discursos produzidos no cotidiano, ouvindo o que
os sujeitos ordinários têm a dizer sobre a educação? Quais perguntas e formulações
instigam a problematização do cotidiano? Como compartilhar saberes por meio do
diálogo com o outro?
Aprisionados por estes questionamentos que nos envolvem por meio de
fios teóricospráticos na constituição do ser professor, atrelamos ensinopesquisa
na/para composição da docência, negociando e compartilhando conhecimento com
o outro, e não sobre o outro.
Caminhando na imersão e contracorrente dos discursos entretecidos no
contexto da disciplina Currículo e Programas18 ministrada em um curso de
Pedagogia, tomamos como dever ético e político pautarmos os currículosformação
fora da lógica hegemônica. Entendemos que os momentos formativos nesse

espaçotempo estão para além de uma exigência legal. São, antes, um movimento
de tessitura com o outro.
Nesse contexto, questionamos sobre os movimentos dialógicos dos
currículos praticados pelos professoresalunos do Parfor no processo de constituição
da professoralidade, pressupondo que os conceitos currículosformação estão
intrinsicamente conectados e precisam ser tratados na sua complexidade.
Compreendemos o Parfor como uma rede de saberesefazeres em que inventamos e
reinventamos os currículos, num movimento de troca de experiências em que cada

A referida disciplina fora ministrada para uma turma do 4º semestre de Pedagogia, campus da
Uesb de Vitória da Conquista.

18
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professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de
formando, em redes coletivas de trabalho (NÓVOA, 1992).
Deixando-nos guiar por novas maneiras de compreender, ver, dizer,
sentir e ouvir, cotejando (BAKHTIN, 2003) com
o outro em meio as redes de conhecimento, fomos
produzindo o objeto de pesquisa e estabelecendo
uma relação da pesquisa com a vida em meio aos
currículos praticados no processo de formação
docente. Para tanto, estabelecemos como objetivo
discutir sobre os movimentos dialógicos dos
currículos praticados nos processos formativos,

Compreender é cotejar com outros
textos e pensar num contexto novo
(no meu contexto), no contexto
contemporâneo, no contexto futuro.
Contextos presumidos do futuro: a
sensação de que estou dando um
novo passo (de que me movimentei).
Etapas da progressão dialógica da
compreensão; o ponto de partida –
o texto dado, para trás – os
contextos passados, para frente – a
presunção (e o início) do contexto
futuro (BAKHTIN, 2003, p. 404).

entrelaçá-los às discussões realizadas na disciplina
Currículo e Programas — numa relação práticasteoriaspráticas (ALVES, 2010) —,
é cotejar com outros
correlacionando tais processos aos de constituição daCompreender
professoralidade.
textos e pensar num contexto novo

Ainda inspiradas em Pessoa (2011), dentre
tantos
outros
que nos
(no meu
contexto),
no contexto
contemporâneo, no contexto futuro.

compõem, defendemos a pesquisa numa lógica diferente
daquela
defendida
Contextos
presumidos
do futuro:pelo
a
sensação de equeseestou
dando umdas
discurso hegemônico atual, a qual aprisiona o pensamento
distancia

novo passo (de que me movimentei).
Etapas
da progressão
dialógica uma
da
práticas cotidianas. A perspectiva da pesquisa com os
cotidianos
compreende
compreensão; o ponto de partida –
abordagem epistemológica que vem questionando o cientificismo
positivista
o texto dado, para
trás – os em
contextos passados, para frente – a
busca dos riscos, do efêmero, do movimento caótico presente nas práticas
presunção (e o início) do contexto
futuro.
(BAKHTIN,
2003, dentro
p.404) e
educacionais, evidenciando a complexidade que envolve
a vida
cotidiana

fora das escolas.
Para tanto, assumimos como referencial teóricometodológico a tessitura
Compreender é cotejar com outros

do conhecimento em rede e a prática de pesquisa comtextos
os cotidianos,
visando
e pensar num
contextoromper
novo
(no meu contexto), no contexto
contemporâneo, no contexto futuro.
Contextos
presumidos
do futuro: a
conhecimentos tecidos por sujeitos ordinários (CERTEAU,
2008).
Nos movimentos
sensação de que estou dando um
da pesquisa, nos posicionamos como ser em devir,
apostando
namovimentei).
força dos
novo passo
(de que me
Etapas da progressão dialógica da
currículosformação inventada no miudinho das escolas,
noso apropriando
compreensão;
ponto de partida dos
–
o
texto
dado,
para
trás
–
os
19
encontrosconversas e imagensnarrativas docentes como fontes de pesquisa.
contextos passados, para frente – a
presunção (e o início) do contexto
futuro. (BAKHTIN, 2003, p.404)

com práticas respaldadas no paradigma moderno de ciência e valorizar os

Chamamos de encontrosconversas os discursos produzidos pelos sujeitos por meio de atividades
desenvolvidas nos encontros da disciplina.

19

Compreender é cotejar com outros
textos e pensar num contexto novo
(no meu contexto), no contexto
contemporâneo, no contexto futuro.
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Fomos em busca de outras redes que pudessem ampliar nossas
discussões e empreendemos a análise dos dados lançando mão das orientações da
Análise Dialógica dos Discursos (ADD), referendada em Bakhtin (2003), em
confluência com o Modelo Polemológico (CERTEAU, 2008), especialmente em seus
conceitos de estratégias e táticas.

EU, O OUTRO E TANTOS OUTROS: SUJEITOS COTIDIANOS PENSANDO OS

CURRÍCULOSFORMAÇÃO

Entre vozes e silêncios dos movimentos repetitivos, delicados e
construtivos do tear se entrecruzam múltiplos discursos do eu com o outro.
Afetamos e somos afetados. Aos poucos, vamos destecendo a lógica linear tão
enfatizada pelo discurso hegemônico e percebendo a realidade como uma tessitura
das redes; apoiamo-nos numa perspectiva pós-estruturalista do currículo (ALVES,
2001; FERRAÇO, 2008b) e da linguagem (BAKHTIN, 2010), quando o autor se
desvincula da abordagem saussuriana e assume a natureza ideológica das
produções discursivas na sociedade.
Comungando das ideias dos referidos autores, Amorim (2001, p. 16)
defende que “[...] não há trabalho de campo que não vise ao encontro com o outro,
que não busque um interlocutor. Também não há escrita de pesquisa que não se
coloque o problema do lugar da palavra do outro no texto”. Para a autora, não
podemos ignorar a presença do outro, o sujeito que fala e produz texto tanto quanto
o pesquisador que o estuda, evidenciando a necessidade de pensarmos com o outro,
e não sobre o outro, de forma a subvertermos o modo disciplinar de olhar o outro,
conforme enfatiza Pérez (2003).
“Pensar com” é produzir uma nova forma de olhar a realidade, enxergando-a em sua
multidirecionalidade, incorporando ao pensamento as múltiplas possibilidades de conexões,
cortes, aproximações, percepções. É subverter o modo disciplinar de olhar o outro, ao mesmo
tempo, enfrentar o desafio de reorganizar nosso conhecimento sobre o outro e sobre nós mesmos
(PÉREZ, 2003, p. 98).

Contudo, pesquisar com o outro exige uma outra ética para a qual nossa
“Pensar com” é produzir uma nova forma de olhar a realidade, enxergando-a em sua
multidirecionalidade, incorporando ao pensamento as múltiplas possibilidades de conexões,
cortes, aproximações, percepções. É subverter o modo disciplinar de olhar o outro, ao mesmo
tempo, enfrentar o desafio de reorganizar nosso conhecimento sobre o outro e sobre nós mesmos
(PÉREZ, 2003, p. 98).

sociedade — fundada na meritocracia, na competitividade, na individualidade —
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não nos forma, ou seja, uma ética que visibilize as vozes emudecidas na sociedade.
As propostas de currículosformação elaboradas no contexto das teoriaspráticas
(ALVES, 2010) da ação governamental tendem a atender interesses hegemônicos
em detrimento dos interesses coletivos, desprezando a pluralidade de ideias e os
conhecimentos tecidos no cotidiano das escolas.
Com a crise política que se acirrou no Brasil nos últimos meses e o golpe
dado em nossa democracia no início de maio de 2016, a proposta da BNCC tivera
seus debates e deliberações deslocados das
instâncias

legitimamente

constituídas

e

reconhecidas pelo PNE (2014-2024), como
aquelas

responsáveis

pela

condução

do

processo: o MEC e o Conselho Nacional de
Educação para o Congresso Nacional.

O outro não é tomado como objeto de
conhecimento, mas como
participante, como co-investigador,
num processo em que o essencial da
investigação não é um modelo final a
ser atingido, mas a própria dimensão
formadora da narrativa.
(PÉREZ; AZEVEDO, 2008, p. 44)

Conforme artigo publicado no site da Associação Nacional dos
Profissionais da Educação (Anped) pelas professoras Hilda Aparecida Micarello

O outro não é tomado como objeto de
conhecimento,
mas como
(UFJF) e Isabel Cristina Frades (UFMG) no dia 12 de outubro
de 2016,
a referida
participante, como co-investigador,
proposta foi concretizada em fevereiro de 2016, quando
se apresentou
à Câmara
num processo
em que o essencial
da
investigação não é um modelo final a
dos Deputados o Projeto de Lei N.º 4.486/2016, que ser
altera
a Lei n.º 13.005, de 25 de
atingido, mas a própria dimensão
formadora
da narrativa.
junho de 2014 — o Plano Nacional de Educação (PNE).
O objetivo
desta(PÉREZ;
proposta
AZEVEDO, 2008, p.44)

do governo federal é que a BNCC seja aprovada pelo Congresso Nacional.

Por essas e outras questões, acreditamos que é preciso construir uma
ética política, crítica, ativa e propositiva. Por isso,
no contexto
da pesquisa,
O outro
não é tomado
como objeto nos
de
conhecimento,
mas
como
posicionamo como seres inconclusos, abertos ao diálogo com os sujeitos que
participante, como co-investigador,

num processo“[...]
em que
o essencial da o
vivenciam a escola, inventam e reinventam os currículos,
considerando
investigação não é um modelo final a

cotidiano o próprio movimento de tessitura e partilha
redes”
2007,
ser das
atingido,
mas(FERRAÇO,
a própria dimensão
formadora da narrativa. (PÉREZ;
p. 79), ouvindo o outro para compreendermos sua fala
e o lugar de onde fala. Ao
AZEVEDO, 2008, p.44)

levarmos em consideração a particularidade “[...] do encontro do pesquisador com
o seu outro e, consequentemente, a especificidade do conhecimento que pode ser
gerado a partir dessa condição, o que se destaca é aOprodução
um conhecimento
outro não éde
tomado
como objeto de
conhecimento, mas como
participante, como co-investigador,
processo em aqueoutras
o essencial
da
Nos espaçostempos de vidas que se num
entrelaçam
vidas,
investigação não é um modelo final a
defendemos o discurso como uma prática, compreendendo-o
sua dimensão
ser atingido, masem
a própria
dimensão
formadora da narrativa. (PÉREZ;
AZEVEDO, 2008, p.44)

inevitavelmente dialógico e alteritário” (SOUZA; ALBUQUERQUE, 2012, p. 111).
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sócio-histórica, o que significa concebê-lo como efeito de sentidos entre os sujeitos
participantes de uma interação verbal, em sua dimensão dialógicopolifônica
(BAKHTIN, 2010). Conforme Geraldi (2013, p. 15), no campo dos estudos de
Bakhtin, “[...] está sempre presente o outro como ser vivo e falante [...], não há
educação fora da relação entre o eu e outro [...]. Desta relação com a alteridade,
nenhum dos dois sai inalterado, ninguém sai como entrou”.
Partindo do pressuposto de que a educação é um ato coletivo,
estabelecemos uma relação de alteridade, buscando ir ao encontro do outro,
escutando e traduzindo suas vozes, nos posicionando como familiares e estranhos
ao grupo. Para Santos (2012), a pesquisa é pura coexistência do pesquisador e do

outro, do estranho e do familiar, do embeber-se e do extrair-se, da alteridade e da
tradução. Da teoria ao campo e do campo à escrita, as relações de alteridade são
constituídas entre o pesquisador e o pesquisado. Conforme Bakhtin (2010), a
alteridade não se limita à consciência da existência do outro, tampouco se reduz ao
diferente, mas comporta também o estranhamento e o pertencimento. O o utro é o
lugar da busca de sentido, mas também, simultaneamente, da incompletude e da
provisoriedade.
Alves e Garcia (2008b, p. 11) apontam que aprenderam com Bakhtin que
“a nossa fala vem carregada de outras falas, portanto cada fala ou escrita viveu
uma longa história até chegar ao que denominamos, com muito cuidado, autoria
[...], que há um excedente de visão que só o outro pode captar.” Conforme Bakhtin
(2003), na relação com o outro, existente e reconhecido pelo “eu” como outro não-

eu, podemos nos ver e compreender através dos olhos do outro. O outro, a partir da
sua posição, pode ver e saber o que “eu”, a partir da minha posição, não posso nem
ver nem saber. A riqueza da relação eu-outro está na exploração dessa exotopia –
posição única ocupada pelo outro fora de mim – que permite o enriquecimento da
minha vida. Ambos se constituem na tensão e nos conflitos presentes no encontro
e desencontro do eu e do não-eu (o outro).
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NARRANDO A VIDA E REENCANTANDO O MUNDO DA CIÊNCIA:
MOVIMENTOS ENREDADOS NA ESCRITA DO TEXTO
A obra de Michel de Certeau
reconhece a importância do conhecimento
cotidiano e nos convida a narrativizar as
práticas. Por isso, escrevemos conduzidos
pelos movimentos da vida, tecendo fios em
meio às relações que estabelecemos com o

outro, sabendo que “[...] não estamos sós. Não
somos sós. Somos sempre coletivos. Estamos
sempre

embrenhados

em

uma

teia

de

alteridade que nos envolve e nos move”
(PEREIRA, 2013, p. 187), somos seres em
potência (PEREIRA, 2013), seres sendo.
Nesse

tornar-se,

abandonamos

algumas

ideias, entrelaçamos outras e elaboramos
novas maneiras de serviver no mundo.
Para

tanto,

Certeau nos lembra que a
aprendizagem da escrita representa a
iniciação em uma sociedade capitalista,
conquistadora, opressora e excludente
de outras formas de ser e dizer.
Narrativizar práticas de vida é
desenvolver um discurso em histórias
(CERTEAU, op. cit.), o que, coerente
com uma postura investigativa que
procura ressignificar o lugar da teoria,
possibilita exercitar/praticar, na
formação de professores e na pesquisa
com o cotidiano, outra escritura. Assim,
como fazem os estudos feministas,
vamos na prática da pesquisa,
narrando a vida e literaturizando a
ciência (ALVES, 2001), numa
construção discursiva em que a palavra
escrita, para além de traduzir múltiplas
e diferentes formas de dizer-fazer-viversobreviver, anuncia e produz novas
possibilidades para o discurso
científico. (PÉREZ; AZEVEDO, 2008,
p.44)

precisamos

Certeau nos lembra que a
aprendizagem da escrita representa a
O primeiro refere-se [ao fato de
iniciação em uma sociedade capitalista,
aventurarmos na rede da
que] a trajetória de um trabalho no
conquistadora, opressora e excludente
cotidiano precisa ir além do que foi
própria vida,
deixando
o
de outras formas de ser e dizer.
aprendido com essas virtualidades
Narrativizar práticas de vida é
conforto das certezas para
da modernidade, na qual o sentido
desenvolver um discurso em histórias
da visão foi exaltado. É preciso
(CERTEAU, op. cit.), o que, coerente
enfrentarmos
outros
executar um mergulho com todos os
com uma postura investigativa que
sentidos no que desejo estudar.
caminhos para produção e
procura ressignificar o lugar da teoria,
Pedindo licença ao poeta
possibilita exercitar/praticar, na
Drummond, tenho chamado esse
publicitação dos dados da
formação de professores e na pesquisa
movimento de o SENTIMENTO DO
com o cotidiano, outra escritura. Assim,
pesquisa.
MUNDO
como fazem os estudos feministas,
vamos na prática da pesquisa,
Aprendemos com
(ALVES, 2001, p. 16)
narrando a vida e literaturizando a
Alves (2001) que há um modo
ciência (ALVES, 2001), numa
construção discursiva em que a palavra
diferente de criar conhecimento no
(ALVES, 2001,p.14)
escrita, para além de traduzir múltiplas
e
diferentes formas
de dizer-fazer-vivercotidiano, mergulhando com todos os
sentidos
nas redes
sobreviver,
anuncia
O primeiro refere-se [ao fato de e produz novas
possibilidades
que] a trajetória de
um trabalhopara
no o discurso
científico.
(PÉREZ;
AZEVEDO, 2008,
cotidiano precisa ir além do que foi
p.44)
aprendido com essas virtualidades
da modernidade, na qual o sentido
da visão foi exaltado. É preciso

abandonar o caminho seguro e
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de saberes e fazeres. Inicialmente, a autora
aponta quatro movimentos que julga
necessários para superarmos os

O segundo movimento a ser feito é
compreender que o conjunto de
teorias, categorias, conceitos e noções
que herdamos das ciências criadas e
desenvolvidas na chamada
modernidade e que continuam sendo
um recurso indispensável, não é só
apoio e orientador da rota a ser
trilhada, mas, também e cada vez mais,
limite ao que precisa ser tecido. Para
nomear esse processo estou usando a
ideia de VIRAR DE PONTA CABEÇA.

engessamentos da vida cotidiana
impostos

pelo

paradigma

hegemônico de ciência, os
quais nos apoderamos para
pensarmos

os

currículos

praticados pelos docentes no
processo de constituição da
professoralidade, sendo eles:
o

sentimento

de

(ALVES, 2001, p. 22)

mundo,
(ALVES, 2001,p.14)

virar de ponta cabeça, beber em
todas as fontes, narrar a vi da e
literaturizar a ciência (ALVES, 2001).
Em 2004, Alves (2008a) faz
uma

autocrítica

ao

texto

Decifrando o pergaminho – o
cotidiano das escolas nas lógicas
das redes cotidianas, publicado em
2001. Nesse novo momento de

(ALVES, 2001, p.26)

escrita, a autora inclui um quinto
movimento

nosdoscom

sobre
os

as

cotidianos

Para ampliar os movimentos
necessários, creio que o terceiro
deles, incorporando a noção de
complexidade vai exigir a
ampliação do que é entendido como
fonte e a discussão sobre os modos
de lidar com a diversidade, o
diferente e o heterogêneo. Creio
poder chamar a esse movimento
BEBER EM TODAS AS FONTES.

pesquisas
e

o

denominou de Ecce homo, ou Ecce

femina. Nesse movimento, Alves
(2008a) assume a centralidade
das pessoas, dos praticantes da
vida cotidiana, pois, como Certeau
(2008), as vê em atos o tempo todo.
Como a protagonista do
conto que transgride um sistema que

ampliar
os movimentos
Por Para
fim, vou
precisar
assumir que
necessários,
creio
o terceiro
para comunicarque
novas
deles,
incorporando
a
noção de
preocupações, novos problemas,
complexidade
vaiachados
exigir aé
novos
fatos e novos
ampliação
do
que
é
entendido
indispensável uma nova maneiracomo
de
fonte e a que
discussão
os modos
escrever,
remetesobre
a mudanças
de lidar
a diversidade,
muito
maiscom
profundas.
A esse o
diferente
e
o
heterogêneo.
Creio
movimento talvez se pudesse
poder
chamar
a
esse
movimento
chamar NARRAR A VIDA E
BEBER
EM TODAS
FONTES.
LITERATURIZAR
A AS
CIÊNCIA
(ALVES, 2001, p. 29)
Para ampliar os movimentos
necessários,
creio que
o terceiro
Por fim, vou precisar
assumir
que
deles,
incorporando
a
noção
de
para comunicar novas
complexidade
vai
exigir
a
preocupações, novos problemas,
ampliação
doeque
é entendido
novos fatos
novos
achados écomo
fonte
e
a
discussão
sobre
os modos
indispensável uma nova maneira
de
de
lidar
com
a
diversidade,
o
escrever, que remete a mudanças
diferente
e oprofundas.
heterogêneo.
Creio
muito
mais
A esse
poder chamar a esse movimento
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condiciona sua felicidade à construção de uma família-padrão, subvertemos a
lógica dominante da escrita apostando nos cinco
movimentos indicados por Alves (2008a), fazendo
uso de múltiplas linguagens. Corroborando

Busquei trabalhar um quinto
movimento a que poderia,
talvez, em homenagem a
Nietzsche e Foucalt, tão
preocupado com ele, chamar
de ECCE HOMO ou talvez
ECCE FEMINA, mais
apropriado aos nossos
cotidianos de nossas
escolas?

com a professora Nilda Alves, Garcia (2003),
defende

que,

quando

mudamos

o

paradigma, há que se mudar também a
linguagem, modificando as maneiras de
traduzir e escrever. Para a autora, “[...]
estamos aprendendo, com a literatura e a
poesia, melhor dizendo, com as artes em

(ALVES, 2008a, p. 45).

geral, a possibilidade de tornar a escrita
acadêmica mais agradável a leitura, sem perder
o seu caráter científico” (GARCIA, 2003, p. 13). Por
isso,

na

escrituração

movimentamos

para

do

narrar

texto,

a

vida

nos

e

reencantar o mundo da ciência, comunicando
os conhecimentos enredados no cotidiano da
pesquisa.
Compreendendo a escrita como o
próprio ato de caminhar não por percursos
lineares,

mas

por

uma

tessitura

de

acontecimentos, em meio ao desenrolar dos
fatos, escrevemos impulsionados pelas forças
que nos movem. Tecemos a escrita fugindo às
regras estabelecidas pelos que compreendem
a pesquisa a partir do paradigma hegemônico

Ao colocar a pergunta, do jeito que a
fiz, significa que entendo que é preciso
uma outra escrita para além da já
aprendida. Há assim, uma outra
escritura a aprender: aquela que talvez
se expresse com múltiplas linguagens
(de sons, de imagens, de toques, de
cheiros, etc) e que talvez não possa
mais ser chamada de “escrita”; que
não obedeça a linearidade de
exposição, mas que teça, ao ser feita,
uma rede de múltiplos, diferentes e
diversos fios, que pergunte muito além
de dá respostas, que duvide no próprio
ato de afirmar, que diga e desdiga, que
construa uma outra rede de
comunicação, que indique, talvez, uma
escrita fala, uma fala escrita ou uma
fala/escrita/fala.
(ALVES, 2001, p. 29-30)

de ciência, usando o fluir das conversas como atos da vida cotidiana e das
narrativas docentes como potência de expressão da complexidade das redes tecidas
pelos sujeitos praticantes do currículo (FERRAÇO, 2008a).
Ademais, optamos por não seguir uma linearidade dos tópicos
Ao colocar a pergunta,
do jeito que ados
apresentados e nem dissociarmos teoriametodologiaprática
, escapando
fiz, significa que entendo que é preciso
uma outra escrita para além da já
aprendida. Há assim, uma outra
escritura a aprender: aquela que talvez
se expresse com múltiplas linguagens
(de sons, de imagens, de toques, de
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modelos clássicos de pesquisa, defendendo-a como uma produção da realidade
mediada pela linguagem. Não dedicamos a escrita de um capítulo metodológico à
parte, porque, como Ferraço (2001), entendemos que a metodologia é o que é feito,
e não o que será feito; o caminho que se faz caminhando, marcado por
atravessamentos. Deste modo, fomos mergulhando e sendo orientados pela
epistemologia teóricometodológica dos cotidianos, atentos ao inesperado.

Uma metodologia de pesquisa das práticas concretas e das artimanhas produzidas e
compartilhadas. Uma metodologia do que é feito e do como é feito. Nesse enfoque
metodológico, assumimos que não existe um único, mas diferentes caminhos. Caminhos
percorridos por cada sujeito na diversidade de ações, representações e interações
realizadas/vividas. Caminhos complexos, acidentais, plurais, fluidos, imprevisíveis, que se
abrem e se deixam contaminar, permanentemente pelas ações, pensamentos e imagens do
mundo contemporâneo, enredando representações, significados e pessoas. Uma
complexidade que não se esgota nunca e que, apesar de estar em todo lugar, não se deixa
capturar. No máximo, ser vivida e com uma dose de sorte, ser sentida (FERRAÇO, 2001, p.
103).

No entanto, para apresentarmos uma estética diferenciada ao texto e
cumprirmos com as exigências acadêmicas, o organizamos por movimentos,
trançando os conhecimentos enredados no processo investigativo, nomeando-os da
seguinte forma: Apresentação, onde entretecemos as implicações do estudo com
Uma metodologia de pesquisa das práticas concretas e das artimanhas produzidas e

nossas itinerâncias
formativas, enunciando a problemática investigativa, as opções
compartilhadas. Uma metodologia do que é feito e do como é feito. Nesse enfoque
metodológico,
queescrita
não existe
um único,Artes
mas diferentes
Caminhoscom os
metodológicas
e a assumimos
estética de
adotada;
de fazercaminhos.
uma pesquisa
percorridos por cada sujeito na diversidade de ações, representações e interações

cotidianos,
onde descrevemos
a opção metodológica
e apresentamos
os desafios,
realizadas/vividas.
Caminhos complexos,
acidentais, plurais,
fluidos, imprevisíveis,
que se as
abrem e se deixam contaminar, permanentemente pelas ações, pensamentos e imagens do

decisões tomadas
e os procedimentos
usados parasignificados
produçãoe epessoas.
análise
dos dados.
mundo contemporâneo,
enredando representações,
Uma
complexidade
que não se sobre
esgota onunca
e que, apesar
de estar
em todo
lugar, não se deixa com
Traçamos
uma discussão
currículo
em rede,
a arte
de aprenderensinar
capturar. No máximo, ser vivida e com uma dose de sorte, ser sentida. (FERRAÇO, 2001,

os sujeitos do Parfor, bem como os p.103)
fundamentos legais do programa. Já em
Entretecendo os currículos praticados e a constituição da professoralidade,
defendemos a ideia de currículosformação, dentre outros conceitos, como o
currículo em rede e a professoralidade, entrelaçados aos discursos dos sujeitos,
evidenciando os movimentos dialógicos dos currículos praticados nos tempos de

escola

e

no

espaçotempo

do

Parfor.

Em

Fios

teóricospráticos

sobre

Uma metodologia de pesquisa das práticas concretas e das artimanhas produzidas e
compartilhadas.
Uma metodologia
do que é feito
e do como é feito. da
Nesse
enfoque docente
currículosformação
, discutimos
os contextos
“teóricospráticos”
formação
metodológico, assumimos que não existe um único, mas diferentes caminhos. Caminhos
defendidos
por Alves
(2010),
indícios
das
redes de conhecimento
que
percorridos
por cada
sujeitocaptando
na diversidade
de ações,
representações
e interações
realizadas/vividas. Caminhos complexos, acidentais, plurais, fluidos, imprevisíveis, que se
constituem
e se emaranham
discursos
produzidos
abrem e aseprofessoralidade
deixam contaminar, permanentemente
pelasnos
ações,
pensamentos
e imagens em
do sala
mundo contemporâneo, enredando representações, significados e pessoas. Uma
complexidade que não se esgota nunca e que, apesar de estar em todo lugar, não se deixa
capturar. No máximo, ser vivida e com uma dose de sorte, ser sentida. (FERRAÇO, 2001,
p.103)
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de aula. Em Os fios (in)conclusivos dos movimentos dialógicos dos currículos
praticados

no

processo

de

constituição

da

professoralidade,

escrevemos

considerações que não são finais, mas novos fios a serem trançados, como um texto
aberto ao movimento de tecermos e destecermos conhecimento, problematizando
os discursos teóricospráticos, refletindo sobre as possibilidades formativas do
sujeito e apontando os currículosformação em rede como um modo de construção
do conhecimento com o outro e subversão da lógica hegemônica.
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ARTES DE FAZER UMA PESQUISA COM OS COTIDIANOS

Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro
e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás,
a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava.
Na hora da fome tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas.
E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido.
Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete.
E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila.
Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer.
Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha,
e pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao seu lado.
Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca
conhecida,
começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia.
E aos poucos seu desejo foi aparecendo, chapéu emplumado, rosto barbado,
corpo aprumado, sapato engraxado.
Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos,
quando bateram à porta.
Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de
pluma,
e foi entrando na sua vida.

A moça tecelã – Marina Colassanti
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A

voracidade do tempo, numa sociedade do pronto para o consumo e da
aceleração máxima, vem destituindo o tempo kairós, abolindo o diferir

e nos reduzindo à dimensão única do instante. Sempre em frente, não temos tempo

a perder (Tempo Perdido, Renato Russo), e como a moça tecelã, que [...] jogando a
lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente
e para trás, passava os seus dias (COLASANTI, 2004), fomos tecendo com lãs
claras, vivas e brilhantes uma rede de discursos teóricospráticos, mergulhando na
vida ordinária deixada de lado pelas grandes pesquisas em educação. Interessamonos pelos movimentos dialógicos dos currículos praticados no processo de
constituição da professoralidade e os analisamos a partir de uma confluência

teóricametodológica entre Bakhtin e Certeau.
Entrelaçando fios da canção de Renato Russo aos estudos de Michel de
Certeau (2008), especificamente com a obra A invenção do cotidiano: Artes de fazer,
interrogamos: o que é o cotidiano? O dia a dia, às vezes tão repetitivo como os
movimentos do tear ou há diferença no cotidiano? Diferentemente da ideia de
cotidiano como algo repetitivo, monótono e desprovido de imaginação, como muitos
ainda argumentam, Certeau (2008) defende a força de uma arte invisibilizada e
criada no cotidiano por sujeitos ordinários que extrapola o instituído.
O cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos pressiona dia
após dia, nos oprime, pois existe uma opressão do presente. Todo dia, pela manhã, aquilo que
assumimos, ao despertar, é o peso da vida, a dificuldade de viver, ou de viver nesta ou noutra
condição, com esta fadiga, com este desejo. O cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a
partir do interior. É uma história a meio-caminho de nós mesmos, quase em retirada, às vezes
velada. [...]. É um mundo que amamos profundamente, memória olfativa, memória dos lugares
da infância, memória do corpo, dos gestos da infância, dos prazeres (CERTEAU, 2008, p. 31).

Com Certeau e demais autores cotidianistas20, questionamos os
currículos que nos tornam quem somos; sujeitos produzidos por uma realidade a

priori
ou que ése
produzem
desenrolar
dos
Senos
o cotidiano
é um
O cotidiano
aquilo
que nos éno
dado
cada dia (ou
queacontecimentos?
nos cabe em partilha),
pressiona dia
após dia, nos oprime,
existe
opressão do presente.
dia, pelaaceitar
manhã, aquilo
que
entrelaçamento
das pois
redes
deuma
conhecimento,
comoTodo
podemos
os modelos

assumimos, ao despertar, é o peso da vida, a dificuldade de viver, ou de viver nesta ou noutra
condição,
comdeesta
fadiga, com este desejo.
O cotidiano
é aquilo que
nos prende
a
hegemônicos
currículosformação
que
desconsideram
essas
redes intimamente,
e os diferentes
partir do interior. É uma história a meio-caminho de nós mesmos, quase em retirada, às vezes
velada. [...]. É um mundo que amamos profundamente, memória olfativa, memória dos lugares
20 Autores que assumem o cotidiano como espaçotempo privilegiado de pesquisa e os sujeitos
da infância, memória do corpo, dos gestos da infância, dos prazeres (CERTEAU, 2008, p.31).
ordinários como autoresautoras do processo educativo. Defendem sobretudo a tessitura do
conhecimento em rede e a relevância dos conhecimentos práticos como forma de subversão ao
conhecimento dominante. Dentre eles, podemos citar: Alves (2001), Ferraço (2007) e Garcia
(2003).

O cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos pressiona dia
após dia, nos oprime, pois existe uma opressão do presente. Todo dia, pela manhã, aquilo que
assumimos, ao despertar, é o peso da vida, a dificuldade de viver, ou de viver nesta ou noutra

46

contextos escolares em que os currículos são praticados? Como demonstramos a
importância dos conhecimentos criados no cotidiano? De que forma os pressupostos
cotidianistas nos ajudam a pensar as pesquisas em educação? Que procedimentos
adotarmos para produção e análise de dados nas pesquisas nosdoscom os
cotidianos? Zaccur (2003, p. 192) entra na conversa e aponta que pesquisar os
cotidianos “[...] não se trata de aplicar uma teoria, mas de recorrer a ela para nos
ajudar ler as pistas”, fazendo um caminho ao caminhar, seguindo indícios e dados
aparentemente negligenciáveis.
Tecendo e ampliando os fios sobre a
pesquisa com os cotidianos, Oliveira e Sgarbi
(2008, p. 17) enfatizam que “[...] todos nascemos
e nos criamosformamos cotidianistas, quando
entendemos

que

o

cotidiano

pode

ser

conceituado como a maneira habitual de
vivermos, em múltiplos e variados espaços

Cotidiano é movimento, é construção
social e histórica da ação humana.
Ao produzir a cultura e a história,
homens e mulheres produzem vida, a
sua vida – como indivíduo e como
espécie -, ciclo vital que os coloca
diante de estados inéditos, num
movimento permanente de tornar-se:
criando, aumentando e intensificando
suas potencialidades e energias
(PÉREZ, 2003, p.117).

estruturais [...] em que nos tornamos o que somos
dia após o outro”. E a esse conceito “universal” somam-se, é claro, os

produtoresconstrutorestecedores de conhecimento no cotidiano da humanidade.
é construção
Portanto somos tecelãs, mas não só isso: o cotidianoCotidiano
nos tece,é movimento,
somos tecidos
por ele,
social e histórica da ação humana.
Ao produzir a cultura e a história,
homens e mulheres
produzem vida,
a
No entremeando dos fios tecidos pela protagonista
de Colasanti
(2004),
sua vida – como indivíduo e como
ciclo vital
quecuidado
os coloca de
[...] nada lhe faltava. Na hora da fome tecia um espécie
lindo -,peixe,
com
diante de estados inéditos, num
escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para
ser comido.
Sede
sede
vinha,
movimento
permanente
tornar-se:
criando, aumentando e intensificando
suave era a lã cor de leite que entremeava o tapetesuas
. Continuando
o ediálogo
potencialidades
energias.com
p.117)significa
Zaccur (2003, p. 178), percebemos que o “[...] cotidiano, em(PÉREZ,
sentido2003,
próprio,

além de tecê-lo.

‘cada dia’, aberto a encontros e desencontros, ao previsível e ao imprevisível, ao
repetível e ao irrepetível. Em sentido figurado, no entanto, cotidiano significa o que
é comum, habitual, familiar”.
Cotidiano é movimento, é construção

Considerando os pressupostos cotidianistas,
ponta
cabeça
socialviramos
e histórica de
da ação
humana.
produzir
a cultura
e a história,
com relação a lógica cartesiana de pesquisar à luz deAouma
teoria.
Compreendemohomens e mulheres produzem vida, a

sua vida
como indivíduo
e como
la como apoio, mas também como limite na tessitura
de– novos
conhecimentos
espécie -, ciclo vital que os coloca

(ALVES, 2001). Nos ancoramos nos referenciaisdiante
teóricosmetodológicos
de estados inéditos, num das
movimento permanente de tornar-se:
criando, aumentando e intensificando
suas potencialidades e energias.
(PÉREZ, 2003, p.117)
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pesquisas com os cotidianos para compreendermos a origem e a relevância destes
estudos para o campo da educação.
Conforme Alves e Oliveira (2002), os primeiros estudos sobre o cotidiano
escolar foram desenvolvidos nos Estados Unidos na segunda metade do século XX,
trazendo valiosas contribuições para pensarmos a escola como um mundo
indissociável dos demais contextos da vida. Posteriormente, os estudos realizados
no Brasil foram influenciados pelas pesquisas do norte-americano Stake (1983), e
mais adiante (1991) nas leituras de Stenhouse e Elliot e das professoras mexicanas
Elsie Rockwell e Justa Ezpelata (ALVES; OLIVEIRA, 2002, p. 82-83). A partir da
década de 1980, os estudos com os cotidianos ganharam notoriedade no campo do
currículo, principalmente a partir dos trabalhos das professoras Nilda Alves e
Regina Leite Garcia, as quais têm como principal interlocutor o francês Michel de
Certeau, além de outros autores referendados como Michel Foucault, Gilles
Deleuze, Félix Guattari e o sociólogo português Boaventura de Souza Santos
(LOPES; MACEDO, 2011).
No entanto, cabe observar que, apesar destes teóricos não terem
desenvolvido nenhuma teoria curricular, vêm sendo feitos muitos usos dos seus
estudos para a produção de teorias no campo dos currículosformação. Nessa
pesquisa, referendamo-nos especialmente nas obras de Michel de Certeau,
defendendo os estudos com os cotidianos como um campo epistemológico. Conforme
o referido autor, a vida cotidiana é criativa e se reinventa permanentemente,
sobressaindo uma concepção distinta do senso comum, que vê o cotidiano apenas
como repetição e reprodução do instituído.
Descrevendo as artes de fazer dos praticantes, o
autor defende as práticas e os usos como
subversores das estratégias das instituições
tecnocratas e culturais.
De forma geral, as teorizações sobre o
cotidiano vêm sofrendo fortes preconceitos pela

A dicotomização sujeito-objeto; a
busca pela objetividade e
neutralidade do conhecimento; a
ênfase nas quantificações dos
processos com vistas a uma
dimensão de cientificidade e a
análise da realidade pautada em
princípios de hierarquia,
linearidade, causalidade
(FERRAÇO, 2008a, p.26).

crítica que fazem ao modelo hegemônico de ciência. Para os teóricos cotidianistas,
a ciência clássica desconsidera os conhecimentos práticos e faz-se necessário
rompermos com as suas amarras, conforme destaca Ferraço (2008a).
A dicotomização sujeito-objeto; a
busca pela objetividade e
neutralidade do conhecimento; a
ênfase nas quantificações dos
processos com vistas a uma
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Em contrapartida, defendemos que o objeto de pesquisa não preexiste,
isto é, não está esperando para ser descoberto, mas é produzido com o outro,
sujeitos que pesquisam (nós) e os sujeitos pesquisados (professores). Nessa
perspectiva, os escritos de Certeau, intelectual francês nascido no início do século
XX, configuram-se como um importante referencial para compreendermos as
lógicas do cotidiano, nos instigando a ouvir o outro e como o outro se constitui por
meio da linguagem, concebendo-o como produtor ativo de conhecimento.
Referendada pelos pressupostos certeaunianos sobre as lógicas que
presidem a vida cotidiana, Alves (2001) nos induz a decifrar o pergaminho por meio
dos cinco movimentos citados anteriormente e a
adotar uma outra postura epistemológica nas
pesquisas com os cotidianos: sentimento de

mundo - tomarmos as teorias como limites, e não
como apoio na tessitura do conhecimento; virar

de ponta cabeça; apreendermos novas maneiras
de captar e registrar os acontecimentos; beber

em

todas

as

fontes

-

reconhecermos

a

importância da cultura narrativa e o uso de
múltiplas

linguagens

para

a

criação

de

conhecimentos; narrar a vida e literaturizar a

ciência e, por fim, o Ecce femina, que nos
convoca a assumir uma atitude exotópica,
perceber os atos dos praticantes para sentirmos

[...] [é] um referencial
epistemológico novo, que é também
um novo referencial político, na
medida em que essa concepção de
conhecimento e de formação, ao
recuperar a indissocialidade entre
saberes considerados no pensamento
ocidental não apenas diferentes, mas
sobretudo, desiguais, permite
questionar a base de legitimação da
dominação contemporânea: a
superioridade do saber científico
sobre as demais formas de
conhecimento [...]. [...] a noção de
conhecimentos em redes e do próprio
enredamento entre as diferentes
formas de inserção social dos
sujeitos sociais pressupõe a
existência de um diálogo permanente
entre diferentes sujeitos e instâncias
sociais na criação de conhecimento.
(OLIVEIRA, 2007, p.111).

o que eles sentem no cotidiano da escola.
Os cinco movimentos apontados por Alves (2001) nos desconstroem e
[...] [é]deum um
referencial
reconstroem enquanto sujeitos formados sob a égide
paradigma
epistemológico novo, que é também

simplificador e nos abrem ao acaso, ao dito e interdito,
a ideia
umcontrapondo-nos
novo referencial político,
na de
medida em que essa concepção de

verdade única que nos paralisa em meio à multiplicidade.
Para Garcia (2003, p.
conhecimento e de formação, ao
a indissocialidade entre
11), “[...] a ciência não é a verdade – como por umrecuperar
tempo acreditávamos
-, mas
saberes considerados no pensamento

apenas a busca permanente da verdade”. Isso nos ocidental
leva a compreender
a pesquisa
não apenas diferentes,
mas
sobretudo, desiguais, permite

não como a busca de uma verdade única e cristalizada,
delegitimação
múltiplas
questionar amas
base de
da e
dominação contemporânea: a
provisórias verdades.
superioridade do saber científico
sobre as demais formas de
conhecimento [...]. [...] a noção de
conhecimentos em redes e do próprio
enredamento entre as diferentes
formas de inserção social dos
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A ciência clássica dicotomizou os campos do currículo e da formação
docente como se pudéssemos separá-los, mas, para nós, são conceitos imbricados e
que

precisam ser

tratados

na

sua complexidade.

Defendemos

que os

currículosformação não se restringem a espaçostempos limitados e precisos.
Levamos em conta, ainda, o tempo da experiência, das interações sociais,
valorizando o modo como os sujeitos agem, reagem e interagem nos processos
formativos.
Para

isso,

dispomo-nos

a

sentir

os

cotidianos

praticados,

problematizando-os no desenrolar dos acontecimentos, produzindo dados em meio
às redes de conhecimento e compreendendo que “[...] a pesquisa no cotidiano não
pretende apenas construir explicações para os fenômenos encontrados, mas
procura aprofundar a compreensão sobre a realidade numa perspectiva dialógica
vinculada a processos de intervenção” (ESTEBAN, 2003, p. 199-200).
Narrando histórias escondidas, experiências silenciadas e vozes
esquecidas, enfrentamos a ordem discursiva que engendra a ideia de superioridade
dos conhecimentos teóricos sobre os práticos. Mas como produzir os dados, analisálos e apresentá-los frente à complexidade das relações cotidianas, dos discursos
entrelaçados com o outro e irmos de encontro ao projeto moderno de ciência que
prega o tudo conhecer e tudo desvendar?

E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila
(COLASANTI, 2004), mas, em se tratando das ciências humanas, precisamos
considerar a importância das redes de subjetividades que nos compõem e o quanto
elas dizem sobre nós e sobre o outro, discutindo os acontecimentos em meio ao
mundo vivido. Conforme Geraldi (2015), apesar da determinação do método
empregado, precisamos reconhecer que para fazermos descobertas surpreendentes
nas ciências humanas é preciso desobedecer aos métodos cristalizados, porque
outros são os objetos sobre os quais se debruça o pesquisador. De acordo com autor
(2015), Leibniz já havia dito que, Descartes, ao seguir seu método, descobriu coisas
interessantes. Contudo se outro pesquisador seguir as mesmas regras, somente
descobrirá o que Descartes já descobrira.
Dessa forma, fugimos do uso de regras preexistentes e da busca por
verdades imutáveis. Estamos interessados na linguagem ordinária “[...] para
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cotejá-la com outros enunciados, fazendo emergirem mais vozes para uma
penetração mais profunda no discurso, sem silenciar a voz que fala em benefício de
um já dito que se repete constantemente” (GERALDI, 2015, p. 9). Por isso
apostamos

num

cotejamento

com

Ferraço,

Alves,

Bakhtin

e

Certeau,

empreendendo a análise dos dados por meio de uma confluência dos pressupostos
teóricos do Modelo Polemológico (CERTEAU, 2008), dentre outros cotidianistas e
o conceito de dialogismo abraçado pelo pensamento bakhtiniano.
Nesse processo, buscamos nos enunciados teóricospráticos pistas para a
nossa questão de pesquisa, destacando pontos de concordância e contraposições
discursivas a fim de problematizar o nosso objeto de pesquisa. Ao cotejar os textos
com outros textos, fomos reatualizando e inventando novos conhecimentos na
interação com o outro.

51

O MODELO POLEMOLÓGICO DE CERTEAU EM CONFLUÊNCIA COM O
CONCEITO DE DIALOGISMO EM BAKHTIN: UMA INVENÇÃO PARA ANÁLISE
DOS DADOS
Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em
que se sentiu sozinha, e pela primeira vez pensou como
seria bom ter um marido ao seu lado. Não esperou o
dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa
nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs
e as cores que lhe dariam companhia.
(Colasanti, 2004)
Em A invenção do cotidiano: artes de fazer, publicado no Brasil em 1994,
Michel de Certeau busca subverter a ordem dominante que impõe como a sociedade
deve agir, pensar e, principalmente, consumir. Conforme o autor, além desta ordem
existe uma outra, inventada todos os dias pelos sujeitos ordinários. Certeau
denominou a ordem dominante de estratégias e a outra (dos sujeitos ordinários) de

táticas, conceitos que são desenvolvidos em seu Modelo Polemológico.21
Focando-se nos conhecimentos práticos tecidos no cotidiano, Certeau
(2008), Bakhtin e os teóricos do discurso pós-estruturalista defendem que “tudo é
prática”, inclusive o discurso, enfatizando a importância de ouvirmos o outro, que
se constitui, sobretudo pela linguagem ordinária e/ou linguagem em uso. Por isso
apostamos na escuta das vozes que tecem as teorias das práticas (CERTEAU, 1994)
e se entrelaçam no cotidiano, trazendo-as para pensarmos os currículos praticados
na constituição da professoralidade. Vozes e narrativas que, para fazerem sentido,
segundo Certeau (2008), precisam ser contadas e ouvidas de novo.

Conforme o Dicionário Online da Língua Portuguesa, o termo polemológico é relativo à
polemologia e significa o estudo científico das guerras e seus efeitos, formas, causas e funções
enquanto fenômeno social. O termo foi proposto em 1946 pelo sociólogo e economista francês Gaston
Bouthoul (1896-1980) no seu livro Cent millions de morts, tendo sido abraçado por múltiplas áreas
das ciências militares, das ciências políticas e dos estudos das relações internacionais.
21
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Assim, [...] com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida
(COLASANTI, 2004) apostamos numa confluência dos estudos de Certeau com
proposições teóricas de Bakhtin (2003), especificamente em seu conceito de

dialogismo, quando realça que o outro é a composição de tantos outros e pressupõe
que a linguagem (e os discursos) tem seus sentidos produzidos no intercâmbio
verbal, ou seja, nas situações concretas de exercício da linguagem. O pensamento
bakhtiniano nos permite pensar a linguagem não apenas no que ela tem de
sistêmico, mas de observá-la em uso, na combinatória dessas duas dimensões, como
uma forma de conhecermos o ser humano, suas atividades, sua condição de sujeito
múltiplo, sua inserção no social, no cultural pela linguagem.
Sobral (2009) sublinha que, para Bakhtin, a vida, o mundo concreto, é a
vida de sujeitos concretos, é vida prática. Que não podemos perder de vista os atos
concretos realizados por sujeitos concretos em situações concretas que as teorias
não podem abarcar, aproximando-se do movimento de virar de ponta cabeça
(ALVES, 2001) nas pesquisas com os cotidianos, ou seja, compreendendo as teorias
como limite, e não como apoio na tessitura do conhecimento. Nesse sentido, os
sujeitos se constituem na relação com o outro, num processo dialógico em que
nenhum sujeito falante é a fonte da linguagem, tornando o discurso do outro uma
rede trançada com tantos outros discursos. Sendo assim, “[...] toda pesquisa é
dialógica, mesmo quando não consciente de sua dialogicidade” (SERPA, 2011, p.
27).
Nessa tessitura de fios, a aposta numa confluência entre o Modelo
Polemólogico de Certeau (2008) e a ADD (BAKHTIN, 2010) é uma tentativa de
resposta ao objeto de pesquisa que visa problematizar os movimentos dialógicos
dos currículos praticados no processo de constituição da professoralidade em meio
aos discursos docentes. Conforme Vasconcelos (2013), no contexto da linguagem
bakhtiniana não há palavra que não se dirija a alguém, nem discurso que não
inclua em sua estrutura a presença do outro, seja no modo como dizemos algo, na
entonação dada ao dito ou nas palavras escolhidas em função dos interlocutores.
Nesse sentido, a natureza dos enunciados dos currículosformação é dialógica,
porque o sujeito que diz chama o dizer do outro, em processos de alteridade, nas
situações cotidianas do exercício /constituição da professoralidade.
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Sendo assim, a ADD pode “[...] contribuir para o reconhecimento do
constitutivo papel da linguagem nas atividades humanas e, portanto, nas
diferentes ciências que têm o sujeito e sua alteridade como objeto de estudos”
(BRAIT, 2006, p. 16). Ainda conforme a autora, Bakhtin não criou um método para
análise do discurso, mas o pensamento bakhtiniano representa, hoje, uma das
maiores contribuições para os estudos da linguagem. A ADD aborda o estudo dos
aspectos da vida do discurso que ultrapassam os limites da linguística e, por isso,
“[...] diz respeito a uma concepção de linguagem, de construção e produção de
sentidos necessariamente apoiadas nas relações discursivas empreendidas por
sujeitos historicamente situados” (BRAIT, 2012, p. 10).
Ninguém, em sã consciência, poderia dizer que Bakhtin tenha proposto
formalmente uma teoria e/ou análise do discurso [...]. Entretanto,
também não se pode negar que o pensamento bakhtiniano
representa, hoje, uma das maiores contribuições para os estudos da
linguagem, observada tanto em suas manifestações artísticas como
na diversidade de sua riqueza cotidiana. Por essa razão, mesmo consciente
de que Bakhtin, Volochinov, Medvedev e outros participantes
do que atualmente se denomina Círculo de Bakhtin jamais tenham
postulado um conjunto de preceitos sistematicamente organizados
para funcionar como perspectiva teórico-analítica fechada” ainda
que “o conjunto das obras do Círculo motivou o nascimento de uma
análise /teoria dialógica do discurso [...].
(BRAIT, 2006, p. 9-10).

Brait é uma das pesquisadoras brasileiras que argumenta a favor da
sã consciência,
poderiapara
dizer análise
que Bakhtin
proposto
constituição Ninguém,
de uma em
teoria
e metodologia
dotenha
discurso
na perspectiva

formalmente uma teoria e / ou análise do discurso (...). Entretanto,
dialógica, explicando
que
há,negar
de que
fato,
uma metodologia
também
nãonão
se pode
o pensamento
bakhtiniano formalizada por
representa, hoje, uma das maiores contribuições para os estudos da
Bakhtin paralinguagem,
análiseobservada
do discurso,
mas
uma recuperação
tanto em suas
manifestações
artísticas comodos conceitos
na diversidade
de sua riqueza
cotidiana.
Por essa
mesmo de
consciente
bakhtinianos
como perspectiva
para
os estudos
da razão,
linguagem
caráter histórico
de que Bakhtin, Volochinov, Medvedev e outros participantes
do 2006).
que atualmente se denomina Círculo de Bakhtin jamais tenham
e social (BRAIT,
postulado um conjunto de preceitos sistematicamente organizados
Ao nos
numa
confluência
da ADD fechada”
com o Modelo
paraatrevermos
funcionar como
perspectiva
teórico-analítica
ainda Polemológico
que “o conjunto das obras do Círculo motivou o nascimento de uma
de Certeau, subvertermos
os modelos de pesquisa instituídos pelo poder
análise / teoria dialógica do discurso (...).
(BRAIT,
2006, p.9-10),
hegemônico e apostamos numa
perspectiva
transdisciplinar na tessitura do

conhecimento, usando um modo não autorizado pelas regras do jogo acadêmico
para cotejarmos
discursos
com os professores
do Bakhtin
Parfor.
Noproposto
entanto, conforme
Ninguém,
em sã consciência,
poderia dizer que
tenha
formalmente uma teoria e / ou análise do discurso (...). Entretanto,

Geraldi (2015, p. 11),
o abandono
métodos
consagrados
pela academia “[...] não
também
não se podedos
negar
que o pensamento
bakhtiniano
representa,
hoje, uma
das maiores
contribuições
os estudos da dos sentidos
significa abandonar
o rigor,
significa
abrir-se
para apara
multiplicidade
linguagem, observada tanto em suas manifestações artísticas como

na diversidade
de sua riquezadas
cotidiana.
Por
essagentes
razão, mesmo
consciente
possíveis diante
da complexidade
coisas,
das
e de suas
relações”. Para
de que Bakhtin, Volochinov, Medvedev e outros participantes
do que atualmente se denomina Círculo de Bakhtin jamais tenham
postulado um conjunto de preceitos sistematicamente organizados
para funcionar como perspectiva teórico-analítica fechada” ainda
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isso, talvez tenhamos que pôr sob suspeição algumas das promessas da ciência
moderna; não para riscá-la do mapa, mas para nos arriscarmos por outros
percursos de produção de conhecimento.
Para tanto, nos abrimos ao diálogo com o outro, captando as confluências
dos discursos teóricospráticos para compreendermos o outro e nos fazermos
compreendidos por meio do conceito de dialogismo
em Bakhtin. Para o autor, a noção de dialogismo
não incorpora a ideia de causa e consequência;
não é linear, mas é rede, na medida em que o
define como o discurso produzido a partir do
entrelaçamento de outros discursos.

Virando de ponta cabeça (ALVES,
2001), nos afastamos de propostas metodológicas
fechadas na aplicabilidade e validação de teorias e

[...] O diálogo no sentido estrito
do termo, não constitui, é claro, se
não uma das formas, é verdade que
das mais importantes, da interação
verbal. Mas, pode-se compreender
a palavra “diálogo” num sentido
amplo, isto é, não apenas como a
comunicação em voz alta, de
pessoas colocadas face a face, mas
toda comunicação verbal, de
qualquer tipo que seja.
(BAKHTIN;
VOLOCHINOV, 2010, p. 127).

assumimos uma outra rigidez metodológica criada com os interlocutores

teóricospráticos. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila.
O diálogo
no sentido estrito
Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria[...]
fazer
(COLASANTI,
2004).
do termo, não constitui, é claro, se

Lançamos novos fios com Certeau e Bakhtin para problematizarmos
questão
de
não uma das formas, aé verdade
que
das mais importantes, da interação

pesquisa, posicionando-nos como um outro (não neutro)
diálogo
os dados
verbal.no
Mas,
pode-secom
compreender
a palavra “diálogo” num sentido
amplo, isto é, não apenas como a
comunicação emseja
voz alta,
de e
Nesse sentido, Amorim (2001) propõe que o pesquisador
hóspede
pessoas colocadas face a face, mas
anfitrião no processo de investigação, sendo, no primeiro
que é
todamomento,
comunicaçãoaquele
verbal, de
qualquer tipo que seja.
recebido e acolhido pelo outro, ao mesmo tempo em que se abre para a escuta do
(BAKHTIN/
VOLOCHINOV,
2010, p.127).
outro, mantendo o distanciamento necessário para compreensão
do objeto.

(discursos).

O conceito de dialogismo em Bakhtin se aproxima do que Certeau
chama de conversas ordinárias, que são “[...] práticas transformadoras de situações
de palavra, de produções verbais, em que o entrelaçamento
das posições locutoras
[...] O diálogo no sentido estrito
do termo,
não constitui, é claro,
se
instaura um tecido oral sem proprietários individuais,
as comunicações
de uma
não uma das formas, é verdade que

comunicação que não pertence a ninguém” (CERTEAU,
p. 50). Nesse
sentido,
das2008,
mais importantes,
da interação
verbal. Mas, pode-se compreender

Ferraço (2011) assinala que a busca de Certeau por estabelecer
uma proximidade
a palavra “diálogo”
num sentido
amplo,
isto
é,
não
apenas
como a
com o outro na pesquisa não resulta em uma abordagem centrada no indivíduo,
comunicação em voz alta, de
pessoas colocadas face a face, mas
toda comunicação verbal, de
qualquer tipo que seja.
(BAKHTIN/
VOLOCHINOV, 2010, p.127).
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mas vai ao encontro do que se passa entre as pessoas, isto é, privilegia as relações
que se estabelecem noscom os cotidianos.
Amorim (2001) esclarece que para Bakhtin dialogismo não é diálogo. “O
diálogo coloca em cena dois centros discursivos [...], não é a presença física de dois
locutores e de dois enunciados que constitui o princípio dialógico, mas sim a
presença de duas ou mais vozes no interior de um mesmo enunciado de um mesmo
locutor” (AMORIM, 2001, p. 139-140). O diálogo, numa perspectiva bakhtiniana,
não é entendido apenas no sentido formal mais tradicional, isto é, não se resume a
uma relação face a face. É algo muito mais amplo: é diálogo entre pessoas, textos,
discursos, autores, disciplinas, entre culturas e entre épocas.

A relação dialógica não é dialética; não se reduz a uma relação do tipo
tese/antítese/síntese. As diferentes vozes não são etapas em devir; elas coexistem
e interagem. Enquanto a dialética indica contradição, totalidade, causaconsequência, Bakhtin defende o dialogismo como um processo em produção, um
contínuo, uma retomada da memória pretérita para a construção da memória
presente.
Assim, as relações dialógicas são extralinguísticas. Ao mesmo tempo, porém, não podem ser
separadas do campo do discurso, ou seja, da língua enquanto fenômeno integral concreto. A
linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que a usam. É precisamente essa
comunicação dialógica que constitui o verdadeiro campo da vida da linguagem. Toda a vida da
linguagem, seja qual for o seu campo de emprego (a linguagem cotidiana, a prática, a científica, a
artística, etc.), está impregnada de relações dialógicas (BAKHTIN, 2008, p.183).

Ainda conforme Amorim (2001), para que não haja interpretações
equivocadas com relação ao conceito de dialogismo em Bakhtin é preferível
usarmos
termo dialógico,
portempo,
este porém,
último
mais
Assim, oas termo
relações polifônico
dialógicas sãoaoextralinguísticas.
Ao mesmo
nãoevocar
podem ser
separadas do campo do discurso, ou seja, da língua enquanto fenômeno integral concreto. A

facilmente
aquilo
que
ele não é dialógica
diálogo,daqueles
lógico,que
dialético.
Dessa forma,
linguagem
só vive
na comunicação
a usam. É precisamente
essa para
comunicação dialógica(2010),
que constitui
o verdadeiroecampo
da vida se
da linguagem.
Toda aenquanto
vida da
Bakhtin/Volochinov
dialogismo
polifonia
configuram
linguagem, seja qual for o seu campo de emprego (a linguagem cotidiana, a prática, a científica, a
etc.), está quando
impregnada
de relações dialógicas.
(BAKHTIN,
conceitosartística,
fundamentais
compreendemos
o discurso
não2008,
sob p.183)
o aspecto da

fala individual, mas como um entrelaçamento de discursos que, veiculados
socialmente, realizam-se nas e pelas interações entre sujeitos.
Ao focar seu interesse nas práticas cotidianas, Certeau (2008) situa seu

Assim, as relações dialógicas são extralinguísticas. Ao mesmo tempo, porém, não podem ser
separadas
do campo
do discurso,
ou seja,
da língua enquanto
fenômenoos
integral
concreto.
A
campo
de discussão
sobre
o Modelo
Polemológico,
distinguindo
conceitos
de lugar
linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que a usam. É precisamente essa
e espaço
. Lugar,
para ele,
é uma
área legitimada,
com
que garantem
comunicação
dialógica
que “[...]
constitui
o verdadeiro
campo da vida
daelementos
linguagem. Toda
a vida da
linguagem, seja qual for o seu campo de emprego (a linguagem cotidiana, a prática, a científica, a
sua existência, elementos que são regidos por leis para sua ordem, execução e
artística, etc.), está impregnada de relações dialógicas. (BAKHTIN, 2008, p.183)
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manutenção. Já o espaço é “[...] um lugar praticado”. Nesse sentido, o uso que os
sujeitos fazem dos currículos no processo de se constituírem professores torna-se o
espaço praticado.
Nesse modelo, o autor busca representar os modos de resistência
adotados em uma guerra, apontando as estratégias como a arte dos fortes e as

táticas como a arte dos fracos. Certeau faz uma
distinção entre estratégias e táticas, definindo-as
diferentemente da maneira habitual da qual
estamos

acostumados

a

empregá-las.

A

estratégia é “[...] o cálculo (ou a manipulação) das
relações de forças que se torna possível a partir
do momento em que um sujeito de querer e poder
(uma empresa, um exército, uma cidade, uma
instituição

científica)

pode

ser

isolado”

(CERTEAU, 2008, p. 99). São ações planejadas e
impostas, pressupõe um lugar apto de ser
limitado como algo próprio (“próprio” é uma
vitória do lugar sobre o tempo) e ser a base de
onde se podem administrar as relações com uma

[...] é movimento “dentro do
campo de visão do inimigo”, como
dizia von Bullow, e no espaço por
ele controlado. Ela não tem,
portanto, a possibilidade de dar a si
mesma um projeto global nem de
totalizar o adversário num espaço
distinto, visível e objetivável. Ela
opera golpe por golpe, lance por
lance. Aproveita em base para
estocar benefícios, aumentar a
propriedade e prever saídas. O que
ela ganha não se conserva. Este não
lugar lhe permite sem dúvida
mobilidade, mas nunca docilidade
aos azares do tempo, para captar
no voo vigilante, as falhas que as
conjunturas particulares vão
abrindo na vigilância do poder
proprietário. Aí vai caçar. Cria ali
surpresas. Consegue estar onde
ninguém espera. É astúcia
(CERTEAU, 2008, p. 100).

exterioridade de alvos ou ameaças. Enquanto isso, as táticas são as astúcias dos
fracos, dos sujeitos insubmissos às ordens impostas (CERTEAU, 2008).
[...] é movimentoconala

Certeau explicita que, aos modos de uma guerra, os sujeitos cotidianos
convivem diariamente com estratégias impostas pelos fortes, aproveitando as
brechas deixadas pelo outro para transgredirem o instituído por meio das táticas,

[...] é movimento “dentro do
campo
de visão
do inimigo”,
ações que se conseguem em momentos oportunos e favoráveis
e que
não têmcomo
como
dizia von Bullow, e no espaço por
forma o discurso, mas a própria decisão. Portanto, as
sãoElasaberes
ele táticas
controlado.
não tem, sem
portanto, a possibilidade de dar a si
discursos, sem escrituras e que se administram e se
controlam de acordo com a
mesma um projeto global nem de
totalizar
o adversário
num espaço os
ocasião. Sendo assim, cabe pensar nas estratégias
e táticas
entrelaçando
distinto, visível e objetivável. Ela
discursos em meio aos movimentos mencionados por
Alves
opera
golpe(2008a),
por golpe, decifrando
lance por
lance. Aproveita em base para
histórias que se inscrevem sobre outras (CERTEAU, 2008).
estocar benefícios, aumentar a
propriedade
O queas
Por isso, no contexto da pesquisa, nos dispomos ae prever
ouvirsaídas.
o outro,
ela ganha não se conserva. Este não
lugar
lhe permite
sem dúvida
múltiplas vozes que habitam os discursos, as vozes dos
fortes
entrelaçadas
a dos
mobilidade, mas nunca docilidade
aos azares do tempo, para captar
no voo vigilante, as falhas que as
conjunturas particulares vão
abrindo na vigilância do poder
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fracos, focando nas práticas tecidas e compartilhadas pelos sujeitos para tentarmos
superar uma abordagem centrada no indivíduo. Partindo desses pressupostos, não
nos coube fazermos uma mera descrição dos acontecimentos, mas produzirmos o
objeto com os tantos outros, presentes ou silenciados nos discursos cotidianos dos
currículos praticados, procurando compreender os elementos constitutivos não
apenas dos discursos, mas também do ser e do agir humano.
[...] O dialogismo do texto se produz porque as vozes do diálogo ordinário, aquela da copresença e da interação, param de falar. A força do conceito de dialogismo reside exatamente no
ponto em que distingue Bakhtin de uma abordagem interacionista. A intensidade dialógica se dá
como tensão interior a um mesmo enunciado e para ouvi-la ou fazê-la falar, é preciso fazer calar
toda falação, todo diálogo exterior (AMORIM, 2001, p. 283).

Conforme Gregolin (2006), como em Bakhtin, encontra-se em Certeau a
[...] O dialogismo do texto se produz porque as vozes do diálogo ordinário, aquela da copresença e da interação, param de falar. A força do conceito de dialogismo reside exatamente no
ponto em que
distingue Bakhtin
de uma abordagem
interacionista.
A intensidade
dialógica
se dá
Revolução
Francesa,
o possuído,
o estrangeiro,
o místico
– e com
as formas
como tensão interior a um mesmo enunciado e para ouvi-la ou fazê-la falar, é preciso fazer calar
utilizadas pelos sujeitos
para
apropriarem
dos códigos
que lhe são
toda falação,
todosediálogo
exterior (AMORIM,
2001, ep. lugares
283)

preocupação com a alteridade, com a palavra do outro – o patois durante a

impostos para subverterem as regras a fim de comporem novas formas: as

invenções
cotidiano
. Essa
aproximação
dosdoautores
da linguagem
[...] O do
dialogismo
do texto
se produz
porque as vozes
diálogo ordinário,
aquela da em
co- uso
presença e da2003)
interação,
param
de falar. A ordinárias
força do conceito
de dialogismo
residenos
exatamente
no a
(BAKHTIN,
ou das
conversas
(CERTEAU,
2008)
motivou
ponto em que distingue Bakhtin de uma abordagem interacionista. A intensidade dialógica se dá

noscomo
apropriarmos
tensão interiordea um
seus
mesmo
estudos
enunciado
parae analisarmos
para ouvi-la ou os
fazê-la
discursos
falar, é preciso
cotidianos
fazer calar
sobre
toda falação, todo diálogo exterior (AMORIM, 2001, p. 283)

os currículos praticados no processo de constituição da professoralidade, cientes de
que tecemos os dados a partir das redes que nos constituem tal como discursos
[...] O dialogismo
do texto
se produz
porque as
do diálogo
aquela
da co-pulsa
inacabados
que ganham
outros
sentidos
navozes
tessitura
doordinário,
cotidiano,
o qual
presença e da interação, param de falar. A força do conceito de dialogismo reside exatamente no

ponto
em do
queque
distingue
Bakhtinanálise
de uma abordagem
interacionista.
A intensidade
dialógica se dá
mais
forte
qualquer
que façamos
dele (FERRAÇO,
2003).

como tensão interior a um mesmo enunciado e para ouvi-la ou fazê-la falar, é preciso fazer calar
Emboratoda
partindo
de diálogo
perspectiva
diferente 2001,
da p.
de283)
Certeau, Bakhtin
falação, todo
exterior (AMORIM,

contribui para refletirmos sobre o discurso ao defender a linguagem como
constituidora do sujeito e/ou como uma corrente contínua que se estabelece num
fluxo permanente de diálogos que relacionam o que está sendo dito ao que veio
antes e ao que lhe sucederá. Conforme o autor, “[...] o enunciado sempre cria algo
que, antes dele, não existia, algo novo e irreprodutível, algo que está relacionado
com um valor [...]. Entretanto, qualquer coisa criada se cria sempre a partir de uma
coisa dada [...] O dado se transfigura no criado” (BAKHTIN, 2003, p. 348).
Esse espaço de manobra previsto por Bakhtin na criação do novo a partir
do já dado pode significar a brecha por onde o sujeito ordinário de Certeau
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reintroduz a possibilidade de ruptura ou subversão da ordem. Sendo assim,
podemos supor que, para Bakhtin e Certeau, o discurso se movimenta no mundo
concreto das ações rotineiras diante da possibilidade de novas combinações ou
enunciados, não necessariamente falas inaugurais, mas um reordenamento
daquilo que está posto. Assim como Bakhtin, Certeau propõe que o sentido está
necessariamente vinculado ao cotidiano da linguagem, e não apenas à sua
produção institucional.
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BEBENDO EM OUTRAS FONTES: SOBRE O USO DOS ENCONTROSCONVERSAS E

NARRATIVASIMAGENS

E aos pouco seu desejo foi aparecendo, chapéu
emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato
engraxado.
(Colasanti, 2004).
No cotidiano, há inventividade para além das ações rotineiras. Na vida
de todo dia, não há como fazermos tudo sempre igual; precisamos produzir novos
conhecimentos, modificando a maneira habitual de realizarmos pesquisas,
especificamente no campo da educação. No intuito de rompermos com o que até
aqui nos foi ensinado sobre as fontes de produção de dados e sua validade no campo
acadêmico, tecemos outros fios que revelam novas possibilidades de fontes de
pesquisa,

historicamente

desprezadas

pela

ciência clássica. Seduzidos pelo colorido dos fios
do tear, aos poucos vamos concretizando nosso
desejo, mergulhando nas múltiplas e complexas
relações do cotidiano para rompermos com o
pensamento ocidental dominante, que exige ver
para crer por meio do uso de fontes diferenciadas
para a pesquisa.
Inspirados pelo movimento de beber em

todas as fontes (ALVES, 2001) para lidarmos com
a diversidade cotidiana, ouvimos os sujeitos
atribuindo uma importância considerável às
multivozes presentes em suas falas, garantindo a
legitimidade destes discursos tanto quanto aos
dos interlocutores teóricos. “Não por uma questão
de ‘boa vontade’ ou ‘gratidão’, mas por uma
condição de as pesquisas ‘com’ os cotidianos não se

[...] isto significa a ampliação e a
complexificação do que vamos
considerar como fonte de
conhecimento. Para além daquilo
que pode ser grupado e contado
(no sentido de numerado), como
antes aprendemos, vai interessar
aquilo que é "contado" (pela voz
que diz) pela memória: o caso
acontecido que parece único (e que
por isto o é) a quem o "conta"; o
documento (caderno de
planejamento, caderno de aluno,
prova ou exercício dado ou feito
etc.) raro porque guardado quando
tantos iguais foram jogados fora
porque "não eram importantes" e
sobre o qual se "conta" uma
história diferente, dependendo do
trecho que se considera; a
fotografia que emociona, ,a cada
vez que é olhada, e sobre a qual se
"contam" tantas histórias, dos que
nela aparecem ou estão ausentes e
da situação que mostra ou daquela
que "faz lembrar" (ALVES, 2001,
p.27)

tornarem estéreis, tediosas, soníferas ou, no máximo, como as propriedades da

[...] isto significa a ampliação e a
complexificação do que vamos
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água: insípida, incolor e inodora” (FERRAÇO, 2003, p. 168), ampliando e
complexificando o que consideramos como fonte de conhecimento (ALVES, 2001).
Para tanto, fazemos uso dos encontrosconversas e narrativasimagens
produzidos no contexto da pesquisa para trazermos à tona as artesdefazer
(CERTEAU, 2008) que se tecem na relação com o outro e a relevância desses
procedimentos como “[...] potência de expressão da complexidade das redes tecidas
pelos

sujeitos

praticantes

do

currículo”

(FERRAÇO, 2008a, p. 31). Chamamos de

encontrosconversas os registros dos professores
realizados nos encontros da disciplina para
identificarmos aspectos das redes de significados
ali compartilhadas, como fala Certeau (2008).
Com relação às narrativas, Alves

A arte de conversar, as retóricas da
conversa ordinária, são práticas
ordinárias de ‘situações de
palavra’, de produções verbais
onde o entrelaçamento das posições
locutoras instaura um tecido oral
sem proprietários individuais, as
criações de uma comunicação que
não pertence a ninguém
(CERTEAU, 2008, p.50).

(2015, p. 2) assinala que, talvez, “[...] narrar seja um
dos métodos mais importantes para se organizar a Ahistória
do cotidiano,
melhor
arte de conversar,
as retóricas
da
conversa ordinária, são práticas

expressando-a e possibilitando seu melhor entendimento”.
O uso das narrativas
ordinárias de ‘situações de
palavra’,
de produções verbais
nas pesquisas em educação vem se mostrando um recurso
potencializador
para que
onde o entrelaçamento das posições

os professores comuniquem os seus saberes e experiências.
nós,
locutoras instauraPara
um tecido
oralem
sem proprietários individuais, as

companhia de Larrosa (2004), acreditamos que o quecriações
acontece
como
experiência
de uma
comunicação
quesó
pode ser interpretado narrativamente.

não pertence a ninguém.
(CERTEAU, 2008, P.50)

É na história de nossas vidas que os acontecimentos ganham uma ordem e um sentido. É uma
trama como articulamos os acontecimentos de nossa vida em uma sequência significativa. E é
também em uma trama que construímos nossa própria continuidade,
ao longo
A arte ou
de descontinuidade,
conversar, as retóricas
da
dos acontecimentos de nossa vida. [...]. Não é que a minha conduta
se deriva
de quem
mas
conversa
ordinária,
são sou,
práticas
sim que os atributos que me caracterizam se derivam de quem sou,ordinárias
de minha forma
de viverde
o que
de ‘situações
se passa. Por isso, a pergunta de quem somos só pode ser respondida
contando
alguma
história
palavra’, de produções verbais
[...]. Por outro lado, só compreendemos quem é a outra pessoa
se compreendemos
narrativas
onde
o entrelaçamentoasdas
posições
que ela mesma faz de si ou os outros fazem dela (LARROSA,
2004,
p.
17-18).
locutoras instaura um tecido oral
sem proprietários individuais, as
criações de uma comunicação que
Logo, “[...] incorporarmos a ideia que ao narrar uma
história,
eu a faço e
pertence
a ninguém.
É na história de nossas vidas que os acontecimentos ganham uma não
ordem
e um sentido.
É uma
2008, P.50) E é
trama como articulamos os acontecimentos de nossa vida em uma (CERTEAU,
sequência significativa.

sou um narrador praticante ao traçar/trançar as redes dos múltiplos relatos que
também em uma trama que construímos nossa própria continuidade, ou descontinuidade, ao longo

chegaram/chegam
a mim,
neles
inserindo,
sempre,
o fiosedo
meudemodo
dos acontecimentosaté
de nossa
vida.
[...]. Não
é que a minha
conduta
deriva
quem de
sou,contar”
mas
sim que os2001,
atributos
mePor
caracterizam
derivam de da
quemdisciplina,
sou, de minhaadotamos
forma de viver
o quede
(ALVES,
p. que
32).
isso, nose contexto
o uso
se passa. Por isso, a pergunta de quem somos só pode ser respondida
alguma
história
A arte decontando
conversar,
as retóricas
da
[...].
Por
outro
lado,
só
compreendemos
quem
é
a
outra
pessoa
se
compreendemos
as
narrativas
produção de narrativas como uma possibilidade menos
estruturada
e formal
conversa
ordinária, são
práticas de
que ela mesma faz de si ou os outros fazem dela (LARROSA,
2004, de
p.17-18).
ordinárias
‘situações de

problematização do processo de investigação e como “[...] alternativa mais potente
palavra’, de produções verbais
onde o entrelaçamento das posições
instaura
um tecido
oral
É na história de nossas vidas que os acontecimentos ganham locutoras
uma ordem
e um sentido.
É uma
sem
proprietários
individuais,
trama como articulamos os acontecimentos de nossa vida em uma sequência significativa. E as
é
criações de uma comunicação que
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para o entendimento dos processos de invenção/resistência que são vividos na
complexidade das redes tecidas pelos praticantes dos cotidianos” (FERRAÇO;
ALVES, 2015, p. 312).
Nessas pesquisas, ouvir uma narrativa ou olhar uma imagem (como escutar um som) traz, a cada
um que ouve, dentro das redes de conhecimentos e significados a que pertence, a possibilidade de
‘ver’, ‘sentir’, ‘entender’, e ‘ouvir’ coisas muito diferentes. A questão é saber se isto significa,
apenas, as dificuldades de uso desses recursos ou indica a ampliação de possibilidades na análise
de uma dada situação, exigindo que incorporemos, necessariamente, a complexidade e
potencialidade que cada acontecimento traz em si. Os que trabalham com as pesquisas
nos/dos/com os cotidianos tendem a adotar essa segunda posição (ALVES, 2005, p. 8).

Nessas pesquisas,
ouvir uma narrativa
olhar uma imagem
(como defendidos
escutar um som)
a cada e
Em conformidade
com osoupressupostos
teóricos
portraz,
Ferraço
um que ouve, dentro das redes de conhecimentos e significados a que pertence, a possibilidade de
Alves
(2015),
fazemos
usos
de imagens
produzidas
percurso
dasepesquisa
a fim
‘ver’,
‘sentir’,
‘entender’,
e ‘ouvir’
coisas muito
diferentes. no
A questão
é saber
isto significa,
apenas, as dificuldades de uso desses recursos ou indica a ampliação de possibilidades na análise
de movimentarmos
o exigindo
pensamento
e percebermos
a potencialidade
de uma dada situação,
que incorporemos,
necessariamente,
a complexidade e dos
potencialidade
cada acontecimento
em si. Os que
trabalhamnos
com as
pesquisas
enredamentos,
dos que
fluxos
das redes, traz
inscrevendo
sentidos
acontecimentos
nos/dos/com os cotidianos tendem a adotar essa segunda posição (ALVES, 2005, p. 8).

vividos nos espaçostempos praticados.

Nessas pesquisas, ouvir uma narrativa ou olhar uma imagem (como escutar um som) traz, a cada
um que ouve, dentro das redes de conhecimentos e significados a que pertence, a possibilidade de
‘ver’, ‘sentir’, ‘entender’, e ‘ouvir’ coisas muito diferentes. A questão é saber se isto significa,
apenas, as dificuldades de uso desses recursos ou indica a ampliação de possibilidades na análise
de uma dada situação, exigindo que incorporemos, necessariamente, a complexidade e
potencialidade que cada acontecimento traz em si. Os que trabalham com as pesquisas
nos/dos/com os cotidianos tendem a adotar essa segunda posição (ALVES, 2005, p. 8).

Nessas pesquisas, ouvir uma narrativa ou olhar uma imagem (como escutar um som) traz, a cada
um que ouve, dentro das redes de conhecimentos e significados a que pertence, a possibilidade de
‘ver’, ‘sentir’, ‘entender’, e ‘ouvir’ coisas muito diferentes. A questão é saber se isto significa,
apenas, as dificuldades de uso desses recursos ou indica a ampliação de possibilidades na análise
de uma dada situação, exigindo que incorporemos, necessariamente, a complexidade e
potencialidade que cada acontecimento traz em si. Os que trabalham com as pesquisas
nos/dos/com os cotidianos tendem a adotar essa segunda posição (ALVES, 2005, p. 8).
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POR QUE ESTAMOS PENSANDO CURRÍCULOSFORMAÇÃO A PARTIR DA
METÁFORA DA REDE?
Misturando o colorido dos fios no ato de tecer, aquela noite, deitada
contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar
ainda mais a sua felicidade (COLASANTI, 2004). Numa condição de subserviência
herdada de uma sociedade patriarcal, a mulher se despe de toda e qualquer
vontade para atender aos caprichos do homem. De tal forma, no campo científico
fomos submetidos a uma lógica hegemônica de hierarquização e dicotomização do
conhecimento que nos fez acreditar que os conhecimentos cotidianos, quando não
são pouco ou nada importantes, ainda são considerados “errados”.
No Brasil, sobretudo nas últimas décadas, convivemos com propostas de

currículosformação impostas por forças dominantes que tentam viabilizar os
interesses de um Estado neoliberal, exaltando os currículos nacionais como forma
de se resolver os problemas da educação, conforme foram os PCNs na década de
1990 e, mais recentemente, a BNCC. Tentando subverter esses modelos de
propostas, vamos de encontro ao “[...] modo como a ciência moderna foi erguendo
muros de particularidades que isolaram, dos lugares de decisão sobre os rumos do
campo científico as pessoas que formam a maioria dos seres humanos e sobre as
quais recaem as decisões tomadas” (ALVES; GARCIA, 2008a, p. 84).
Inspirados no capricho da moça tecelã, emaranhamos fios para
pensarmos os currículosformação fora da lógica hegemônica. Temos interesse pelos
múltiplos contextos em que os conhecimentos se enredam, e não apenas na
transmissão de teorias curriculares. Compreendemos os currículos como processos
que não se esgotam numa “[...] lista de conteúdos a serem transmitidos [...], mas
criação cotidiana daqueles que fazem as escolas e como prática que envolve todos
os saberes e processos interativos do trabalho pedagógico realizado por alunos e
professores” (OLIVEIRA, 2004, p. 9).
Os currículosformação não podem ser entendidos como processos
lineares de acumulação de conhecimentos, adquiridos apenas nos espaços
acadêmicos, mas como uma tessitura de fios que se emaranham no cotidiano e que
não podem ser pensados separadamente. Conforme Ferraço (2005), apesar das
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tentativas de sistematização de campos discursivos sobre os currículosformação,
buscando isolar seus pressupostos teóricosmetodológicos, epistemologicamente,
ambos se entrelaçam no cotidiano da escola, evidenciando a rede de conhecimentos
construída por sujeitos que vivem e criam conhecimento no cotidiano.
Conforme Azevedo (2001), a rede como metáfora, com seus fios, nós
espaços esgarçados, permite historicizar a nós mesmos, a nossos pensamentos e a
nossos atos se entendemos que nada surge do nada, que tudo de alguma forma está
ligado a tudo. [...] É parte de um movimento que vem se constituindo na 'contramão'
de

um

paradigma

simplificador

sobre

o

conhecimento, que é o paradigma hegemônico.
A fala de Azevedo (2001) permite pensarmos na
complexidade da vida; os sujeitos não podem ser
considerados objetos, mas seres sendo no
entrelaçamento com tantos outros que os
constituem.

[...] a rede de conhecimentos, fora ou
dentro da escola, é complexa, como a
própria vida, e está sempre em
transição, em processo. Uma rede em
processo é uma rede de seres e
conhecimentos que se transformam,
continuamente – indo além da
estabilidade para aproveitar os
poderes criativos inerentes à
instabilidade (ALVES, 2011, p. 87).

Problematizamos os currículosformação numa perspectiva dialógica,
ouvindo os discursos enunciados a partir de outros discursos, flexíveis às
imprevisibilidades da pesquisa, cientes de estarmos sendo conduzidos “[...] a um
[...]estamos
a rede de conhecimentos,
fora ou
terreno movediço, híbrido, opaco, cindido, no qual
– todos os sujeitos
dentro da escola, é complexa, como a
própriaum
vida,caminho
e está sempre
implicados na pesquisa – à deriva, percorrendo, portanto,
queem
vai se
transição, em processo. Uma rede em
construindo como o possível, com riscos” (ESTEBAN,
2003,
processo
é umap.
rede2005).
de seresNesse
e
conhecimentos que se transformam,
caminho, fizemos um resgate histórico para compreendermos o que os
continuamente – indo além da
estabilidade
para aproveitar
os de
historiadores decidiram chamar de “modernidade” e seu modo
dominante
poderes criativos inerentes à
difusão do conhecimento por meio da escola.
instabilidade (ALVES, 2011, p. 87).

Por volta dos séculos XV e XVI, com o surgimento do que nos ensinaram
chamar de mundo moderno, o homem, buscando desfazer verdades medievais,
direciona o olhar para o céu, para a natureza e para si próprio, deslocando
questionamentos do polo da religião para o polo da razão. Nesse processo, “[...] a
[...] a rede de conhecimentos, fora ou

ciência criada pelo homem, determinista, matematizada
fundamentada
leis,
dentro dae escola,
é complexa, em
como
a
própria vida, e está sempre em

apropria-se do lugar central da sociedade, ocupado
por Deus,
umaUma
vezrede
queemos
transição,
em processo.
processo
rede de seres
e
fenômenos naturais e sociais eram apreendidos, até então,
poré uma
explicações
divinas”

(ROMAGNOLI, 2009, p. 166).

conhecimentos que se transformam,
continuamente – indo além da
estabilidade para aproveitar os
poderes criativos inerentes à
instabilidade (ALVES, 2011, p. 87).
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Sob esse paradigma, a ciência separou o sujeito do objeto como se
pudéssemos apreender o conhecimento à luz de uma teoriametodologia de análise

a priori, que nega a possibilidade do com, do fazer junto. Conforme Romagnoli
(2009), o paradigma moderno presume que a realidade deva estar em consonância
com a teoria, sendo passível de ser interpretada pela perspectiva teórica adotada
pelo pesquisador. Contrapondo a essa posição que marcou o pensamento científico
entre os séculos XV e XVII “[...] uma nova forma de se representar a relação entre
sujeito e objeto, bem como entre indivíduo, natureza e sociedade, desenvolve-se
como parte de transformações históricas de uma condição pós-moderna”
(VAITSMAN, 1995, p. 2).
Nas últimas décadas, acompanhamos múltiplos movimentos sociais que
vêm questionando a forma dominante de
produção do conhecimento. Alves (2011) nos
indica três desses movimentos que ganharam
força nesse período e colocaram em xeque o
pensamento moderno: as relações mais fluidas,
horizontais, criativas e coletivas no mundo do
trabalho; os processos desenvolvidos pelas
novas

ciências

de ponta,

dentre elas

a

informática e a comunicação; e o espaço que a
subjetividade

passa

a

ocupar

enquanto

O sentido corrente de conhecimento,
currículo e formação é entendido
como depositário dos ideais
modernos, seguindo princípios de
linearidade, ordenação e
hierarquização típicos do método da
ciência. A noção de contextos segue
outro caminho: ao invés de pensar a
partir da ciência, o faz a partir da
prática social. Essa inversão permite
perceber a prática como fatos
culturais e como espaçotempo de
tessitura de conhecimentos que
seguem uma lógica própria, diversa
da científica, a lógica do cotidiano
(LOPES; MACEDO, 2011, p.160).

realidade social. Esses, dentre outros movimentos,
apontam novas formas de compreensão do conhecimento e da escola, trazendo para
o campo da educação discussões que se contrapõem
ao paradigma
hegemônico,
O sentido
corrente de conhecimento,
currículo e formação é entendido
como depositário dos ideais
modernos,
princípios
de
Para os cotidianistas, a separação entre sujeitoseguindo
e objeto
possibilita
linearidade, ordenação e
do método
da
identificarmos o cotidiano como objeto em si, forahierarquização
daquele quetípicos
o estuda
e pensa.
ciência. A noção de contextos segue
Ferraço (2003, p.160) argumenta que “[...] se estamos
outro incluídos,
caminho: aomergulhados
invés de pensar aem
partir da ciência, o faz a partir da
nosso objeto, chegando, às vezes, a nos confundirprática
com ele,
no lugar dos estudos
social. Essa inversão permite
perceber
a prática
como
fatos
‘sobre’, de fato, acontece os estudos ‘com’ os cotidianos”.
Para
o autor,
o cotidiano
culturais e como espaçotempo de
não é algo controlável e nem há separação entre sujeito
e objeto.
Nele, os processos
tessitura
de conhecimentos
que
seguem uma lógica própria, diversa
são híbridos, nômades, rizomáticos e plurais. Esses
processos
da científica,
a lógica expressam
do cotidiano. o
(LOPES; MACEDO, 2011, p.160)

conforme descrevem Lopes e Macedo (2011).
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entremeado das relações das redes cotidianas, nos diferentes espaçostempos
vividos (FERRAÇO, 2003).
A partir destas novas perspectivas, rompemos com a ideia de construção
arquitetônica do conhecimento e assinalamos que os conhecimentos são tecidos em
rede na medida em que adotamos os princípios da “[...] humildade epistemológica,
ao não perseguir a verdade; a busca de ferramentas úteis para o entendimento do
mundo e o abandono da ideia de um lugar privilegiado a partir do qual podemos
compreender as relações que nos circundam” (ROMAGNOLI, 2009, p. 168). As
críticas à ciência moderna — respaldadas pelos princípios da objetividade, da
homogeneidade e da hereditariedade — indicam que a mesma não responde à
fluidez das redes, ou seja, dos movimentos tecidos no cotidiano.
Para Alves e Garcia (2008a, p. 82), “[...] a riqueza de entrar na rede é
que cada um pode escolher ou mesmo dá o seu nó, e quanto mais nós, mais
surpresas”. Por isso, na rede trançada com os interlocutores, nos importamos com
cada nó, com o conhecimento que todos nós tecemos na produção de novos
conhecimentos. Ao adotarmos a perspectiva da tessitura do conhecimento em rede,
subvertemos as propostas lineares que restringem os currículosformação a tempos
limitados e precisos, defendendo que nos tornamos professores atravessados pela
potência de vir a sermos o que ainda não havíamos sido, num processo cunhado por
Pereira (2013) de professoralidade.
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A ARTE DE ENSINARPESQUISAR: UMA EXPERIÊNCIA TECIDA NA
DISCIPLINA CURRÍCULO E PROGRAMAS
Estava justamente acabando de entremear o último fio
da ponta dos sapatos, quando bateram à porta. Nem
precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou
o chapéu de pluma, e foi entrando na sua vida.
(Colasanti, 2004).
Durante o semestre letivo em que
ministramos

a

disciplina

Currículo

Programas,

experienciamos

e

momentos

significativos com um grupo de professores
cursando a primeira licenciatura. Como
dever ético e político, focamos a proposta da
pesquisa no tempo dos acontecimentos e do
tornar-se

professor,

problematizando

o

currículo fora de uma lógica hegemônica e
mercantilista.
Procuramos

valorizar

Eu venho humildemente de um
lugarzinho do interior, contando
passo por passo, de um chão que a
sorte traçou, trago saudade no
peito e amor no coração que aos
poucos se transformou numa bela
profissão. Mas, quem é esse garoto
que nascido em mil novecentos e
sessenta e oito, filho de pais
simples agricultor que até os doze
não havia conhecido nenhum
professor.

os

Figura 10 - Professor Renato

conhecimentos cotidianos dos sujeitos, os
modos de pensar e praticar os currículos,
concebendo os momentos formativos no Parfor
para além de uma exigência legal, mas,
também, como um movimento de tessitura de
conhecimentos com o outro.
Como em A moça tecelã, fomos
compondo de forma a garantirmos que os
sujeitos

fossem

produtores
transgredindo

ativos

considerados
de

concepções

como

conhecimentos,
que

restringem

a
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formação docente à academia. O plano de curso
da disciplina (Apêndice

A)

esboça uma

proposta criada para fins burocráticos do
programa, da qual tentamos escapar todo o
tempo no cotidiano da disciplina. Como
Pereira (2013. p. 47), nos preocupamos em
considerar

que

“[...]

somos

humanos

trabalhando com a formação profissional de
outros

humanos

que,

por

sua

vez,

trabalharão com a formação geral de outros
humanos”.
Importava

não

apenas

trabalharmos conceitos cristalizados sobre
o currículo escolar, mas também nos
abrirmos à arte de ensinarpesquisar com o

outro. Pesquisar o cotidiano, no cotidiano e
com o cotidiano é uma mudança de
paradigma que não abandona o objeto de

Edvane Pereira Silveira,
nascido no dia vinte e quatro
de setembro de mil novecentos
e oitenta [...]. hoje sou casado
a quatorze anos tenho duas
filhas e uma boa convivência
familiar.

estudo, mas o humaniza, o que faz toda a
diferença. Pesquisamos com o outro e não

Figura 13 - Professor Edvane

sobre o outro, somos todos sujeitos em
processo.
Com o outro vivenciamos momentos
de troca e defendemos que, dentre tantos
acontecimentos tecidos nas redes cotidianas,
os eventos curriculares configuram-se por “[...]
não serem produzidos apenas na escola nem
ficarem a ela restritos” (LOPES; MACEDO,

Eu me chamo Valdecarmem
Maria de Brito, tenho 38
anos de idade, casei com 17
anos de idade e aos 18 fui
mãe pela primeira vez de um
lindo menino o qual dei o
nome de Juan Henrique

2011, p. 161).
Na medida em que são envolvidos
em processos discursivos e de reflexão crítica,

Figura 14 - Professora Valdecarmem
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num movimento definido por Alves (2008b) de

teoriapráticateoria, são dados novos nós em
suas redes de conhecimento.
Envolvendo e sendo envolvidos

Jairo Pereira Viana, nascido
no dia 27 de novembro de
1971 [...], filho de Maria
Pereira Viana. Tenho três
irmãs e cinco irmãos. Sou o
caçula.

pelos fios que compõem os sujeitos do Parfor,
acompanhamos o esforço que fazem para
conciliarem as quarenta horas de atividade
docente com o curso de Pedagogia que
acontece nos finais de semana (sextas-feiras,

Figura 15 - Professor Jairo

noturno), e aos (sábados, períodos matutino e
vespertino). Desde o primeiro encontro da
disciplina,

estabelecemos

confiança

entre

proposta

da

os

uma

pares,

pesquisa,

relação

explicitamos

os

de
a

procedimentos

metodológicos e a necessidade de adesão da
participação

por

meio

do

Termo

de

Eu me chamo Elizete Novato
Ribeiro Oliveira. Nasci no dia
23 de março de 1976. Sou filha
de Demerval de Souza Ribeiro e
Vitorina Novato Ribeiro. Sou de
uma família humilde e que
sempre morou no campo.

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE
(Apêndice B).
Em meio às redes de saberesefazeres

Figura 16 - Professora Elizete

dos encontros realizados com a turma composta
por vinte e sete alunos, tivemos que fazer algumas escolhas para delimitarmos o
quantitativo de participantes. Optamos pelos professores com formação em
magistério, efetivos na rede pública municipal de ensino e atuantes na primeira
etapa do EF (1º ao 5º ano).
Dentre os nove sujeitos que se adequaram ao perfil estabelecido, apenas
sete se dispuseram a participar da pesquisa. Nós os trouxemos para dialogar
conosco sobre a problemática investigada, reconhecendo-os como autoresautoras
do processo educativo, imersos em diferentes contextos sociais, históricos,
culturais, políticos e econômicos. Fazemos uso de suas imagens22 por uma defesa
política de valorização dos sujeitos praticantes (CERTEAU, 2008), que fazem a

Fomos autorizados pelos sujeitos por meio de Termo de Consentimento de Uso de Imagens e
Depoimentos (Apêndice C).
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educação acontecer no cotidiano das escolas, mas que infelizmente são silenciados
e esquecidos pelo discurso hegemônico.
Assim como estes professores, existem outros tantos anônimos que não
fizeram parte das grandes pesquisas; não há métodos com seus nomes, nem
escolas, nem livros editados sobre o seu saber escolar, mas que estão diariamente
reinventando as escolas e os saberes. Por isso, Ferraço (2003) alerta para a
necessidade de legitimarmos seus discursos, pela relevância que possuem na
tessitura do conhecimento.
Os textos e discursos elaborados e compartilhados pelos sujeitos cotidianos da pesquisa
precisam ser pensados não como citações e/ou exemplos dos discursos dos
autores/autoras que estudamos nas academias, mas como discursos tão necessários,
legítimos e importantes quanto estes [...]. Não se trata de usar fragmentos, trechos das
falas desses sujeitos como ilustrações dos nossos discursos, assim como fazemos com os
discursos dos teóricos legitimados pela academia. Trata-se de entender que também,
aqueles que vivem, de fato esses cotidianos são os legítimos autores/autoras dos discursos
‘com’ os cotidianos (FERRAÇO, 2003, p. 168).

Procurando
que se passa
nosujeitos
cotidiano,
mergulhamos
Os textos
e discursos entender
elaborados eocompartilhados
pelos
cotidianos
da pesquisa nos
precisam ser pensados não como citações e/ou exemplos dos discursos dos
movimentos
dialógicos
currículos
praticados
e nosdiscursos
posicionamos
como sujeito
autores/autoras
quedos
estudamos
nas academias,
mas como
tão necessários,
legítimos
importantes quanto estes[...].
Não se trata
usar de
fragmentos,
das mas a
de dentro
parae problematizarmos
não apenas
pordemeio
teorias trechos
a priori,
falas desses sujeitos como ilustrações dos nossos discursos, assim como fazemos com os
partir de
discursos
uma dos
produção
teóricos cotidiana
legitimados pela
no entremear
academia. Trata-se
das redes.
de entender
Ou seja,
que também,
por meio de
aqueles que vivem, de fato esses cotidianos são os legítimos autores/autoras dos discursos
uma perspectiva exotópica
que pesquisador
e pesquisados
“com”em
os cotidianos.
(FERRAÇO,
2003, p.168) usam o excedente de
visão para captar da realidade o que outro não capta. Nesse sentido, reconhecemos
Os assumirmos
textos e discursos
elaboradosposições
e compartilhados
pelos sujeitos
cotidianos da(professora)
pesquisa
que, ao
diferentes
discursivas
— pesquisador
e
precisam ser pensados não como citações e/ou exemplos dos discursos dos

autores/autoras
estudamos—nas
masidentidades
como discursosgeram
tão necessários,
pesquisados
(alunos que
do Parfor)
, asacademias,
diferentes
a diferença no
legítimos e importantes quanto estes[...]. Não se trata de usar fragmentos, trechos das

processo
constituição
da ilustrações
professoralidade.
falasde
desses
sujeitos como
dos nossos discursos, assim como fazemos com os
discursos dos teóricos legitimados pela academia. Trata-se de entender que também,
aqueles que vivem, de fato esses cotidianos são os legítimos autores/autoras dos discursos
“com” os cotidianos. (FERRAÇO, 2003, p.168)
Os textos e discursos elaborados e compartilhados pelos sujeitos cotidianos da pesquisa
precisam ser pensados não como citações e/ou exemplos dos discursos dos
autores/autoras que estudamos nas academias, mas como discursos tão necessários,
legítimos e importantes quanto estes[...]. Não se trata de usar fragmentos, trechos das
falas desses sujeitos como ilustrações dos nossos discursos, assim como fazemos com os
discursos dos teóricos legitimados pela academia. Trata-se de entender que também,
aqueles que vivem, de fato esses cotidianos são os legítimos autores/autoras dos discursos
“com” os cotidianos. (FERRAÇO, 2003, p.168)
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PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA-PARFOR
O Art. 62 da LDBEN/96 destaca que a formação de docentes para atuar
na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de
graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação. A referida
lei admite como formação mínima para o exercício do magistério na educação
infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do EF a oferecida em nível médio na
modalidade normal (BRASIL, 2013). No §4º do artigo 87, a referida lei estabeleceu
um prazo para que fosse oferecido o acesso à formação inicial aos professores que
ainda não a possuíam, conhecido como o final da Década da Educação 23, sendo
admitidos, após esse prazo, apenas professores habilitados em nível superior ou
formados em serviço. Nesse contexto, conforme o site da Capes, do Ministério da
Educação, o Parfor, na modalidade presencial, surge como um Programa
emergencial instituído para atender à demanda por formação inicial e continuada
de professores em âmbito nacional.
Contudo, Silva (2015) ressalta que a Política de Formação de Professores
só começa a ganhar novos contornos a partir da publicação, em 24 de abril de 2007
pelo governo federal, por meio do Decreto 6.094 (BRASIL, 2007b), que dispõe sobre
a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. Ainda em
2007, o governo federal, através do Decreto 6.316 (BRASIL, 2007a), de 20 de
dezembro, atribuiu como uma das finalidades da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) induzir e fomentar, em regime de
colaboração com os estados, os municípios e o Distrito Federal, exclusivamente
mediante convênios com instituições de ensino superior públicas, a formação inicial
e continuada de profissionais do magistério.
Enfim, no ano de 2009, visando à implementação da diretriz XII do Plano
de Metas e levando em consideração a demanda apresentada pelos estados,
municípios e Distrito Federal no Programa de Ações Articuladas (PAR) quanto à
necessidade de formação inicial para os professores de suas redes, o governo federal

A Década da Educação corresponde ao período de dez anos contados a partir da promulgação da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 20 de dezembro de 1996.
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instituiu, através do Decreto 6.755 (BRASIL, 2009), a Política Nacional de
Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica. Dessa política surge
o Parfor, que visa atender ao disposto no artigo 11, inciso III do Decreto n.º 6.755
de 29 de janeiro de 2009 e fora implantado em regime de colaboração entre a Capes,
os estados, municípios, o Distrito Federal e as Instituições de Educação Superior
(IES).
Na Bahia, o Parfor iniciou-se em
2009, em parceria com seis Instituições Públicas
de Ensino Superior (IPES), a saber: UFBA,
UFRB, UNEB, UESB, UESC e UEFS)24. Em
pesquisas realizadas sobre o programa no
estado, Mororó e Couto (2015), observam que,
em geral, os cursos são oferecidos em regime
semipresencial (uma semana por mês) e com
muitas restrições à participação efetiva dos
alunos no cotidiano universitário. Gatti (2011)
pormenoriza como se dá essa parceria e o acesso

Hoje me sinto uma pessoa realizada por
ter uma ótima família, um excelente
trabalho, e também por estar cursando
uma faculdade de Pedagogia que foi e é
um dos grandes objetivos da minha
vida.
Jairo

A Capes gerencia e acompanha o
processo de proposição, inscrição e
execução dos planos estratégicos
dos estados em parceria com as
IESs participantes, os quais devem
propor cursos para atender às
carências regionais em áreas
estratégicas, respaldadas pelos
Fóruns Estaduais Permanentes de
Apoio à Formação Docente. Para
tanto, a Capes criou um sistema
informatizado, a Plataforma Freire,
pelo qual os professores das redes
públicas se candidatam aos cursos
de formação inicial e continuada,
mediante pré-inscrição. As
secretarias de Educação a que
pertencem os docentes validam as
inscrições que correspondem às
necessidades da rede, conforme o
planejamento estratégico
elaborado, e as inscrições
validadas são submetidas às IESs,
para fins de seleção e matrícula
(GATTI, et al 2011, p.55).

Fiz alguns cursos fornecidos pela Secretaria de
Educação do município, tenho curso de
matemática, curso de educação infantil, curso
para crianças especiais e atualmente estou
cursando pedagogia pela UESB.
Valdecarmem

Fiz alguns cursos fornecidos pela Secretaria
de Educação do município, tenho curso de
24 UFBA – Universidade Federal da Bahia; UFRB – Universidade Federal do Recôncavo Baiano;
matemática, curso de educação infantil, curso
UNEB – Universidade do Estado da
Bahia;
UESB
– Universidade
Estadual
para
crianças
especiais
e atualmente
estoudo Sudoeste da Bahia;
UESC – Universidade Estadual de Santa
Cruz;
UEFS
–
Universidade
Estadual de Feira de
cursando pedagogia pela UESB.
Santana.

Valdecarmem
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dos professores ao programa.
O Parfor de Pedagogia onde que
realizamos a pesquisa surgiu de uma parceria

Quando quis fazer
Pedagogia uma coisa que
me motivou foi de tentar
fazer o que alguns
professores fizeram de bom
para me e não deixar que
nenhum professor faça com
os alunos o que alguns
fizeram comigo como
estudante

entre um munícipio baiano, a Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e a
Capes, oferecendo a primeira licenciatura para
professores com formação em nível médio e que
atuam na rede pública de ensino. Trata-se de
um curso oferecido “fora de sede”, ou seja, acontece

Suzana

fora do campi institucional localizado na cidade de
Vitória da Conquista-Bahia.
Quando quis fazer
Pedagogia uma coisa que
me motivou foi de tentar
fazerEstou
o quecursando
alguns Pedagogia
pela
UESBde
(Universidade
professores
fizeram
bom
do Sudoeste
da
para me eEstadual
não deixar
que
Bahia)
através
do
programa
nenhum professor faça com
(Programa de
os alunosParfor
o que alguns
Formação
Professores), é
fizeram
comigo de
como
um
curso que sempre tinha
estudante
vontade de fazer.
Suzana
Anísio

Conforme Mororó e Couto (2015,
p.32),

“[...] por exigência do Conselho

Estadual de Educação da Bahia-CEE, o
processo de autorização dos cursos do
PARFOR, quando esses acontecem fora
dos campi das instituições [...] devem
vir

acompanhados

por

seu

projeto

institucional de formação de professores
em serviço”, no entanto, em entrevistas

Estou cursando Pedagogia
Quando
fazer
realizadas pelas referidas professoras
pelaquis
UESB
(Universidade
Pedagogia
uma
coisa
que
Estadual do Sudoeste da
com coordenadores do Parfor nas IPES do
me motivou
de tentar
Bahia)foiatravés
do programa
Hoje
me
vejo
fazendo
um
fazer o Parfor
que alguns
(Programa de
estado, percebemos que tal projeto tem
curso
de de
nível
superior, é
professores
fizeram
deProfessores),
bom
Formação
Pedagogia,
numa faculdade
para me
e não
deixar
um
curso
que que
sempre tinha
sido resultado de uma exigência, e não
a UESB,
o qual
nenhum renomada,
professor
faça
com
vontade de
fazer.
está me
proporcionando
novos
das discussões internas sobre o perfil
os alunos
o que
alguns
conhecimentos,
novas
fizeram comigo como
Anísio
de formação desejada.
reflexões
que nos leva a atuar
estudante
nessa profissão com mais
Tais informações nos levam
segurança.
Suzana
Estou
cursando
Pedagogia
pela UESB (Universidade
a questionar como as redes de
EstadualElizete
do Sudoeste da
saberesefazeres dos discentes do
Bahia) através do programa
Parfor (Programa de
Quando quis fazer
Parfor são consideradas na proposta do
Formação de Professores), é
Pedagogia uma coisa que
um
curso
que fazendo
sempre tinha
Hoje
mede
vejo
umprograma; até que ponto os currículos tecidos em
me motivou
foi
tentar
vontade
de
fazer.
nível superior,
fazer curso
o que de
alguns
Pedagogia
numa
professores
fizeram, de
bomfaculdade
Anísio
para merenomada,
e não deixar
que
a UESB, o qual
nenhum
professor
faça com novos
está
me proporcionando
os alunos
o que
algunsPedagogia
conhecimentos,
novas
Estou
cursando
fizeram
comigo
como
reflexões
que
nos
leva
a atuar
pela UESB (Universidade
estudante
nessa
profissão com mais
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outros contextos são valorizados no cotidiano das aulas, bem como quais as
motivações dos sujeitos para ingressarem em um curso oferecido pelo Parfor.
Sem perdermos de vista o objetivo principal de problematizarmos os
movimentos dialógicos dos currículos praticados no processo de constituição da
professoralidade, discutimos com os sujeitos a fim de trançarmos novos fios de
conhecimentos numa rede que consideramos inacabada. Tecemos a vida com fios
coloridos, potencializando os conhecimentos cotidianos, usando diferentes cores
para identificarmos trechos dos discursos emanados das narrativas 25 docentes.
Conforme Bakhtin (2010), “[...] toda transmissão, particularmente sob a
forma de escrita, tem seu fim específico [...], além disso a transmissão leva em conta
uma terceira pessoa – a pessoa a quem estão sendo
transmitidas

as

enunciações

citadas

(BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2010, p. 152).
Nesse sentido, os discursos sobre a escolha
pelo curso de licenciatura em Pedagogia se
entrelaçam aos discursos do contexto das
“práticasteorias”

(ALVES,

2010)

das

políticas de governo, especialmente quando

Terminei Teologia, e
comecei Pedagogia, para
quem pouco estudou isto é
uma grande agonia. Agora é
só trabalho entre homem e
mulher, para atender mais
um pedido da Marlene
Xavier.
Renato

destacam a imposição da Lei 9.394/96 para
que todo professor possua formação em nível
superior.

Terminei Teologia, e
comecei Pedagogia, para
Os sujeitos vislumbram no curso superiorquem pouco possibilidades
de
estudou isto é
uma grande agonia. Agora é
exercerem uma prática pedagógica diferente da quesó trabalho entre homem
vivenciaram
e
mulher,
para
atender
mais
enquanto discentes, evidenciando táticas cotidianas frente aos currículos
um pedido da Marlene

praticados, incidindo as redes de saberesefazeres (CERTEAU,
Xavier. 2008) ou os
movimentos teóricospráticosteóricos (ALVES, 2010) que os tornam
Renato professores.

O emaranhado dos fios nos instiga a pensar no que Bakhtin e Volochinov
(2010, p. 117) enfatizam ao colocar que “[...] toda palavra comporta duas faces. Ela
Terminei
e de que se
é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém,
comoTeologia,
pelo fato
comecei Pedagogia, para
quem pouco estudou isto é
uma grande agonia. Agora é
25 Optamos por uma transcrição não linear das narrativas, trançando percursos de idas e vindas
só trabalho entre homem e
nos contextos espaços temporais que aparecem e desaparecemmulher,
nos discursos
docentes.
para atender
maisFizemos a
transcrição dos trechos, tal como produzidas pelos sujeitos a fim de respeitarmos as marcas da
um pedido da Marlene
escrita dos praticantes.

Xavier.
Renato
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dirige para alguém. [...]. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao
outro”, conforme percebemos no discurso de Renato ao dirigir-se a professora da
disciplina.
Para Bakhtin (2003, p. 294-295), “[...] nosso discurso [...] é pleno de
palavras dos outros, de um grau de alteridade ou de assimilabilidade, de um grau
vário de aperceptibilidade e de relevância”. Nesse sentido, cabe pensarmos nas
vozes silenciadas nas redes constituídas com o outro, na interação com um curso
de teologia vivenciado por Renato, nas suas dificuldades como cidadão do campo
para frequentar o curso de Pedagogia e na sua agonia que remete a sensações
desagradáveis vivenciadas na escola. Seria pelo fato de as propostas de

currículosformação desconsiderarem os conhecimentos práticos e o contexto sóciohistórico do sujeito?
Desenrolando outros fios, Edvane busca no curso de Pedagogia novos
instrumentos e metodologias de ensino. Nas marcas dos currículos praticados
enquanto discente da educação básica, carrega uma concepção de educação
tecnicista, atrelada à ideia de verdade única que poderá ser apreendida e aplicada
na sala de aula por meio de uma determinada metodologia de ensino.
Ao destacar a importância de estarem cursando o ensino superior, os
participantes enfatizam o nome da Uesb, considerando-a uma instituição de ensino
renomada. “Os discursos nos quais inscrevem seus dizeres coexistem com outros
discursos que provêm de outras posições-sujeito, de outros lugares discursivos, de
outras formações discursivas” (CASTRO, 2009, p. 27). Mesmo com todas as
dificuldades enfrentadas pela universidade pública no Brasil, acreditam que a
Uesb é um espaço fértil para produção de novos conhecimentos e construção de
uma sociedade mais justa. São discursos construídos nos campos teóricospráticos
e que se sustentam por meio do entrelaçamento de conhecimentos.
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ENTRETECENDO OS CURRÍCULOS PRATICADOS E A CONSTITUIÇÃO DA
PROFESSORALIDADE

Aquela noite, deitada contra o ombro dele,
a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua
felicidade.
E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos,
logo os esqueceu. Porque, descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a
não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar.
Uma casa melhor é necessária, -- disse para a mulher. E parecia justo, agora
que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes
para os batentes, e pressa para a casa acontecer.
Mas pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente. – Para que ter casa, se
podemos ter palácio? – perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou
que fosse de pedra com arremates em prata.
Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios
e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para
chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo para arrematar o dia.
Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo
da lançadeira.

A moça tecelã – Marina Colasanti
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CURRÍCULOSFORMAÇÃO: NOTAS DE DISCUSSÃO NO CONTEXTO DA
PESQUISA

Q

uando

tratamos

de

currículosformação,

inevitavelmente

percebemos que estes conceitos se entrelaçam no campo da

educação, sendo necessário pensar na complexidade dos termos e romper com a
dicotomização propiciada pelas disputas de concepções, dinâmicas e políticas.
Observamos que em muitos casos as propostas curriculares e de formação docente
desconsideram as redes de saberes, fazeres, poderes, valores e afetos trançados nos
cotidianos das escolas, contudo “[...] longe, bem longe dos poderes econômicos e
administrativos, ‘o Povo fala’” (CERTEAU, 2008, p. 222), mas suas vozes têm sido
silenciadas pelos grandes discursos. Dessa maneira, dada a condição de
complexidade da criação do conhecimento em meio as redes cotidianas, torna-se
impossível sabermos quando estamos vivendo processos curriculares ou de
formação.
Desfiando o emaranhado dos fios legais que vem conduzindo as
propostas de currículosformação no Brasil, atentamos que, apesar de toda uma
militância em defesa do que seja o currículo e a formação para (des)camuflar as
intenções subjacentes às propostas hegemônicas, ainda convivemos com discursos
que propagam uma falsa ideia de igualdade, invisibilizam as diferenças e
reproduzem desigualdades.
Considerando alguns documentos legais, com especial realce para a Lei
n.º 9.394/96, notamos proposições que tendem a uma articulação desses campos,
bem como à valorização das experiências docentes, mas que nem sempre são
concretizadas no cotidiano escolar. A referida Lei, em seu Art. 61, destaca que a
formação de profissionais da educação “[...] terá como fundamentos a associação
entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço;
aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e
outras atividades” (BRASIL, 1996).
Mas como as propostas de currículosformação têm atendido a essa
exigência legal? Temos considerado o conhecimento cotidiano, o discurso do povo?
Tematizando sobre os currículos, o Art. 26 da mesma Lei ressalta que os currículos
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dos ensinos fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser
complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma
parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da
cultura, da economia e da clientela (BRASIL, 1996). Com base na LDBEN/96, o
Ministério da Educação (MEC) publicou, em 1997 e 1998, respectivamente, os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 1ª a 4ª série (BRASIL, 1997) e de 5ª
a 8ª série (BRASIL, 1998), pretendendo oferecer uma proposta ministerial para a
construção de uma base comum nacional para o EF, o que, consequentemente,
serviria de referência para a formação de professores.
Os PCNs não fugiram à regra das propostas curriculares direcionadas
para a educação brasileira, estabelecendo os conteúdos, objetivos, metodologias e
modos de avaliação a serem adotados nos mais diversos cotidianos escolares, sendo
extremamente questionados, principalmente por curriculistas. Para Corazza
(2001), subjacente à proposta está uma gama de valores, crenças e comportamentos
de uma classe social hegemônica que visa difundir os conhecimentos tidos como
válidos por esta mesma classe, incutindo uma moral que nos conduz a agir de
acordo com os interesses daqueles que controlam a sociedade.
A aprovação do novo PNE pelo Congresso Nacional — sancionado sem
vetos e que resultou na Lei n.º 13.005/2014, após amplo estudo e discussões com
diferentes setores da sociedade — estabelece, em sua meta 15, o prazo de 1 ano
após sua vigência para que todos os professores
Preocupa-me como se desconsidera a
dimensão do currículo como
negociação que produz
específica em nível superior por meio de política
discursivamente conhecimento na
nacional de formação dos profissionais da escola em conexão com tantas outras
produções socialmente instituídas.
educação, conforme previsto pela LDBEN/96.
Como se qualquer base curricular,
qualquer proposta, qualquer padrão,
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a
qualquer texto, não estivesse
submetido à tradução a uma
formação inicial e continuada dos profissionais
contextualização radical. Como se
qualquer texto não estivesse
do magistério da educação básica (DCN),
submetido a ser outra coisa, uma vez
homologada pelo MEC em 24 de junho de 2015,
que é disseminado e lido. Preocupame como o debate teórico
apontam, dentre outras questões, que a
pedagógico é desconsiderado
(LOPES, 2015, p. 456).
melhoria da formação de profissionais do

da

educação

básica

possuam

formação

magistério consiste na garantia de base comum nacional, sem prejuízo de base
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diversificada, pautada pela concepção de educação como processo emancipatório e
permanente, bem como pelo reconhecimento da especificidade do trabalho docente
(DOURADO, 2015).
As discussões mais recentes sobre a necessidade de aprovação de uma
BNCC trazem, nas entrelinhas, uma proposta de currículosformação vinculada a
interesses hegemônicos que desconsidera sobretudo o debate teórico pedagógico.
Lopes (2015) enfatiza que a base contempla objetivos de transformação social e
saberes universais marcados pela história do currículo, mas questiona o fato de
este projeto abrir espaço para um debate nacional, uma vez que todos os termos já
estão definidos, apresentando soluções para os problemas sociais exclusivamente
por meio da educação, reconhecendo o conhecimento como um dado que pode ser
capturado para ser posteriormente distribuído. Desta forma, o currículo é
desconsiderado em sua dimensão, na medida em que a BNCC não leva em conta
as possíveis conexões e contextualizações socialmente instituídas.
Percebemos,

assim,

que

as

propostas

de

homogeneização

dos

currículosformação possuem um caráter neoliberal, cuja principal finalidade é
formar profissionais para o mercado de trabalho, e isso tem sido questionado por
diferentes entidades da sociedade, mormente por educadores que reconhecem as
intenções subjacentes à proposta. Conforme o artigo das professoras Hilda
Aparecida Micarello e Isabel Cristina Frades citado anteriormente, o intenso
debate nacional sobre a BNCC no decorrer de 2015 e 2016 já estava previsto na
CF/88, na LDBEN/96, e depois viria a ser reafirmado nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica (DCNEB). Todas essas legislações e documentos
complementares foram desenvolvidos num momento em que a sociedade brasileira
aspirava e praticava a democracia, posto que a própria legislação vigente garantia
a liberdade de ensinar, o respeito às diferenças e indicava os direitos essenciais a
serem assegurados pela educação.
Vinte anos após a promulgação da LDBEN/96, como parte do esperado
debate, foi produzido o PNE, que levou ao estabelecimento de metas relativas à
BNCC. Interpretando interesses e lutas, foi construída uma proposta de BNCC em
sua primeira e segunda versões. Tal processo foi balizado pela ampla participação
da sociedade na produção do PNE, bem como pelo diálogo com grupos que
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trabalham com a educação e pesquisa educacional. Ainda de acordo com as
referidas professoras, decisões sobre currículo ocorrem num campo de lutas e
disputas, mas aqueles que se envolveram na elaboração das duas versões do
documento tinham como horizonte uma visão de que os direitos sociais, políticos e
éticos e a formação integral dos sujeitos seriam o norte de seu processo de
construção e que, sendo a base um parâmetro para inspirar currículos, esta deveria
se pautar na busca pela equidade, no acolhimento à diversidade e nos acordos e
documentos que já tinham sido produzidos para a educação básica.
Em

um

colóquio

promovido

pela Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação (Anped) em abril de
2016, com o tema A Base em Questão: Desafios

para a Educação e o Ensino no Brasil, a
referida instituição se posicionou contrária à
metodologia adotada pelo MEC, que no lugar
de realizar amplo debate público sobre tema
tão importante para professores, gestores e
estudantes das escolas públicas brasileiras,
optou pelo caminho de escuta de especialistas
convidados e consulta fria à sociedade.

Figura 17 - Cartaz da campanha

Conforme reportagem divulgada no site da instituição à época da realização do
evento, apesar da diversidade de opiniões tecidas durante o colóquio, algumas
críticas com relação à BNCC foram praticamente unânimes, tais como a
problemática centralização no desempenho e avaliação, a visão tecnicista e
unificadora, a desconsideração da construção dos saberes cotidianos, do histórico
de conquistas e das Diretrizes Curriculares, o não reconhecimento das condições
de trabalho dos professores, a eleição de conceitos e conteúdos controversos, que
não garantem a diversidade, além do próprio atropelo de prazos da construção da
base.
Para nós, o discurso hegemônico é tendencioso e visa restringir as
propostas de currículosformação aos interesses dominantes, prescrevendo o que
deve ser ensinado nas escolas e abarcando a formação docente apenas aos cursos
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de licenciatura ou de formação continuada oferecidos por instituições de ensino.
Por isso, comungamos com os professores Carlos Eduardo Ferraço e Paulo Carrano,
presentes na realização do colóquio promovido pela Anped ao enfatizarem que [...]
enquanto a BNCC estabelece processos frios de escuta, nós queremos que os
professores nos contem como eles já constroem e praticam o currículo em suas salas
de aula, lançando à Campanha#aquijátemcurrículo. Os idealizadores da referida
campanha defendem que os professores brasileiros já praticam currículos de
variadas maneiras e denunciam o fato destes professores não terem sido
devidamente ouvidos no processo de elaboração da proposta da BNCC que será
encaminhada pelo MEC ao CNE. Com o lema, Conte a sua história com o currículo

na escola, a campanha visa fazer circular por todo o Brasil vozes que narrem
experiências curriculares tecidas por sujeitos ordinários.
Não estamos, todavia, desconsiderando a importância das concepções
clássicas, historicamente atreladas à universalização do ensino e a uma lógica
mercantilista, que “[...] cria o discurso da atualização e da necessidade de
renovação” (GATTI, 2008, p. 58). Na verdade, estamos tentando ir além do que já
foi produzido, defendendo os currículosformação como uma tessitura do
conhecimento em rede, que inclui a ideia da não superioridade de alguns saberes
sobre outros, entendendo todos os tipos de conhecimento científicos ou cotidianos
como importantes nos processos formativos (ALVES, 2011).
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PROFESSORALIDADE: COMPOSIÇÕES TECIDAS NO PROCESSO DE TORNAR-SE
PROFESSOR

A minha trajetória como professor
começou no ano de 1995, assim
que concluí o magistério. Durante
a minha formação nunca pensei
em assumir a profissão de
docente, não tinha nenhuma
vocação para ser educador [...],
isso só veio a mudar no período
do meu estágio, comecei a ver a
educação com outros olhos [...],
puder ver como é importante o
trabalho de um educador.
Anísio

E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem
tinha pensado em filhos, logo os esqueceu.
Porque, descoberto o poder do tear, em nada
mais pensou a não ser nas coisas todas
que ele poderia lhe dar.
(Colasanti, 2004).
Se alguns aspectos do processo de
fragmentação

do

conhecimento

contribuíram para o desenvolvimento
da humanidade, outros causaram um
estilhaçamento no entendimento dos seres

A minha trajetória como professor humanos, da natureza e das sociedades. Ou
começou no ano de 1995, assim
seja, se nos fizeram felizes durante
que concluí o magistério. Durante
a minha formação nunca pensei
algum tempo (COLASANTI, 2004),
emSempre
assumirtive
a profissão
de ser
vontade de
por outro lado, dominaram corpos e
docente,
não tinha
nenhumavem
professor,
essa vontade
vocação
para
ser
educador
[...],
comigo desde quando era
mentes por meio de uma educação
issoadolescente,
só veio a mudar
no quando
períodome
mas foi
do meuformei
estágio,
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em comecei
magistério
quea
homogeneizante que desconsidera
educação
com
outrosvocação
olhos [...],
descobri
a minha
para
puder
ver como
é importante
o
os conhecimentos práticos.
professor
e obtive
ótima média
trabalho
deestágio
um educador.
do meu
em 1994.

Tais propostas deixaram

Anísio
Jairo

brechas para tecermos críticas e
lutarmos por uma sociedade mais justa,

A minha trajetória como professor
trilhando caminhos diferentes dos até então
começou
no ano
1995, assim
Sempre
tivede
vontade
de ser
que concluí
o magistério.
Durante
professor,
essa vontade
vem
percorridos. O discurso daqueles que defendem os
a minha
formação
pensei
comigo
desdenunca
quando
era
interesses
de uma
minoria
a formação docente à ideia do dom.
em assumir
amas
profissão
de atrelaram
adolescente,
foi quando
me
docente,
não
tinha
nenhuma
formei em magistério que
Acreditava-se,
ou fazia-se
crer,
que o professor já nascia professor. As noções
vocação
paraa ser
educador
[...],
descobri
minha
vocação
para
issoprofessor
só veio
a emudar
período
obtiveno
média
relacionadas
à vocação
eótima
ao
sacerdócio
estavam impressas na profissão, conforme
do meudoestágio,
comecei
ver a
meu estágio
ema1994.
podemos
constatar
nos discursos
educação
com outros
olhos [...], produzidos pelos participantes da pesquisa.
puder ver comoJairo
é importante o
trabalho de um educador.
Anísio
Sempre tive vontade de ser
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As redes que os constituem remetem à
escolha pelo magistério, à ideia de vocação e/ou
falta de opção para exercerem uma outra

destaca uma implicação com a docência

Todo o exercício profissional
acarreta um período de
iniciação. Apesar de não ter
escolhido essa profissão por
algum chamado vocacional,
sempre gostei muito de ser
professora, busco cada ano
ser melhor do que o ano
anterior e me aperfeiçoando
cada vez mais para fazer um
bom trabalho.

desde a adolescência, deixando escapar a

Valdecarmem

profissão. Sob essa perspectiva, o magistério
é compreendido como uma missão a ser
cumprida. Portanto, enquanto missão, o
discurso

acaba

por

desvalorizar

a

profissão docente. Diferentemente, Jairo

subjetividade tecida em rede.
Contrapondo a ideia hegemônica de
Todo o exercício profissional

descaracterização da formação docente, apontada acarreta um período de
iniciação. Apesar de não ter
como uma vocação, Pereira (2013)
defende que o tornar-se professor não
se dá por vocação ou destino; os
sujeitos, ao serem alterados pelas
experiências, se individualizam
no campo da docência e vão se
produzindo. “Vir a ser professor é

escolhido essa profissão por
algum chamado vocacional,
sempre gostei muito de ser
professora,
cadaeano
Eu não tinha
a menorbusco
intenção
ser melhor
do queao ano
nem vontade
de abraçar
e me aperfeiçoando
carreiraanterior
do magistério,
foi por
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vez
mais
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cursar magistério
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era isso ou
Contabilidade como nunca foi
Valdecarmem
boa com números,
resolvi então
partir para o magistério.

uma diferença de si que o sujeito
Suzana

produz culturalmente (num campo

Todo o exercício profissional
acarreta um período de
coletivo), num dos seus inumeráveis
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escolhido
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algum
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Assim que terminei
(PEREIRA, 2013, p. 22).
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forma, quando os sujeitos falam da vocação

ou não pelo magistério, explodem as redes que
Assim.
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formação para além da instrumentalização. Uma formação que se dá nos diferentes
contextos das “práticasteorias” (ALVES, 2010) e que, mais do que nunca, precisam
ser considerados como forma de enfrentamento ao momento atual de
desmantelamento das conquistas que obtivemos nos últimos anos na educação
brasileira.
Corroborando com Alves (2010), Pereira (2013, p.192) defende que “[...]
a medida que o processo de formação de professores adquirir esse cunho, afastará
de vez o fantasma da formação baseada exclusivamente no desenvolvimento de
habilidades, na aquisição de conteúdos, na incorporação de uma didática”. Com
isso, inferimos que as discussões de Pereira (2013) sobre a professoralidade
dialogam com os estudos que defendem a formação docente, tal como uma tessitura
em meio às redes de conhecimento (ALVES, 2011).
A professoralidade consiste em estar comprometido com a experimentação, com a
pesquisa, com a investigação, com a invenção de caminhos para operacionalizar nossa
própria prática, e não com a reprodução - seja pelo direito, seja pelo avesso, de modelos
incrustados em nossa memória (PEREIRA, 2013, p. 223).

Para o autor, os movimentos de professoralidade se constituem como
uma rede que é trançada na medida em que nos posicionamos como propositores
A professoralidade
emSendo
“estar comprometido
com a experimentação,
com“[...]
a
para conosco
e para com consiste
o outro.
assim, apostamos
na ideia de que
não
pesquisa, com a investigação, com a invenção de caminhos para operacionalizar nossa

é pelo própria
simples
fato ede
alguém
vem
a ser
professor”
prática,
nãoser
cominstrumentalizado
a reprodução - seja peloque
direito,
seja pelo
avesso,
de modelos
incrustados em nossa memória (PEREIRA, 2013, p.223).

(PEREIRA, 2013, p. 204), mas que nos constituímos professores na tessitura das
redes, sendo envolvidos em processos formativos dentro e fora do espaço acadêmico.
A prática cotidiana e os percursos formativos, ou seja, os currículos praticados,
A professoralidade
consiste em “estar comprometido com a experimentação, com a
constituem
a professoralidade.

pesquisa, com a investigação, com a invenção de caminhos para operacionalizar nossa
própria prática, e não com a reprodução - seja pelo direito, seja pelo avesso, de modelos
em nossa
memória (PEREIRA,
2013,
p.223).
Vir a ser professorincrustados
é uma escolha,
uma diferença
na história do
sujeito.
Ser professor não é a
prática de uma vocação. Não é uma mera habilidade a ser desenvolvida. A professoralidade é a
condição de proposição que o sujeito assume como diferença de si, uma escolha em ser agente de
desinstalação do que está estabelecido e, ao mesmo tempo, suportar junto o terremoto, o resgate
das vítimas e a construção de uma nova cidade. [...] a professoralidade traz a condição de ser, ao
mesmo
tempo,em
impulso
rede (PEREIRA,
p.207).
A professoralidade
consiste
“estarecomprometido
com2013,
a experimentação,
com a
pesquisa, com a investigação, com a invenção de caminhos para operacionalizar nossa
própria
e não proferidos,
com a reprodução
- sejada
pelo
direito, seja pelo avesso,
de modelos
Nosprática,
discursos
a ideia
professoralidade
aparece
atrelada à
incrustados em nossa memória (PEREIRA, 2013, p.223).

compreensão de experiência, vinculando a prática às vivências no cotidiano escolar.
No entanto, aprendemos com Larrosa (2016, p. 48) que “[...] a experiência é o que
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me acontece, me constitui, me faz como sou, marca
minha maneira de ser, configura minha
pessoa e minha personalidade”, ou seja, a
experiência nos altera. Ainda conforme o
autor, o que apenas nos passa é
vivência, e não experiência. A vivência
que nos marca, que nos faz sentir e agir
de outra maneira e que nos possibilita
considerar

o

que

percebido,

que

antes

nos

não

experiência (LARROSA, 2002).
Em

certa

medida,

a

maneira como Larrosa dialoga
sobre a experiência pode nos
remeter apenas à ideia da
singularidade, no entanto a
experiência
presença

não
do

escapa

outro,

aos

nos constituindo; não há como
pensarmos a experiência, a
ou

melhor,

é
[...]. Fiquei até o ano de
1998,
em que
me formeinoem
Essa experiência
vivenciada
Quando terminei
início Magistério.
de minha carreira,
me
magistério,
mudeie de
ajudou a operceber
o valor
a
emprego
e
fui
trabalhar
em
missão árdua de um educador. No
uma
Loja
de
Conveniência
decorrer do trabalho realizado e
comecei a cursar Direito.
naquela
escola, comecei a
Fiz até o 4º ano, e larguei
dialogar porque
com osnão
paisconsegui
e estudantes
pagar.

orientando-os a ter uma boa
convivência de harmonia entre as
famílias, incentivando
Suzana a
valorização dos estudos com a
responsabilidade de cumprir os
seus deveres na busca de seus
direitos.
[...].
Fiquei até o ano de

à

movimentos dialógicos que vão

formação,

Suzana

era

transforma,

[...]. Fiquei até o ano de
1998, em que me formei em
Magistério. Quando terminei
o magistério, mudei de
emprego e fui trabalhar em
uma Loja de Conveniência e
comecei a cursar Direito.
Fiz até o 4º ano, e larguei
porque não consegui pagar.

1998, em que me formei em

a

Edvane
Magistério. Quando terminei

o magistério, mudei de
emprego e fui trabalhar em
educação,
fora
das
relações
Comecei
minha
carreira, e
uma Lojaa de
Conveniência
também
sem
formatura,
ade
comecei
a
cursar
Direito.
alteritárias.
Em Escritos sobre a Essa experiência vivenciada no início
demanda
por
professor
ainda
Fiz até
4º ano,aeperceber
larguei
minha carreira,
meoajudou
era
muito
procura,
sonhando
experiência (2016), dentre outras
porque
não
consegui
pagar.
o valor e a missão árdua de um
em
ser
concursado,
foi
assim
educador. No decorrer do trabalho
críticas, o referido autor aponta a
quenaquela
eu senti,escola,
mas o comecei
sonho não
realizado
a
demorou,
pois
eu
logo
Suzana
dialogar com os pais e estudantes
ciência moderna como responsável
orientando-osconsegui.
a ter uma boa
por converter a experiência em
convivência de harmonia entre as
Renato
famílias, incentivando
a valorização
experimento,
ou
apenas
ao dos estudos com a responsabilidade
[...]. Fiquei até o ano de
os seus
na busca
conhecimento prático. Para ele, “[...] de
o cumprir1998,
em deveres
que me formei
em
de
seus
direitos.
Magistério. Quando terminei
sujeito da formação não é o sujeito da educação ou
Comecei
a minhamudei
carreira,
o magistério,
de
Edvane
também
sem
formatura,
a
emprego
e
fui
trabalhar
da aprendizagem e sim o sujeito da experiência”
(LARROSA,
2016,ainda
p.em48).
demanda
por
professor
uma Loja de Conveniência e
era comecei
muito procura,
a cursarsonhando
Direito.
em Fiz
ser até
concursado,
assim
o 4º ano, foi
e larguei
que
eu
senti,
mas
o
sonho
não
porque vivenciada
não consegui
Essa experiência
no pagar.
início
eu logoa
de minhademorou,
carreira,pois
me ajudou
consegui.
perceber o valor e a missão árdua de
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Na arte de tecer e destecer com o outro,
somos sempre múltiplos e escolhemos os
fios que evidenciaremos na tessitura

belas lãs cor de tijolo, fios verdes

Assim tenho desenvolvido um
trabalho significativo na vida dos
alunos, através de um trabalho
coletivo, troca de experiências e
relatos vivenciados no dia-a-dia,
com o objetivo de desenvolver
uma aprendizagem eficaz,
buscando sempre o sucesso e
desenvolvimento dos educandos.

para os batentes, e pressa para a

Edvane

das

redes.

Uma casa melhor é

necessária, disse para a mulher. E
parecia justo, agora que eram dois.
Exigiu que escolhesse as mais

casa acontecer (COLASANTI, 2004).
Escrevendo sob forma de versos,

Renato nos convoca a pensarmos sobre o enunciado

formatura. Se,

por um lado, o discurso nos parece carregado por uma concepção hegemônica da
educação que visa formatar uma identidade docente, por
outro denuncia a precariedade da formação de
professores ao longo da história da educação
brasileira, em que para ser professor
bastava a vocação, e não uma séria política
de Estado, comprometida com a formação
crítica dos cidadãos.
Os discursos se entrecruzam,
apontando a todo tempo a presença das
redes e as contradições que vão sendo

Ser professora não fazia parte
dos meus planos até eu
concluir o ensino
fundamental. Assim que
concluí a 8ª série e me
ingressei no curso de
Magistério passei a pensar
nessa hipótese por não haver
no município outro curso e,
as dificuldades de sair para
estudar fora eram grandes.
Elizete

tecidas nos processos formativos. Refratam
as estratégias dominantes que os constituem
Ser professora não fazia parte
por meio de pressupostos de objetividade, eficácia,
dos meus planos até eu

sucesso, desenvolvimento, além de revelar as táticas (CERTEAU,
2008) cotidianas,
concluir o ensino
fundamental. Assim que

o inacabamento do sujeito que se reinventa na interação
com
outro
concluí
a 8ªo série
e .me

no os
curso
de
Construindo percursos formativos que nosingressei
tornam
professores
que

Magistério passei a pensar
nessa hipótese
por não haver
somos, percebemos a formação docente para além
da instrumentalização
e
no município outro curso e,
aplicabilidade de teorias e métodos de ensino. Tomamos
a professoralidade
como
as dificuldades
de sair para
estudar fora eram grandes.

um movimento contínuo de constituir-se professor, como invenção e produção de
Elizete
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diferenças. Nesse processo, ao tempo em que somos únicos também somos plurais.
Os fios trançados são plurais, permitindo que defendamos a professoralidade como
a “desconstrução” de identidades para produção de diferenças.
Chamamos de “desconstrução” porque para sermos professores não
basta a aquisição de determinadas habilidades em cursos de licenciatura que nos
“modulam’ e “rotulam”, nos atribuindo uma identidade. Mesmo que cursemos uma
mesma licenciatura na mesma universidade, com os mesmos currículos e
professores, não seremos iguais. Ou seja, por mais que tentem nos homogeneizar,
as propostas de currículosformação não conterão as diferenças produzidas nas
redes de saberesefazeres que nos tornam professores.
Discutir

sobre

currículosformação requer que consideremos os

entrelaçamentos de diferentes tons de vida e experiências que nos direcionam à
escolha pela docência. Mas pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente. – Para que

ter casa, se podemos ter palácio? – perguntou. Sem querer resposta,
imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata (COLASANTI,
2004). Dessa forma, muitas ações cotidianas da escola não são planejadas, mas
apreendidas nas redes de saberesefazeres, e marcam a maneira subjetiva como a
qual nos relacionamos com o mundo e as práticas
escolares. Alinhavando os fios das histórias
narradas, produzimos uma rede de
conhecimentos que revelam como as
experiências de vida e formação — ou
melhor, os currículos praticados —
nos tornam os professores que
somos, destacando os modos de
ser, as táticas, as circunstâncias

e as ocasiões (CERTEAU, 2008)
usadas nos cotidianos.
Tecendo

sonhos

e

potencializando a vida que pulsa
nos

cotidianos,

tateamos

para

esboçarmos uma teoria das práticas

No ano seguinte, em 1998, surge o
concurso público municipal e
mesmo tendo feito o curso
magistério eu não tinha escolhido
ser professora. Quando fui fazer a
inscrição para o concurso, na
hora de preencher o formulário
ainda tinha dúvidas para qual
cargo prestar, mas a atendente
disse: ‘se você fez magistério, é
claro que você vai fazer para
professora’. Eu só me lembro que
perguntei: ‘para minha formação,
qual é o cargo que paga melhor?’
E ela respondeu professora.
Valdecamem
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(CERTEAU, 2008). Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos

e portas, e pátios e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha
tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo para arrematar
o dia (COLASANTI, 2004). Apoiando-nos em Alves (2008a) e em outros
cotidianistas, especificamente no que tange aos cinco movimentos necessários às
pesquisas com os cotidianos, subvertemos o paradigma moderno de ciência que tem
conduzido muitas pesquisas em educação, fugindo de modelos pré-concebidos nos
discursos acadêmicos, pesquisando com o outro — e não sobre o outro — para
problematizarmos as questões suscitadas na pesquisa.

Narrando a vida e literaturizando a ciência (ALVES, 2001), apostamos
no uso das narrativas docentes e de múltiplas linguagens (poesia, imagens, vídeos,
música etc.), como fontes de produção de dados. Nas narrativas, resgatamos
histórias de vida de professores, desconhecidas
ou ignoradas, apreendendo e aprendendo o que
elas dizem sobre os currículos praticados nos
cotidianos das escolas como um exercício de
autotransformação (PÉREZ, 2003).
Nos movimentos da pesquisa, vimos

Lembrar o vivido é evocar a memória
das marcas, reatualizando-as como
reminiscências e corporificando-as
através da linguagem. [...]. Narrar a
vida, escrever sua autobiografia é, do
ponto de vista da formação, um
exercício de autotransformação
(PÉREZ, 2003, p. 102-103).

que a narrativa não é a vida vivida, mas um (re)viver dos sujeitos em um
Lembrar o vivido é evocar a memória

determinado espaçotempo. Provavelmente, amanhãdas
estas
narrativas
poderão
não
marcas,
reatualizando-as
como
reminiscências
e corporificando-as
ser mais as mesmas, devido sermos seres em potência,
em devir,
tornando-se. No
através da linguagem. [...]. Narrar a

entanto, nos importamos com os movimentos vida,
dialógicos
escrever sua
que
autobiografia
envolvem
é, doas
ponto de vista da formação, um

experiências curriculares cotidianas, problematizando
os deusos
dos currículos
exercício
autotransformação.
(PÉREZ, 2003, p.102-103)
praticados e tecendo uma outra história das escolas (ALVES,
2005).
Entre as questões teóricas-metodológicas, as narrativas, originadas das conversas, depoimentos e
escritos pessoais, formando um tipo especial de texto, vem permitindo desenvolver tanto as
Lembrar o vivido é evocar a memória
metodologias próprias da história oral e da história de vida, como uma história de biografias de
das marcas, reatualizando-as como
pessoas comuns, acumulando dados de caráter antropológico, etnográfico e sociológico o que faz
reminiscências e corporificando-as
ressaltar a posição transdisciplinar da educação, bem como a importância dos dados assim
através da linguagem. [...]. Narrar a
obtidos para esse tipo de pesquisa. Os trabalhos de pesquisa realizados com narrativas têm,
vida, escrever sua autobiografia é, do
assim, permitido trazer ao conhecimento mais amplo, histórias desconhecidas ou ignoradas, tanto
ponto de vista da formação, um
de períodos anteriores ao atual, como da contemporaneidade, ou seja, têm permitido tecer uma
exercício de autotransformação.
outra história das escolas, pois conhecendo dados diferentes é possível escrever histórias
(PÉREZ, 2003, p.102-103)
diferentes (ALVES, 2005, p. 6).

Dialogamos com os sujeitos para percebermos as diferenças produzidas
Lembrar o vivido é evocar a memória

no processo de constituir-se professor. Conforme das
já marcas,
sinalizamos,
para Pereira
reatualizando-as
como
reminiscências e corporificando-as
através da linguagem. [...]. Narrar a
vida, escrever sua autobiografia é, do
ponto de vista da formação, um
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(2013, p. 22), “[...] vir a ser professor é uma diferença de si que o sujeito produz
culturalmente (num campo coletivo), num dos seus inumeráveis movimentos de
constituição no mundo”. Destarte, narrando a vida sendo vivida, os participantes
descreveram experiências que influenciam o modo de serem professores,
especialmente aquelas vivenciadas como discentes. Alves (2001) defende (e não
está sozinha) que muitos dos saberes necessários à profissão docente são
adquiridos no campo de trabalho, enquanto os futuros professores ainda são
alunos, nos tempos de escola.
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TEMPOS DE ESCOLA: O QUE DIZEM OS SUJEITOS SOBRE OS CURRÍCULOS
PRATICADOS ENQUANTO ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Diferentes estudos sobre a formação docente apontam a importância que
os currículos praticados na educação básica exercem sobre a formação dos futuros
professores. Para Alves (2010), os praticantes docentes, antes mesmo de terem o
direito legal de serem professores, aprendem o ofício nas inúmeras aulas assistidas
e compartilhadas durante toda a trajetória que os levou a escolher a profissão, em
múltiplos contextos cotidianos. Nesses movimentos, “[...] aprendemos gestos,
expressões, maneiras, como o professor/professora deve se vestir ou falar, [...], como
se dirigir às autoridades educacionais ou como receber os pais, como fazer uso de
múltiplas linguagens, etc.” (ALVES, 2010, p. 52).
Como a moça tecelã, que a cada ponto tecia o que seria o seu tecido, fomos
buscando na vivacidade dos fios das narrativas docentes os indícios da
professoralidade. Nesse tear, acreditamos que as histórias narradas nem sempre
são idênticas aos acontecimentos; os sujeitos já não são os mesmos que viveram o
momento narrado, mas suas narrativas evidenciam as marcas que os constituem
professores, possibilitando uma reflexão sobre o próprio processo formativo, além
de fornecer relevantes contribuições para pensarmos a problemática da pesquisa.
Conforme Pérez e Azevedo (2008, p. 43), “[...] a narrativa é um
procedimento importante na formação de professores. Possibilita a inclusão, no
processo de formação, das múltiplas formas de conhecer, capazes de contribuir para
o enriquecimento do saber-fazer docente”.
No

enredamento

teóricosmetodológicospráticos

das
sem

vozes,

compomos

adotarmos

uma

modelos

rede

de

fios

preestabelecidos,

concebendo as teorias como aporte de análise e limite para novas tessituras do
conhecimento. Para Ferraço (2003, p. 162), “[...] de modo geral, uma metodologia
de análise a priori nega a possibilidade do ‘com’, do ‘fazer junto’. Resulta em uma
metodologia que antecede, que pensa antes o que poderá acontecer. Possível, mas
não passam de previsões, como as do tempo”. Por isso, tentando ver o que os sujeitos
veem no inusitado do cotidiano, fomos dialogando e destacando pontos que
consideramos relevantes para pensarmos os currículosformação em rede.
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Puxando fios das narrativas docentes, percebemos a potência do vivido
que transborda no ato de narrar: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como

é que a gente voa quando começa a pensar (Caetano Veloso, Felicidade). Motivado
pelas tessituras que o compõem, Renato apodera-se de uma linguagem metafórica
para poetizar sobre os tempos de escola,
narrando a vida de um garoto, nascido em

tecnicista. Revela o aprisionamento de

Como um passarinho que se
liberta da gaiola, somente
aos onze anos, sento pela
primeira vez no banco de
uma escola. Acolhido por um
professor que também era
agricultor, homem simples e
sem formatura, de caráter
meigo, porém um professor
leigo.

um sujeito que enfrentou grandes

Renato

mil novecentos e sessenta e oito, que senta
pela primeira vez no banco de uma escola
somente no final dos anos de 1980, num
contexto

da

educação

brasileira

marcado por uma forte tendência

desafios para obter acesso à escola, mas
que soube aproveitar as ocasiões fazendo uso
Como um passarinho que se

de táticas que subvertem as estratégias dominantes.
liberta da gaiola, somente

aos currículos
onze anos, sento
pela
Deixando o pensamento fluir em meio aos
praticados,
Renato
primeira vez no banco de

uma
escola.
Acolhido
porpor
um nenhuma
foi apreendendo um jeito de ser professor que não
havia
sido
editado
professor que também era

proposta ou curso de formação docente empreendido
pela
ação
governamental,
agricultor,
homem
simples
e
sem formatura,
de carátera quaisquer
posturas e ações que fogem às regras preestabelecidas
e escapam

determinações externas ao cotidiano escolar.

meigo, porém um professor
leigo.

A vida do futuro professor se entrelaça com o universo
Renato do agricultor, seja
pela principal referência de docência que tenha apreendido, seja pelas redes de
convivência cotidianas que o constituíram. Em muitas situações, estas redes são
Como esta
um passarinho
que se como uma
desconsideradas pela escola, especificamente quando
trata o aluno

liberta da gaiola, somente
aos onze anos, sento pela
tábula rasa, como um ninguém, caso não seja escolarizado.
primeira vez no banco de
Sabemos que instrução não significa
mas por
que
umaeducação,
escola. Acolhido
um ambas se
professor que também era
complementam, por isso defendemos propostas deagricultor,
currículosformação
em rede, em
homem simples e
semoformatura,
de caráter
contrapartida a uma BNCC que defina previamente
que deverá
ser ensinado nos
meigo, porém um professor
mais diferentes contextos escolares, homogeneizando asleigo.
diferenças ao invés de

evidenciá-las. Renato parece vislumbrar a escola como
um espaço capaz de
Renato
propiciar a sua libertação. Mesmo tendo ficado de fora da escola até os onze anos

Como um passarinho que se
liberta da gaiola, somente
aos onze anos, sento pela
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de idade, muitos discursos tecidos em suas redes de saberesefazeres retificam a
importância do conhecimento científico para o desenvolvimento pessoal e
profissional. Convivendo com o desejo de frequentar a escola e as barreiras que o
deixavam de fora, como um passarinho que se liberta da gaiola, movimenta-se no
campo de ação do inimigo, consegue cursar a educação básica e, posteriormente, a
educação superior por meio do Parfor.
A

história

de

Renato

nos

permite pensar no quanto os currículos

educacionais, o Ecce femina (ALVES,

Que sofrimento e tortura
alguém de pouca formação,
eu pensava em desistir,
quando um professor me
pedia uma redação, coisa que
eu jamais teria feito, até
pensei que aquilo em mim
fosse defeito, de meus deveres
não realizar, pois a maior
preocupação era de naquele
ano não passar.

2001); perceber e denunciar o fato de

Renato

praticados pelos discentes influenciam
na formação do professor e no quanto
contribuem para sentirmos o que
sente o sujeito tendo seus direitos
negados

pelas

políticas

públicas

que existem tantos outros Renatos que
enfrentam inúmeros desafios para terem o
direito à educação, além de outros milhares que Que sofrimento e tortura

alguém de pouca formação,

foram excluídos do processo de escolarização. eu
São
pelosemque
inscrevem suas
pensava
desistir,
quando um professor me
pedia uma redação, coisa que
eu jamaisasteria
feito, até estudantis e
inscrevendo, que rejeitamos a PEC 241/50, defendemos
ocupações
pensei que aquilo em mim
aplaudimos de pé o discurso da estudante Ana Júlia
Ribeiro.
fosse defeito,
de meus deveres
não dos
realizar,
pois ade
maior
Decifrando o pergaminho (ALVES, 2001)
tempos
escola por meio
preocupação era de naquele
dos múltiplos discursos presentes nas práticas ano
cotidianas,
não passar. pensamos nas

histórias e retratam o país que vivemos, bem como pelos que continuarão

diferenças produzidas no processo de tornarem-se professores.
Como Renato, os
Renato
demais sujeitos não tiveram acesso à escola com a idade mínima proposta pela
LDBEN/96, que prevê a oferta da educação infantil pela rede municipal de ensino
Que sofrimento e tortura
alguém de pouca formação,
pensava
desistir,
em turmas multisseriadas localizadas na zonaeurural
doempaís.
No entanto, a
quando um professor me
subjetividade constituída na multiplicidade daspedia
redes
osredação,
diferenciam,
expressando
uma
coisa que
eu jamais teria feito, até
especificidades que os constituem.
pensei que aquilo em mim
fosse defeito, de meus deveres
não realizar, pois a maior
preocupação era de naquele
ano não passar.

a partir dos quatro anos de idade; vivenciaram as primeiras experiências escolares

Renato
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Dialogando novamente com Renato, percebemos que as ideias cotidianas
se entrecruzam a outras redes e, em muitos casos, acabam contribuindo para
eximir a responsabilidade da escola enquanto instituição que deve garantir a
aprendizagem dos alunos. Renato chega a pensar que sua dificuldade para escrever
está atrelada a um defeito cognitivo que traria como consequência a reprovação no
final do ano letivo. Nesse mesmo contexto sóciohistórico de discursos construídos com o outro,

Anísio realiza uma leitura da escola como um
lugar assustador, permitindo fazermos vários
questionamentos

sobre

o

que,

de

fato,

aconteceu ou ainda acontece no cotidiano das
salas de aula para que esses fios discursivos se

Ingressei na escola
muito tarde, tinha entre
8 ou 9 anos de idade,
sempre achei que a
escola era um lugar
assustador.
Anísio

entrelacem no imaginário de uma criança de

Ingressei na escola
muito tarde, tinha entre
8 ou 9 anos de idade,
implicações dessas construções discursivas no modo de ser
do futuro
sempre
achei que a
escola
era
um lugar
professor.
assustador.

apenas nove anos de idade, bem como nas

Percebemos, assim, uma intrínseca relação dos currículosformação que
Anísio

marcam as ações cotidianas da escola e se entrelaçam no processo de constituição
da professoralidade. Os discursos revelam a presença de um outro e as
Ingressei na escola

contribuições do outro nos processos formativos, refratando
muito tarde,que
tinhanos
entretornamos
8 ou 9 anos
de idade,
professores na composição com tantos outros. Bakhtin (1988,
p. 88)
defende que a
sempre achei que a

escola era um lugar
linguagem é dialógica, ou seja, a orientação dialógica é naturalmente
um fenômeno
assustador.

próprio a todo discurso. Trata-se da orientação natural de qualquer discurso vivo.
Anísio

Em todos os caminhos até o seu objeto, em todas as direções, o discurso se encontra
com o discurso de outrem e não pode deixar de participar, com ele, de uma interação
Ingressei na escola
muito tarde, tinha entre
8 ou 9 anoscom
de idade,
Tomando o referencial bakhtiniano em confluência
pressupostos
sempre achei que a
teóricos certaurianos, percebemos que os discursos dos praticantes
traços
escola era ummostram
lugar
assustador.

viva e tensa.

sutis de resistência à hegemonia do conhecimento, especialmente quando
Anísio
conseguem superar os obstáculos para o acesso e permanência
na escola, fora os

desafios para apreenderem noções básicas de leitura e escrita. Enquanto as

estratégias atuam como uma linguagem que se corporifica e age sobre os sujeitos,
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conforme ressalta Corazza (2001), propagando de um lugar próprio os interesses
dominantes, uma outra linguagem — aquela dos sujeitos ordinários, ou a

linguagem em uso — se reverbera por meio de táticas criadas em meio aos
currículos praticados na interação com o outro.
Currículo é uma linguagem. Ao conceber o currículo como uma linguagem, nele identificamos
significantes, significados, sons, imagens, conceitos, falas, língua, posições discursivas,
representações, metáforas, metonímias, ironias, invenções, fluxos, cortes. Um currículo, como
linguagem, é uma prática social, discursiva e não-discursiva, que se corporifica em instituições,
saberes, normas, prescrições morais, regulamentos, programas, relações, valores, modos de ser
sujeito (CORAZZA, 2001, p. 9-10).

Corroborando com essas ideias,

No início da minha
infância, comecei a
Souza
(2011)éafirma
que o currículo
é uma
Currículo
uma linguagem.
Ao conceber
o currículo como uma
linguagem,
identificamos
estudar
em umanele
turma
significantes,
significados,
sons,
imagens,
conceitos,
falas,
língua,
posições
discursivas,
multisseriada
com
alunos
prática dialógica em que professores e
representações, metáforas, metonímias, ironias, invenções, de
fluxos,
cortes.
Um
currículo, como
várias
idades
e séries.
linguagem,
é uma prática
social, discursiva
que se corporifica em instituições,
alunos
enunciam
discursos
sobree não-discursiva,
o
saberes, normas, prescrições morais, regulamentos, programas, relações,
valores, modos de ser
Edvane
currículo por meio de uma
ação(CORAZZA,
com a 2001, p.09-10)
sujeito.

própria linguagem. No entanto, a linguagem
do currículo produzida pelos professores não é
No linguagem,
início da minha
Currículoapenas
é uma linguagem.
Ao conceber
o currículo
nele identificamos
adquirida
no espaço
acadêmico,
nos como uma
infância
,
comecei
a
significantes, significados, sons, imagens, conceitos, falas,
língua,
posições
Em minha infância discursivas,
lembrocursos
de
formação
inicial
e
continuada,
mas
representações, metáforas, metonímias, ironias, invenções, fluxos,
estudar
em estudar
uma
Umturma
currículo,
como
me cortes.
que
era
linguagem, é uma prática social, discursiva e não-discursiva,
que
se
corporifica
em
instituições,
multisseriada
com
alunos
importante para aprender a
numa tessitura das redes de conhecimento.
saberes, normas, prescrições morais, regulamentos, programas,
relações,
valores,
modos de ser
de várias
idades
ler,
escrever
ee oséries.
mais
sujeito.
(CORAZZA,
2001,
p.09-10)
Neste processo, buscamos novas
importante para meus pais,
Edvane
“me tornar
alguém na vida”,
oportunidades
de
ampliação
do
já que minha mãe era
analfabeta e meu pai
conhecimento e ressignificação da prática
frequentou muito pouco a
Currículo é uma linguagem. Ao conceber o currículo como uma linguagem, nele identificamos
escola. Éramos oito filhos,
pedagógica por meio das experiências
significantes, significados, sons, imagens, conceitos, falas, língua, posições discursivas,
mas
concluir o
No somente
início
daeu
minha
representações,
metáforas, metonímias,
ironias,
cortes.
Um
currículo, como
formativas,
compreendendo
“[...]
a invenções, fluxos,
segundo grau.
infância
, comeceiem
a instituições,
linguagem, é uma prática social, discursiva e não-discursiva, que
se corporifica
experiência
comoprescrições
o que nos
passa,
nos programas,
saberes, normas,
morais,
regulamentos,
relações,
valores,
modos de ser
estudar
em
uma
turma
Edvane
sujeito. (CORAZZA, 2001, p.09-10)
multisseriada com alunos
acontece e nos toca” (LARROSA, 2002, p.
de várias idades e séries.

21), conforme ressalta Edvane quando

trata da dificuldade em conciliar a vida

Edvane

estudantil com o trabalho na roça.
Em minha infância lembro-

Os enunciados revelam a situação de muitos
me que estudar era
No
inícioda
da MP
minha
importante
para
aprender a
brasileiros e nos leva a questionar sobre a aprovação
infância
, comecei
a
ler, escrever
e o mais
746/2016 que prevê a obrigatoriedade do EM em tempo
As pais,
estudarintegral.
em para
uma meus
turma
importante
multisseriada
alunos
“me tornar com
alguém
na
devida”
várias
e séries.
, jáidades
que minha
mãe
era analfabeta e meu pai
Edvane
frequentou
muito pouco a
escola. Éramos oito filhos,
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experiências vivenciadas por Edvane e pelos demais professores em classes
multisseriadas nos permitem pensar nas implicações desse modelo de organização
da escola na formação dos futuros

professores.

Conforme o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(IN EP), compreende-se como classes
multisseriadas aquelas que “[...] têm
alunos de diferentes séries e níveis em
uma

mesma

sala

de

aula,

independentemente do número de
professores responsável pela classe”
(BRASIL, 2007, p. 25). Geralmente
são

classes

que

contam

com

a

Comecei minha vida escolar
aos 6 anos de idade numa
turma multisseriada. Fui
alfabetizada pela professora
Evanilde Rosa Carneiro, que
não tinha formação, era uma
professora leiga, mas que
realizava um bom trabalho na
medida do possível, pois a
sala de aula era a sala de sua
casa.
Elizete

presença de um único professor com a
incumbência

de

ensinar

alunos

de

diferentes níveis de ensino.
As

classes

multisseriadas

são

caracterizadas pela “[...] ausência de uma

capacitação específica dos

professores envolvidos, falta de material adequado e, principalmente, na ausência
de uma infraestrutura básica “[...] que favoreça a atividade docente e garanta a
efetividade do processo de ensino-aprendizagem” (BRASIL, 2007, p. 25-26). Nesse
sentido, os discursos reafirmam a caracterização feita pelo INEP sobre as classes
multisseriadas, apontando a necessidade de discussões propositivas sobre essa
forma de organização do espaço escolar.
Quando

narram

as

experiências

dos

tempos

de

escola,

os

professoresalunos enaltecem a escola como espaçotempo para aprenderem a ler e
escrever e se tornarem alguém na vida, evidenciando discursos disseminados pelo
pensamento hegemônico na educação brasileira que priorizam os componentes
curriculares: português e matemática. Ao tempo em que falam de uma escola de
décadas atrás, os discursos parecem bastante atuais, especialmente com a MP
746/2016, que visa aprovar a obrigatoriedade apenas das disciplinas de português
e matemática no novo EM.
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Conforme a revista Carta Capital do dia 30 de outubro de 2016, trata-se
uma medida para o empobrecimento cultural e educacional do currículo escolar,
uma vez que todas as demais disciplinas estarão relativizadas, contrariando até
mesmo a CF/88, em seu Art. 208, que estabelece o dever do Estado para com a
educação, determinando sua garantia por meio do acesso aos [...] níveis mais
elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística.
Para nós, essa medida é uma
afronta às contribuições de pesquisadores
do

campo

da

educação

necessidade

de

se

sobre

construir

a

uma

educação que dialogue com o contexto
dos

alunos

e

suas

entidades

representativas, bem como, com os
professores

que

vivenciam

o

cotidiano das escolas. Outro ponto
importante que marca a formação
dos sujeitos é o fato de eles terem sido
escolarizados por professores leigos,26
especialmente

no

EF,

fato

que

Lembro-me as primeiras vezes
que eu fui à escola como
estudante. Na verdade, eu ainda
não era matriculada, minha
irmã mais velha era professora
numa escola próxima a minha
casa e todas as manhãs me
levava com ela. Eu tinha por
volta dos três ou quatro anos de
idade, não me lembro bem ao
certo [...]. Eu também usava
uniforme como os demais alunos
e me comportava como tal. O
uniforme era uma jardineira de
saia toda pregueada de tergal
azul marinho e uma blusa de
poliéster branca com o escudo
da escola formando o bolso.

denuncia a precariedade da formação

Valdecarmem

de professores no país.
No entanto, mesmo com os
avanços alcançados nos últimos anos — com
a promulgação da LDBEN/96, que obriga o
Estado a investir na formação de professores, direcionando

o MEC à criação

de programas específicos para esse fim —, nos parece que estamos vivendo mais
um retrocesso. Enquanto o PNE (2014-2024) estabelece que é preciso garantir que
todos os professores e professoras da educação básica possuam graduação na área

De modo geral, o termo professor leigo é empregado para designar os professores que trabalham
nos anos iniciais do ensino fundamental e que não têm a formação em nível médio, na modalidade
normal, antigo magistério (AUGUSTO, 2010).

26

96

de conhecimento em que atuam, a MP 746/2016 passa a permitir que profissionais
com “notório saber” possam dar aulas de conteúdos de áreas afins à sua formação.
Nesse contexto, percebemos que o discurso hegemônico presente no
interior dos discursos visa excluir grande parcela da população do acesso à
escolarização,

desconsidera

as

redes

de

conhecimentos, dita os conteúdos que
devem ser considerados válidos e

a uma escola de qualidade,

Com dez ou onze anos de idade entrei
para o ginásio no início levei um
choque com aquele tanto de matérias e
professores e com aquele horário
confuso de tempo e tempo entrando e
saindo professor da sala e com
intervalo minúsculo que mal dava pra
gente merendar. Mas tinha uma coisa
que me deixava feliz: era poder usar o
tão sonhado caderno de matéria e
escrever de caneta... Era meu sonho
enquanto cursava o primário, pois
nesse período as professoras não
deixavam usar.

possamos vivenciar propostas

Valdecarmem

quem está apto para ensiná-los.
Com

isso,

não

estamos

minimizando a importância da
escola e do conhecimento
científico para a formação do
cidadão, mas reivindicando
que, além do direito ao acesso

de

currículosformação

não

hierarquizadas e comprometidas
com a formação crítica.

Com dez ou onze anos de idade entrei
para o ginásio no início levei um
O mesmo discurso parece querer nos
moldar, seja de
choque com aquele tanto de matérias
e professores
e com
horário
uma forma aparentemente desinteressada,
por meio
do aquele
uso obrigatório
de um
confuso de tempo e tempo entrando e
uniforme e/ou de forma mais cruel, quandosaindo
se exige
um comportamento
específico
professor
da sala e com
intervalo minúsculo que mal dava pra
do aluno, dizendo o que é politicamentegente
correto
no comportamento de meninos e
merendar. Mas tinha uma coisa
que me deixava
era poder
usaroso currículos
meninas. Enquanto uma linguagem entrelaçada
por feliz:
diferentes
fios,
tão sonhado caderno de matéria e
praticados no processo de constituição da
professoralidade
as marcas da
escrever
de caneta... Eratrazem
meu sonho
enquanto cursava o primário, pois
divisão do tempo escolar, da disciplinarização
do conhecimento e dos castigos
nesse período as professoras não
deixavam usar.
corporais enunciados pelos sujeitos.

Para Bakhtin (2010), a palavra não é Valdecarmem
abstrata, nem uma criação ou
exercício solitário de um indivíduo singular, um ego surgido do desenvolvimento
natural de suas potencialidades latentes, mas produto da interação verbal social
que permite certas enunciações no contexto de suas possibilidades, diante dos
Com dez ou onze anos de idade entrei
para o ginásio no início levei um
choque com aquele tanto de matérias
e professores e com aquele horário
confuso de tempo e tempo entrando e
saindo professor da sala e com
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interlocutores que se apresentam ou são
convocados para o diálogo. Desse
modo, os enunciados docentes

O ano de 1994 foi muito especial. Era
o ano da conclusão do curso o qual me
deixou com uma grande expectativa e
medo, pois tínhamos que passar pelo
estágio e essa era uma situação que me
angustiava. Sabia que teria um sorteio
para saber em qual turma iria estagiar,
o que deixava todos preocupados, pois
conhecíamos os professores do ensino
fundamental I, e algum nos causava
medo pelo histórico de braveza e
rigidez que tinham.

sobre as experiências cotidianas
revelam discursos constituídos
na interação com o outro e
que ganham sentidos no
processo de constituição da
professoralidade por meio do

uso que fazem da linguagem.

Elizete

Interessante
notarmos

Valdecarmem

que

considera o ginásio um momento de
ruptura na formação, principalmente pela
forma com que a maioria das escolas
organiza o espaçotempo na segunda
etapa do EF e, ainda, o discurso que
enaltece

a

disciplinarização

do

conhecimento, deixando transparecer
que o ensino organizado por matérias é

[...]. Estou consciente do
meu papel como agente de
transformação, já faz 19
anos que estou em sala de
aula, estou muito feliz e
satisfeito com minha
profissão que aprendi a
valorizar e gostar.
Anísio

mais interessante.
Nessa perspectiva, Alves (2010, p. 53) acredita que, nas experiências
discentes, vamos compondo discursos sobre “[...] a relação professor-aluno; o papel
(Anísio, professor)

do professor/professora na escola e na sociedade; como lutar pelos direitos que
consideramos ter ou que devemos ter em um país interessado pela educação; como
[...]. Estou consciente do
meu papel como agente de
transformação,
já faz 19
Compreendendo a impossibilidade de
engessarmos
categorias na
anos que estou em sala de
estou muito
feliz e condição da
tessitura do conhecimento com o outro, buscamosaula,
pensar
na própria
satisfeito com minha
vida sendo vivida. “Assim, ao invés de um sistema
formalque
e aaprendi
prioria de categorias
profissão
valorizar e gostar.

conduzir uma aula etc.”.

[...], de ordenação exterior à vida cotidiana, temos considerado a possibilidade de

Anísio e negociadas pelos
pensar os cotidianos como redes de fazeressaberes tecidas

sujeitos” (FERRAÇO; ALVES, 2015, p. 308).

(Anísio, professor)
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Em conformidade com Certeau (2008, p. 332), Ferraço e Alves (2015)
enfatizam que “[...] nossas categorias de saber ainda são muito rústicas e nossos
modelos de análise por demais elaborados para permitir-nos imaginar a incrível
abundância inventiva das práticas cotidianas”. A fala do autor nos aproxima das
contribuições bakhtiniana, para quem teorias/análises dialógicas do discurso, sem
configurar uma proposta fechada e linearmente organizada, “[...] constituem de
fato um corpo de conceitos, noções e categorias que especificam a postura dialógica
diante do corpus discursivo, da metodologia e do pesquisador” (BRAIT, 2006, p. 29).
Sendo assim, usamos alguns pressupostos teóricos defendidos por Alves (2010),
como forma de organizarmos o pensamento e expormos
os

discursos

tecidos

sobre

os

currículos

praticados nos tempos de escola.

A professora não tinha
formação continuada,
era leiga, mas era muito
comprometida com a
aprendizagem dos
alunos.

Papel do professor e da escola na
sociedade

Edvane

Na prática docente, relembramos o jeito
de falar dos nossos professores, de conduzir as
aulas, os trabalhos em grupo, o tom professoral,
as relações afetivas etc.: “[...] os modelos
positivos invadem nossa cabeça [...] as
aulas

caem

em

um

desfile

de

estereótipos, em um perfilhamento de
clichês, em uma grande encenação em
que deixamos de ser nós mesmos e
encarnamos

um

híbrido

de

personagens pertencentes ao passado
[...] a nossa professoralidade vai ficando
soterrada

por

fantasmas”

(PEREIRA,

A professora não tinha
formação continuada,
era leiga, mas era muito
Tudo quecomprometida
me foi ensinado
pelos
com
a
meus professores,
procuro
aprendizagem dos
transmitir para alunos.
os meus alunos,
tive professores maravilhosos
que marcaramEdvane
a minha vida
escolar, não somente pelo
ensino de conhecimentos
acadêmicos mas sobre tudo
porque me ensinou valores e
que carrego comigo para
A professora
sempre não tinha
formação continuada,
era leiga,
mas era muito
Anísio
comprometida com a
aprendizagem dos
alunos.

2013, p. 218). Clichês como os fantasmas que
assombraram Elizete à época do estágio; os modelos de

Edvane

professores que faziam uso de uma educação opressora, lançando mão de
A professora não tinha
formação continuada,
era leiga, mas era muito
comprometida com a
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práticas

curriculares

hegemônicas

e

hierarquizadas

e

que

visavam,

especificamente, moldar e atribuir uma identidade.
Pereira (2013) nos faz compreender a professoralidade como avessa à
identidade, como um processo criador e transformador do ser docente. Assim,
apesar de não escarparmos dos estereótipos no cotidiano da escola, ocupamos o
lugar de propositores das práticas curriculares, e não somente de reprodutores.
Sobre essas questões, os sujeitos ora se colocam como reprodutores, ora como
transformadores, tecendo outros movimentos na prática pedagógica. Conversando
com Certeau (2008), aprendemos que o cotidiano se inventa com mil e uma
maneiras de caça não autorizada. Por isso, nos movimentos intercambiados no
cotidiano, Anísio descontrói a ideia assustadora da escola como espaço apenas de
cumprimento de obrigações e de castigos para tecer outros discursos. Mergulhando
com todos os sentidos para sentir a vida que pulsa no cotidiano, descobre que A
escola é, também, o lugar em que se faz amigos, como poetizou Paulo Freire.
Do baú de acontecimentos narrados por

Renato insurge um discurso contrahegemônico composto como uma bela
melodia

que

ressoa

sobre

a

importância do professor e da
escola para a sociedade. Nas
histórias

vividas,

o

sujeito

reconhece os professores não
apenas como transmissores de
conhecimentos
também

livrescos,

como

mas

[...] tinha muito temor dos
professores e do diretor,
acreditava que na escola não teria
liberdade para brincar e que tinha
apenas de cumprir ordem e ser
castigado por qualquer coisa
errada que fizesse, mas logo
percebi que estava enganado, a
escola já não era um bicho papão,
me adaptei e passei a entender a
grande importância da escola para
minha vida.

sujeitos

comprometidos com a educação,
que

mesmo

diante

de

Anísio

tantas

adversidades, especialmente no momento

histórico de um

Brasil rural da década de 1980, conseguiram marcar tão profundamente a vida do
discente na luta pelo direito à educação. São professores que não tiveram

formatura, mas que escolheram a docência e a exerceram dentro das condições e
exigências legais mínimas para o exercício da profissão à época.
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Tentando ver do que o outro vê, percebemos como o papel do professor
tem se modificado na sociedade; se antes, apesar da desvalorização salarial, éramos
reconhecidos como fundamentais para o desenvolvimento da nação, passado mais
de meio século ainda convivemos com uma descaracterização e desvalorização
deste profissional. Somando-se aos tantos problemas existentes acerca da formação
de professores no Brasil, as novas medidas do governo federal trazem um ponto
polêmico, ao abrir espaço para que profissionais com “notório saber” sejam
reconhecidos pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de
áreas afins à sua formação.
Conforme a revista Carta Capital (2016), tais medidas integram um
conjunto de iniciativas tomadas pelo governo ilegítimo contra a educação que
congelará os investimentos por 20 anos e promoverá a entrega do pré-sal, que
poderia prover os recursos necessários para a valorização e qualificação dos
profissionais da educação no enfrentamento a problemas estruturantes da
educação brasileira. Além disso, inviabilizam as propostas que visam a
transformação da sociedade por meio da escola, reduzindo conteúdo, impedindo a
livre expressão de ideias e debates através de programas falsamente “sem partido”,
promovendo a perseguição aos docentes e aos estudantes e excluindo do ambiente
escolar a diversidade humana.

Esta esperança tão querida, no final do ano
interrompida, novamente o sonhador, por mais três
anos sem amparo de um professor. O pouco que ficou
guardado, como no fundo de um baú daquela simples
fazenda do Mandacarú. Depois de três anos sonhando
com um professor, ascendeu uma nova luz na Fazenda
Semidouro. Por uma professora alegre e sem tortura,
mas também sem formatura, outra vez movida pela fé,
para chegar até a escola era quatro quilômetros a pé.

Renato
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Relação professoraluno
Dos discursos tecidos sobre a relação professoraluno emergem marcas de
currículos praticados no cotidiano da escola que não foram
instituídos por nenhuma proposta curricular
oficial, mas produzem diferenças no processo de
tornar-se professor. O discurso do outro é
evidenciado nas narrativas dos tempos de

Lembro da Professora
Xinha, ela era anã,
brava mas muito boa
para ensinar, aprendi

escola que vão lhes constituindo. Para Pereira

muita coisa com ela.

2013, p. 223-224) “[...] o estabelecimento de

Suzana

rótulos, etiquetas, selos identificadores [...],
pode levar qualquer prática ao desastre, [...],
porém, cada um deve buscar entender seu processo
de

produção,

apropriar-se

dele,

instrumentalizar-se e autorizar-se a criar
sua própria professoralidade”.
Nesse sentido, os professores
que perpassaram pelos tempos de escola
dos participantes são rotulados de brava,

Suzana
Lembro
da Professora
Xinha, ela era anã,
brava mas muito boa
para ensinar, aprendi

boa, maluca – Suzana, sobressaindo as
relações de opressão que marcaram a
formação. Nesse contexto, parece-nos
que a função do professor era
discipliná-los

conforme

os

interesses hegemônicos, formatálos e torná-los comportados –

Valdecarmem.

Predomina

a

autoridade do professor que exige
atuando como transmissor de uma
a

ser

absorvida;

muita coisa com ela.

Sempre A
fuiprofessora
muito comportada
na e
era maluca
escola,batia
cumpria
com
oscom
meusuma
nos alunos
Suzana
deveres direitinho,
pois
morria
régua de madeira. Masde
eu
medo de castigo
nuncaprincipalmente
apanhei dela
ficar sem recreio
oueuapanhar
porque
semprede
meus paisrespondia
[...]. Sempre
fui boa
“ certinho”.
aluna e meLembro
sentavada
naProfessora
frente.
Xinha,
ela era anã,
Todas minhas
professoras
Suzana
gostavam debrava
mim emas
sempre
meboa
muito
colocavam para
ajudá-las
sala
para
ensinar, na
aprendi
de
aula
muita coisa com ela.

uma atitude receptiva do aluno,
verdade

Lembro da Professora
Xinha, ela era anã,
brava mas muito boa
para ensinar, aprendi
A professora era maluca e
muita
coisa com
comuma
ela.
batia nos alunos
régua de madeira. Mas eu
Suzanadela
nunca apanhei
porque eu sempre
respondia “ certinho”.

em

consequência, a disciplina imposta é o meio

Valdecarmem
Suzana
A professora era maluca e
batia nos alunos com uma
régua de madeira. Mas eu
nunca apanhei dela
porque eu sempre
respondia “ certinho”.
Suzana
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mais eficaz para assegurar atenção e obediência. Parece-nos que, sob esse aspecto,

Suzana tenha se livrado dos castigos e palmatórias por agir de maneira certinha,
conforme o modelo de aluno esperado.
Freire (2005) critica severamente a educação autoritária e defende uma
educação libertadora. Como os autores cotidianistas, o referencial freireano não
ignora o saber universal, mas enfatiza a importância de valorizarmos as
experiências do aluno e a emancipação dos sujeitos. Para o autor, quando a
educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor, conforme
retrata a charge ao lado.
Paulo Freire critica
as relações de opressão e nos faz
pensar como elas se reverberam
nos discursos vivenciados pelos
sujeitos quando falam da régua
de madeira (Suzana), o castigo
(Valdecarmem), o medo (Anísio)
e o silêncio exigido em sala de aula. Tais

Figura 18 - oprimido e Opressor

situações apreendidas nos processos formativos, apesar de não estarem explícitas
nas propostas de currículosformação impostas pelo contexto da “teoriaprática” da
ação governamental, transmite uma linguagem que exerce forte influência no modo
como somos professores.
Nesse processo, as vozes dos sujeitos se misturam aos discursos
absorvidos no cotidiano dos tempos de escola em meio aos movimentos dialógicos
dos currículos praticados com o outro. Conforme Amorim (2001, p. 97), “[...] não há
linguagem sem que haja um outro a quem eu falo e que é ele próprio
falante/respondente, também não há linguagem sem a possibilidade de falar do que
um outro disse”. Portanto, nossos discursos nunca são originais, mas partem de
discursos de outros e se entrelaçam a outros na medida em que são proferidos.

Métodos de ensino tecidos nos cotidianos
As propostas de currículosformação nos imprimem diferentes formas e
possibilidades de leituras de mundo, configurando-se como a própria linguagem
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que constitui quem somos. No entanto, na maioria
casos,

elas

são

consideradas

neutras,

científicas e conformistas; difundem sem
contestações o conhecimento dominante e
restringem o currículo a atividades
técnicas

dos

fundamentadas

no

pensamento tradicional do culto à
eficiência e à racionalidade.
Tais propostas tendem a tomar o

Tempo da decoreba de lição,
só esperança e muita fé, pra
chegar até a escola tinha que
percorrer três quilômetros a
pé [...]. Época do embornal
de pano, ali eu estudei ABC,
cartilha e muito amor fiel do
querido professor Joel, que
hoje, nesse instante descansa
lá no céu.
Renato

conhecimento cientifico como único e
inquestionável,

pautado

nos

aspectos

metodológicos e organizacionais, conforme
retratam os discursos destacados. Os
currículos
professores

praticados

por

revelam

uma

estes
forte

tendência tradicional que marcou o
cenário da educação brasileira, pelo
menos nos últimos cinquenta anos.
O uso do método tradicional,

Tempo da decoreba de lição,
só esperança e muita fé, pra
chegar até a escola tinha que
percorrer três quilômetros a
pé [...]. Época do embornal
de pano, ali eu estudei ABC,
cartilha e muito amor fiel do
querido professor Joel, que
hoje, nesse instante descansa
lá no céu.
Renato

baseado apenas na exposição verbal
da

disciplina

pelo

professor,

considerar apenas os conhecimentos

Tempo da decoreba de lição,
só esperança e muita fé, pra
chegar até a escola tinha que
Fui alfabetizado
por uma a
percorrer
três quilômetros
professora
leiga,
mas,
isto não
pé [...]. Época do embornal
foide
umpano,
grande
problema,
ali eu estudei pois
ABC,os
professores
formados
da
época
cartilha e muito amor fiel
do
trabalhavam
com
a
mesma
querido professor Joel, que
metodologia
ensino.descansa
Era uma
hoje, nesse de
instante
metodologia
muito
tradicional,
lá no céu.
baseava muito na decoreba (isto
é, o aluno apenas
Renatodecorava e
não aprendia).

científicos como válidos, adotando na

Anísio

desvinculando-o do diálogo, ou seja, da
interação verbal com os alunos e os
interlocutores teóricos, compromete a
formação crítica e autônoma.
Geralmente,

a

perspectiva

tradicional de educação tende a

sala de aula os conteúdos selecionados

Tempo da decoreba de lição,
Fuiesperança
alfabetizado
porfé,
uma
só
e muita
pra
pelo poder hegemônico e ordenados por
professora
, mas,
istoque
não
chegar atéleiga
a escola
tinha
foipercorrer
um grande
problema,
poisaos
três
quilômetros
meio de documentos legais, portanto, separados
professores
formados
da época
pé [...]. Época
do embornal
de
pano, ali eu
estudei
ABC,
trabalhavam
com
a mesma
cartilha
e
muito
amor
fiel
do
metodologia de ensino. Era
querido
professor Joel,
que
uma metodologia
muito
hoje,
nesse
instante
descansa
tradicional, baseava muito na
lá no céu.
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do cotidiano. Dessa forma, compreendem o currículo como caminho a ser seguido e
o conhecimento como informações, procedimentos, fórmulas, regras etc.
À escola cabe transmitir, de maneira receptiva e mecânica, os saberes
considerados verdadeiros (Elizete). Narrando a vida cotidiana, a professora
evidencia as marcas de uma tendência tradicional de educação viva e atuante em
muitas escolas e das quais precisamos escapar, uma vez
que “[...] a concepção de currículo como guia
curricular é redutora, na medida em que
privilegia a dimensão produto do currículo,
deixando de fora todo o processo de
produção sociocultural que se estabelece no
cotidiano da escola (ALVES; OLIVEIRA,

Lembro-me que a
professora passava muitas
sílabas para copiar, sempre
aparecia as sílabas: ba- bebi-bo-bu, e, entre outras, os
alunos aprendiam de forma
mecânica e dessa maneira é
que fui alfabetizado.

2002, p. 39).
Nesse sentido, no processo de

Anísio

constituição da professoralidade não podemos
Lembro-me que a
novas
professora passava muitas
propostas de currículosformação respaldadas na sílabas para copiar, sempre
concepção
aparecia as sílabas: ba- bede educação que defendemos. Para Pereira (2013, p. bi-bo-bu,
221), “[...]
os autores
e, entre
outras, ose portaalunos aprendiam de forma
vozes têm algo a dizer a respeito da realidade. Vamos
estudá-los
verificar
mecânica
e dessaemaneira
é o que
que Devemos,
fui alfabetizado.
procede, o que não procede, o que precisa ser revisto”.
pois, sermos

ficar presos às modas pedagógicas, mas criarmos

propositores da prática, “[...] em vez de obedientes, seguir os modelos, precisamos
Anísio

entendê-los, descobrir sua lógica [...], a fim de compreendê-los. Os preceitos
didáticos não devem ser tomados como uma bula ou manual de instruções,
Lembro-me que a

generalizável ao absoluto” (PEREIRA, 2013, p. 222). professora passava muitas
sílabas para copiar, sempre
aparecia as sílabas: ba- bebi-bo-bu, e, entre outras, os
alunos aprendiam de forma
mecânica e dessa maneira é
que fui alfabetizado.

“Lutando pelos direitos que consideramos ter ou que devemos ter em um país
interessado pela educação” (ALVES, 2010)
No dia vinte de agosto de 2016, o site Rede Brasil Anísio
Atual publicou uma
matéria sobre os retrocessos da educação brasileira causados pelas medidas
Lembro-me
adotadas por um governo golpista. O referido texto critica
as açõesque
do agoverno que
professora passava muitas

vêm redirecionando a educação brasileira a patamares
século
passado,
sílabas parado
copiar,
sempre
aparecia as sílabas: ba- bebi-bo-bu, e, entre outras, os
alunos aprendiam de forma
mecânica e dessa maneira é
que fui alfabetizado.
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especialmente por promover um severo corte dos gastos na educação, o que acabará
por atingir sua qualidade em todos os níveis e modalidades de ensino.
No cenário que se desenrola após o

impeachment da presidenta Dilma e as novas
medidas tomadas pelo novo governo com
relação à educação, parece-nos que os
desafios pelo direito à educação se
acentuaram. No pacote de maldades,
querem nos brindar com a Escola Sem
Partido, uma proposta que contesta
qualquer afronta às convicções religiosas

Tempo de muito anseio e luta,
no meu caminho apareceu a
diretora Celuta, pois em mim
quis acreditar de no ginásio me
amparar, no ginásio
matriculado, novo desafio
triplicado, buscando sonho de
completar, viajando quinze
quilômetros de bicicleta,
quinze pra ir e quinze pra
voltar.

ou morais dos pais e dos alunos, bem
como

a

apresentação

de

conteúdo

Renato

"ideológico" aos estudantes, considerados
"vulneráveis" ao professor. Ainda, conforme a Tempo de muito anseio e luta,
no meu caminho apareceu a
Rede Brasil Atual, o Escola sem Partido é
uma perna de um projeto mais amplo. Não
basta calar; é preciso colocar algo no lugar,
viabilizando práticas que desarticulem o
pensamento crítico, especificamente
por meio de um esvaziamento de
conteúdos ligados às ciências sociais.
Enquanto nos tempos de

escola de Renato a principal luta pelo

diretora Celuta, pois em mim
quis acreditar de no ginásio me
E a amparar,
roça, lá em
me
nocasa
ginásio
esperar,
nas
madrugadas
matriculado, novo desafio
mais
quinze buscando
a percorrer
pra de
triplicado,
sonho
na Educação
Físicaquinze
completar,
viajando
amanhecer.
Há
como
no
quilômetros de bicicleta,
começo
foi
grande
o
meu
quinze pra ir e quinze pra
sofrer! Tive muita
vontade de
voltar.
chorar, quando via ouvia
alguns colegas criticar,
devido a idade
que avançou,
Renato
pois eu já tinha cara de
professor.

acesso à escola, seja pela inexistência

Renato
Tempo de muito anseio e luta,
no meu caminho apareceu a
de vagas, especialmente no meio rural do
diretora Celuta, pois em mim
país, pelas longas distâncias percorridas para quis
de no
ginásio
E aacreditar
roça, lá em
casa
me me
amparar,
no
ginásio
nas madrugadas
chegar à escola e até mesmo a dificuldade em esperar,
matriculado,
novo desafio
mais
quinze a percorrer
pra
triplicado,
buscando
sonho de
na Educação
Física
conciliar as atividades escolares com o trabalho na roça;
em pleno
século
XXI, após
completar, viajando
amanhecer.
Há como quinze
no
quilômetros
de bicicleta,
anos de luta pelo direito de todo cidadão brasileiro
defoifrequentar
começo
grande
o meu uma escola,
quinze
ir evontade
quinze pra
sofrer!
Tivepra
muita
de
vivenciamos um dos maiores ataques ao direito constitucional
àviaeducação.
Querem
voltar.
chorar, quando
ouvia
colegas criticar, ainda mais
mascarar as diferenças e tornar as propostas de alguns
currículosformação
devido a idade que avançou,
Renato
pois eu já tinha cara de
professor.
Renato
Tempo de muito anseio e luta,
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hegemônicas, especialmente por meio de uma BNCC e da MP 746/2016, dentre
outras propostas.
Assim como Renato, os demais participantes não se deram por vencidos
pelas circunstâncias do seu tempo na luta pelo direito à educação e usaram táticas
de resistência nas relações alteritárias que os constituem. No entanto, o tempo
presente exige um embate ainda maior. As medidas que vêm sendo tomadas pelo
governo federal nos fazem lembrar o período da ditadura militar no Brasil,
configurando-se como o AI-527 dos dias atuais que visa emudecer a voz do professor
e esvaziar a educação de criticidade. As propostas aderem a uma lógica de
subordinação da educação ao mercado neoliberal e desconhecem o riquíssimo
legado pedagógico nacional representado por Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Anísio
Teixeira, dentre tantos outros.

“Como conduzir uma aula, bem como as tão diferentes aulas que precisamos
fazer acontecer em toda a nossa vida profissional” (ALVES, 2010)
A formação docente se dá em diferentes contextos, não se restringindo
aos espaços acadêmicos, conforme propaga o discurso hegemônico. Nesses
contextos, tecemos os fios que nos diferem enquanto professores, pois apesar de
tentarem nos modular e formatar uma identidade, estamos sempre em via de
deferir, produzindo subjetividades no entrelaçamento das redes de conhecimento
que nos constituem, conforme expõe Alves (2010).
Nossas ações docentes não são, assim, exclusivamente
racionais, no sentido de planejadas e planificadas, mas correspondem
a ‘aprendizagens’ que em nos foram penetrando e nos marcando em
situações diferentes, em qualidade, em quantidade, em espaçostempos
de realização variados. Por outro lado, permite compreender que estas
ações que produzimos no exercício da docência, embora aprendidas
socialmente, são sempre únicas, porque organizamos o todo sabido
em acordo com cada situação concreta
(ALVES, 2010, p. 54).

Nossas ações docentes não são, assim, exclusivamente
racionais, no sentido de planejadas e planificadas, mas correspondem
a ‘aprendizagens’ que em nos foram penetrando e nos marcando em
27 Ato Institucional
situações
em13qualidade,
em quantidade,
em espaçostempos
n.º 5,diferentes,
baixado em
de dezembro
de 1968 durante
o governo do general Costa
de realização
variados.
Por
outro lado,
permite militar
compreender
que (1964-1965).
estas
e Silva, foi considerado
o período
mais
violento
da ditadura
no Brasil
ações que produzimos no exercício da docência, embora aprendidas
socialmente, são sempre únicas, porque organizamos o todo sabido
em acordo com cada situação concreta.
(ALVES, 2010, p.54)
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Nesse sentido, os discursos
revelam que muitas das práticas

Pontes que ligaram, ou melhor,
caminhos que me leva a
aprofundar em equilíbrios do
conhecimento pedagógico, já há
mais de vinte anos lidando com
escola multesseriada, mas nunca
tem me faltado ânimo, fé e
esperança por dias mais justos,
dando sentido a um currículo
profissional que tem ajudando-me
a exercer a cidadania.
Renato

desenvolvidas na escola estão
atreladas

aos

currículos

praticados enquanto discentes
da educação básica. Explicitam
que as experiências em classes
multisseriadas

se

mostram

insuficientes para atender às
suas

expectativas

professores

desse

enquanto

mesmo

tipo

de

[...]. Tive a oportunidade de
ser professor na zona rural,
organização do espaço escolar.
Pontes que ligaram, ou melhor,
após ter concluído o primeiro
caminhos que me leva a
grau. Foi uma experiência
Isso nos permite pensar que a
aprofundar em equilíbrios do
parecida com a minha
conhecimento pedagógico, já há
professoralidade ainda se encontra
Ensinava para uma
mais deinfância.
vinte anos
lidando com
turma
multisseriada
com
soterrada pelos fantasmas dos tempos
escola multesseriada, mas nunca
alunos
em
situações
tem me faltado ânimo, fé e de
de escola, sendo necessário produzir
dificuldades
aprendizagem.
esperança
por diasdemais
justos,
Ali
percebi
o
valor
da missão
dando
sentido
a
um
currículo
propostas
de
currículosformação
árdua
serajudando-me
um verdadeiro
profissional
quedetem
educador.
respaldadas
na
perspectiva
do
a exercer a cidadania.

conhecimento em rede. Notamos que,

Renato
Edvane

apesar de vivermos em um país em que
uma parcela de

professores

atua na

educação do campo, a maioria das
referidas propostas não leva em conta
as

especificidades

destes

profissionais.
Por

isso,

precisamos

garantir à população campesina o
princípio

constitucional

da

isonomia, ou seja, que os diferentes

[...]. Tive a oportunidade de
rural,
Pontes ser
queprofessor
ligaram, na
ou zona
melhor,
terque
concluído
E após
em 1999,
fuime
chamada
para
caminhos
levaoaprimeiro
grau.
Foi
uma
trabalharem
naequilíbrios
zona experiência
ruraldo
numa
aprofundar
parecida
com a ,minha
turma de
multisseriada
conhecimento
pedagógico
jádehápré a
infância.
Ensinava
para
uma
4ª
série
com
32
alunos.
Eu
levei
um
mais de vinte anos lidando com
turma
multisseriada
com
, pois no meu
de
escolachoque
multesseriada,
mascurso
nunca
alunos
magistério
eusituações
não fé
havia
tem me
faltadoem
ânimo,
e de
dificuldades
demais
aprendizagem.
aprendido
lidar
com
aquela
esperança
por adias
justos,
percebi
o valor
da missão
situação.
dandoAli
sentido
a um
currículo
árdua
serajudando-me
um verdadeiro
profissional
quedetem
Valdecarmem
a exercer
a educador.
cidadania.

sejam atendidos nas suas diferenças,
valorizando o contexto em que vivem.

Renato
Edvane
E em 1999, fui chamada para
trabalhar na zona rural numa
[...].
a oportunidade
dea
turma
deTive
multisseriada
de pré
ser
professor
na
zona
rural,
Pontes
que
ligaram,
ou
melhor,
4ª série com 32 alunos. Eu levei um
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Precisamos resistir à supremacia dos conhecimentos hegemônicos que se
sobressaem nos discursos dos sujeitos quando deixam soar que a escola urbana é
superior à escola rural (Edvane).
Discursos

como

esses

vão

sendo trançados no cotidiano e acabam
se tornando dominantes sem que
percebamos as artimanhas usadas
para deter o conhecimento prático e
manter verdades cristalizadas. Por
isso, no processo de constituição da
professoralidade,

“[...]

é

o

Realizei o meu primário em duas
escolas. Comecei a estudar nas
escolas do campo, com algumas
dificuldades por ser uma turma
multisseriada. A partir da
segunda série estudei na cidade,
concluindo, assim o primário
mais preparado; pois a
experiência de uma turma seriada
facilitou a minha aprendizagem.

ser

processual e polifônico que precisa

Elizete

ser restaurado [...]. É com o ser, produtor
de diferenças,

que se deve estabelecer

relações, em vez de com os conceitos cristalizados e desvitalizados” (PEREIRA,
2013, p. 190).
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TECENDO E DESTECENDO SOBRE CURRÍCULOSFORMAÇÃO: DISCUSSÕES COM
OS PROFESSORESALUNOS DO PARFOR
Planejamento...Conteúdos...Regras...
Disciplina...

Trabalho...Dinâmica da sala de

aula...Competência...Experiência...

Histórico Escolar...Grade...Mapa da escola...
Fonte:
Dados produzidos no primeiro encontro da
disciplina Currículo e Programas

O primeiro encontro da disciplina Currículo e Programas foi realizado
Fonte:

numa sexta-feira do ano de 2015, em umDados
município
do no
sertão
baiano.
produzidos
primeiro
encontroPara
da
disciplina Currículo e Programas

chegarmos à sala de aula, pegamos carona no ônibus que transporta os docentes
para participarem das aulas do Parfor. Assim como no conto A moça tecelã, cuja
protagonista, ao se perceber nas mãos ambiciosas do marido, manipulada como
marionete, tecia e entristecia,

Fonte:
Dados
produzidos
no
primeiro
encontro
da
enquanto sem parar batiam os pentes
disciplina Currículo e Programas

acompanhando o ritmo da lançadeira (COLASANTI, 2004), buscamos romper com
o discurso patriarcal e hegemônico para pensarmos com o outro a partir da
perspectiva do conhecimento em rede.
Nas bagagens, carregávamos o

Fonte:
Dados produzidos no primeiro encontro da
desejo de tecer
novosCurrículo
discursos,
fungindo
disciplina
e Programas

do paradigma dominante sobre currículosformação e lançando uma proposta de

ensinopesquisa no desenvolvimento da disciplina que valorize as experiências
docentes e o quanto elas podem nos dizer sobre o cotidiano da escola. Defendemos
que somos sujeitos alterados e que estamos, também, alterando o outro. De acordo
com Bakhtin (2010, p. 111), “[...] o outro é o lugar da busca de sentido, mas também,

110

simultaneamente, da incompletude e da provisoriedade. Essa perspectiva
apresenta a condição de inacabamento permanente do sujeito, o vir-a-ser da
condição do homem no mundo ”.
Tocadas pelos enunciados que colorem a abertura deste subtítulo, fomos
compondo uma rede de conhecimento com os professores sobre a compreensão que
estes tinham sobre currículo. A pergunta instigou as discussões em sala de aula,
permitindo compreendê-lo como um entrelaçamento de “[...] escutas e olhares, de
si e do mundo que devem ser praticados, em vez de roteiros repetitivos e métodos
reprodutores de procedimentos indiferenciados” (PEREIRA, 2013, p. 190).
Cientes de que cada um tecia ao seu modo os fios discursivos sobre o
currículo, nós os incentivamos, na tessitura dos conhecimentos compartilhados, a
expressar e reconhecer a pertinência dos seus discursos. Ancorados em Certeau
(2008), buscamos a compreensão das formas e alternativas curriculares,
evidenciando as artes de fazer daqueles a quem foi reservado o lugar da
reprodução, compreendendo que “[...] o cotidiano [...] aparece como espaço
privilegiado de produção curricular, para além do previsto nas propostas oficiais”
(OLIVEIRA, 2003, p. 68).
Sem a pretensão de chegar a um único conceito sobre o que é o currículo,
como se tivéssemos uma verdade a dizer, partimos das teorias das práticas que se
tecem e se produzem nos cotidianos para compreendermos os movimentos
dialógicos

dos

currículos

praticados

no

processo

de

constituição

da

professoralidade. Com isso, podemos perceber que os discursos dos sujeitos se
dirigem, sobremaneira, para uma compreensão do currículo como organização

disciplinar, caminho a ser seguido, servindo-nos para trançarmos outros nós e
problematizarmos as redes que os tornam professores; pensarmos nos discursos
entrelaçados aos discursos docentes, bem como na influência dos currículos
praticados no processo formativo.
Para Alves (2008b), muitos dos discursos tecidos sobre o currículo são
resultado de uma compreensão de “construção” do conhecimento enquanto uma
árvore, ou seja, para se chegar às flores, folhas e frutos, aqueles que nos permitem
respirar, poetizar e comer é preciso primeiro passar pelo tronco, caminho
obrigatório, único, linear e hierarquizado, que se contrapõe à ideia da tessitura do
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conhecimento em rede. No entanto, por ser um termo plurívoco e um conceito com
muitas definições, os discursos curriculares se movimentam nos espaçostempos da

práticateoriaprática, provocando um hibridismo entre e nas correntes teóricas
(LOPES, 2013).
Nesse sentido, dispomo-nos a ouvir os sujeitos para percebermos de que
forma os currículos praticados produzem afecções no processo de subjetivação,
permitindo que se reinventem nas ações cotidianas. Pensamos com a sensibilidade
certauriana que as experiências de formação e de currículo são “[...] experiências
das vidas humanas [que] articulam, ampliam e complexificam o espaço a partir dos
tantos lugares heterogêneos que se cruzam e compõem os entrelaçamentos de
nossas memórias [...]” (CERTEAU, 2008, p. 194).
Conforme Alves e Oliveira (2001), os estudos desenvolvidos no campo do
currículo têm como principal categoria de análise as questões de poder. No entanto,
apesar de considerarmos a relevância dos discursos produzidos historicamente
sobre o currículo escolar, afiliamo-nos à perspectiva do currículo em rede (ALVES,
2011), concebendo-o como um sistema aberto e múltiplo, um constructo das
itinerâncias dos sujeitos, uma rede composta por nós que é tecida e retecida no
cotidiano escolar.
Por isso, sem a pretensão de engessarmos conceitos, tivemos contato com
diferentes concepções teóricas do currículo, compreendendo os praticantes não
como objetos de análise, mas como protagonistas do processo. No cronograma
esboçado a seguir, apresentamos os conteúdos e os movimentos de ensinopesquisa
realizados no desenrolar das aulas da disciplina Currículo e Programas. No
entanto, cabe salientar que é impossível captarmos tudo que de fato acontece no
cotidiano, mas que o cronograma serve para nos direcionar quanto às ações
desenvolvidas no percurso da disciplina.

Conteúdos: Conceituando o currículo
Movimentos: Discussão coletiva sobre o conceito de currículo, discussão do texto A escola dos bichos, análise
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V
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V
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atividade prática na perspectiva da transdiciplinaridade, construção de relatório sobre a atividade prática,
reflexão sobre a formação docente a partir da música Tocando em frente – Almir Sater.

IV
ENCONTRO

Conteúdos: Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade no currículo – Currículo em rede
Movimentos: Discussão sobre o texto Pensando uma educação não disciplinar – Silvio Gallo, elaboração de

construção de portfólio, discussão sobre as teorias pós-crítica de currículo por meio de textos e vídeos,
atividade coletiva a partir do texto Do baú da memória: histórias de professoras – Regina Garcia, Discussão
e apontamentos sobre a perspectiva do currículo em rede – Nilda Alves e Ferraço.

III
ENCONTRO

Conteúdos: Currículo, ideologia, cultura e poder – Currículo em rede
Movimentos: Reflexão da música Ideologia – Cazuza, discussão sobre o conceito de ideologia – Michel Apple,

narrativas docentes dos tempos de escola, reflexão sobre o texto História de vida de professor – Nilda Alves,
construção de narrativas sobre o processo de constituição da professoralidade.
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II
ENCONTRO

Conteúdos: Teorias do currículo
Movimentos: Discussão sobre as teorias do currículo: tradicional, crítica e pós-crítica, reflexão sobre as

ENCONTRO

sobre a Sociologia e teoria crítica do currículo, construção de linha do tempo sobre os estudos do currículo,
discussão sobre as teorias do currículo, construção de narrativas sobre os tempos de escola, elaboração de
resenha sobre o currículo oculto, depoimentos sobre a influência do currículo no processo formativo.

I

Conteúdos: A história do currículo – Tendências curriculares – Elementos constituintes do currículo
Movimentos: Reflexão do vídeo Pink Floyd, reflexão do vídeo Capital Cultural – Pierre Bourdieu, discussão

de imagens, discussão sobre o surgimento dos estudos sobre currículo, reflexão do vídeo Educação e vida,
elaboração de mapa conceitual sobre a origem e desenvolvimento do campo do currículo no Brasil.
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Nas conversas com Elizete, percebemos que
a professora trata o currículo como algo
conhecido, apesar de acreditar que
não sabia do que se tratava. Dessa
forma, apesar do currículo estar
implicado

em

todo

processo

formativo, muitos cursos de
formação — especificamente o
magistério

cursado

sujeitos

parece

—

pelos
não

ter

explorado discussões inerentes

Sabendo eu que, nós professores,
temos que nos preocupar com a
formação integral do aluno, sempre
me policiei em relação ao meu
comportamento e atitudes. Até então,
não conhecia a força do currículo
nessa formação, porém, agora vejo
que mesmo sem conhecer já fazia uso,
mesmo que inconscientemente, desse
conhecimento, pois sempre me
preocupei com tudo que
proporcionasse aprendizagem a meus
alunos.
Elizete

ao currículo escolar.
Instigados a pensar sobre as
diferentes

concepções

de

currículo,

relacionando-as à prática pedagógica,
percebemos

uma

aproximação

dos

expressiva

discursos

com

concepções tradicionais de currículo
(Jairo

e

reportam

Renato).
aos

Ambos

se

pressupostos

curriculares do americano Franklin
Bobbitt,

curriculum

que

escreveu

(1918),

uma

The
obra

Sabendo eu que, nós professores,
temos que nos preocupar com a
[...] que
o primeiro
conceito
formação
integral
do aluno,
sempre
mostra
uma
característica
me policiei em relação ao meu
semelhante ea atitudes.
nossa prática
comportamento
Até então,
pedagógica.
Por
que
leva
o
não conhecia a força do currículo
docente
a
uma
aderência
de
nessa formação, porém, agoraum
vejo
currículo
a sociedade
que mesmo
semque
conhecer
já fazia uso,
influi
nainconscientemente,
educação, julgandodesse
mesmo
que
que
é
aquilo
que
deusempre
certo em
conhecimento,
pois
me
uma
cidade
ou
em
outro
preocupei com tudo
que
proporcionasseEstado.
aprendizagem a meus
alunos.
Renato
Elizete

que

definiria o modelo de educação estadunidense [...] que o primeiro conceito
mostra uma característica

euaque,
nós professores,
no início do século XX. Nesta proposta, a Sabendo
[...]
pedagogia
de Bobbitt
semelhante
a nossa prática
temos que
nos preocupar
comjeito
a
assemelha
com o meu

pedagógica. Por que leva o
escola deveria funcionar como uma fábrica; formação
integral
do aluno,
sempre
de
trabalhar
e preparar
o

docente a uma aderência de um
me policiei
empara
relação
ao meu
jovem
o futuro
eo
currículo
que a sociedade
comportamento
e com
atitudes.
Até então,
diálogo
os
adultos,
influi na educação, julgando e o
não
conhecia a força
do currículo
apropriado
como matéria-prima para ser moldada e
que é currículo
aquilo queé deu
certo empara
nessa formação,
porém,
agora
o
futuro
dos
jovens.vejo
uma cidade ou em outro
transformada em produto pelo professor que mesmo
sem conhecer já fazia uso,
Estado.
mesmo que inconscientemente,
desse
Jairo
(sujeito ativo). As propostas curriculares
conhecimento, pois sempre me
Renato
preocupei com tudo que
respaldadas pela concepção tradicional de
proporcionasse aprendizagem a meus
alunos.
[...] a pedagogia de Bobbitt
assemelha
comconceito
o meu jeito
[...] que
o primeiro
Elizete
de
trabalhar
e
preparar
mostra uma característica o
jovema para
futuro e o
semelhante
nossao prática
diálogo
com
os
pedagógica. Por queadultos,
leva o e o
currículo
é
apropriado
para
docente a uma aderência de um

os alunos (sujeitos passivos), concebidos

114

educação acabaram exercendo uma forte
influência
[...] a que mais faz relação
com a minha prática
pedagógica é a segunda
definição, porque entendo
que trabalhando com alunos
de séries iniciais, estou
preparando meus alunos
para enfrentar e
experimentar assuntos mais
complexos.
Anísio

no

pensamento

No

entanto,

curricular

brasileiro.
“[...]

ao

participarem da experiência curricular
cotidiana,

ainda

seguindo

que

supostamente

materiais

curricular

preestabelecidos

por

professores/professoras e alunos/alunas estão
tecendo alternativas práticas com os
fios que as suas próprias atividades

[...]primeira
a que mais
faz relação
[...]A
e a segunda
definição
com
a
minha
prática
são as que mais se relacionam
com a
é aacho
segunda
minhapedagógica
prática, pois
que devemos
definição,nossas
porquecrianças
entendopara
preparar
que
trabalhando
com
alunos
começarem desde pequenos
a serem
de
séries
iniciais,
estou
decididos e participativos para se
preparando
meus alunos
tornarem adultos
capazes e
para
enfrentar
e
conscientes. E, a forma como
vemos a
experimentar
assuntos
mais
cultura e agimos dentro do
contexto
escolarcomplexos.
contribui para que os
educandos alcancem esse objetivo.
Anísio
Elizete

práticas, dentro e fora da escola
lhes fornecem” (ALVES, 2011, p.
40).
Nesse sentido, os fios
que

compõem

conhecimento
destacam

a

as
dos

redes

de

sujeitos

influência

do

currículo tradicional e tecnicista, ao
mesmo tempo em que fazem críticas a

[...] a que mais faz relação
essas concepções de currículo.
com a minha prática
pedagógica é a segunda
A tendência curricular
definição, porque entendo
crítica teve influência no Brasil
Bom
o meu currículo
é parecido
que
trabalhando
com alunos
com
a
definição
de
Silva.
Porque
séries iniciais,
estoudefinição
[...]Ade
primeira
e a segunda
sobretudo
pelo
pensamento
procuro
chamar
osalunos
meus alunos
preparando
meus
são as que mais se relacionam com a
como
críticos e
para cidadãos
enfrentar
freireano e
pelos
estudos
minha prática,
pois achoe que devemos
conhecedoresassuntos
do seu ambiente
e
experimentar
mais
preparar nossas crianças
para
dando muita importância aos
desenvolvi dos pelos americanos
começaremcomplexos.
desde pequenos a serem
mesmos. E essa formação pode ser
decididos e participativos para se
Henry Giroux e Michael Apple
feita no coletivo,
mas cada um
tornaremAnísio
adultos capazes e
absorve na sua individualidade.
no início da década de 1980.
conscientes. E, a forma como vemos a
cultura e agimos dentro do contexto
Suzana
Conhecidos como representantes das
escolar contribui para que os
educandos
esse objetivo.
[...] a quealcancem
mais faz relação
teorias críticas do currículo, estes
com a minha prática
autores, dentre outros, defendem que as
pedagógicaElizete
é a segunda
[...]Bom
o meu
currículo
é parecido
definição,
porque
entendo
formas de
seleção,
organização e distribuição do conhecimento escolar
com
a definição com
de Silva.
Porque
que
trabalhando
alunos
procuro
chamar
os estou
meus alunos
de séries
iniciais,
como cidadãos
críticos e
preparando
meus alunos
conhecedores
do seue ambiente e
para enfrentar
dando muitaassuntos
importância
experimentar
mais aos
mesmos. complexos.
E essa formação pode ser
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favorecem a opressão na medida em que se entende
que na escola não se aprende apenas
conteúdos sobre o mundo natural e
social,

mas

também,

que

adquirimos,
consciência,

disposições e sensibilidades.
Para além de uma crítica à

[...]a minha prática pedagógica está
relacionada com a quarta concepção.
Para mim, não há aprendizagem sem
interação entre educando e educador.
A participação da comunidade e da
família é de grande importância para
essa aprendizagem ou troca de
experiências.

sociedade como reprodutora dos

Valdecarmem

interesses dominantes, entrelaçamos
outros nós aos discursos produzidos com
interlocutores

teóricospráticos

nossos

para

pensarmos o currículo

[...]a
minha prática
está
como uma construção coletiva e não linear. No
desenrolar
daspedagógica
reflexões,
apontamos
relacionada com a quarta concepção.

que, no processo de constituição da professoralidade
fazemos
uso do sem
potencial de
Para mim, não
há aprendizagem
interação entre educando e educador.

sermos o que ainda não havíamos sidoA participação
(PEREIRA,da comunidade
2013), entrelaçando
e
e da
família somos.
é de grande importância para
modificando discursos que nos constituem quem
essa aprendizagem ou troca de
experiências.
Valdecarmem

[...]a minha prática pedagógica está
relacionada com a quarta concepção.
Para mim, não há aprendizagem sem
interação entre educando e educador.
A participação da comunidade e da
família é de grande importância para
essa aprendizagem ou troca de
experiências.
Valdecarmem

[...]a minha prática pedagógica está
relacionada com a quarta concepção.
Para mim, não há aprendizagem sem
interação entre educando e educador.
A participação da comunidade e da
família é de grande importância para
essa aprendizagem ou troca de
experiências.
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FIOS TEÓRICOSPRÁTICOS SOBRE CURRÍCULOSFORMAÇÃO

Afinal o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos,
o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre.
-

É para que ninguém saiba do tapete, -- disse.

E antes de trancar a porta à chave, advertiu: -- Faltam as estrebarias.
-

E não se esqueça dos cavalos!

Sem descanso tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de
luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia.
Tecer era tudo o que queria fazer.
E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que
o palácio com todos os seus tesouros.
E pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha de novo.
Só esperou anoitecer.
Levantou-se enquanto o marido dormia sonhando com novas exigências.
E descalça, para não fazer barulho,
subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear.
A moça tecelã – Marina Colasanti
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PROFESSORESALUNOS DO PARFOR: CONTEXTOS DAS “PRÁTICASTEORIAS” DA
FORMAÇÃO

Afinal o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos,
o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre.
-

É para que ninguém saiba do tapete, -- disse.

E antes de trancar a porta à chave, advertiu: -- Faltam as estrebarias.
-

E não se esqueça dos cavalos!

Sem descanso tecia a mulher os caprichos do marido,
enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas,
as salas de criados.
(Colasanti, 2004).

C

omo A moça tecelã, que se sentia aprisionada pelos caprichos do
marido, privada de explorar todos os sentidos no viver cotidiano,

limitada à visão do alto do “castelo”, entramos num embate com as propostas
hegemônicas que desconsideram os espaçostempos formativos para além da
academia e enfatizamos a importância de pensar os curríclosformação em rede.
Alves (1998) já militava contra os rumos que vinham tomando os cursos
de formação docente no Brasil, destacando a necessidade de reconhecermos e
valorizarmos os conhecimentos adquiridos fora da esfera acadêmica 28, enfatizando
a necessidade de “[...] buscarmos compreender/analisar/criticar a intricada rede de
relações e tensões que se estabelece entre as várias esferas de formação” (ALVES,
1998, p. 65).
Alves (1998) identifica e nomeia as esferas da formação como: formação acadêmica, ação política
do Estado, prática pedagógica, prática política coletiva e pesquisas em educação. No entanto, em
estudos posteriores, passa a nomeá-las de contextos “práticasteorias”.

28
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E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza pareceu maior que
o palácio com todos os seus tesouros (COLASANTI, 2004). Por isso, insatisfeitas
com os rumos que vêm tomando a educação no país, buscamos ampliar a
compreensão sobre os currículosformação em rede em estudos desenvolvidos por
Alves (2010). Nesses estudos, a autora passa a considerar as esferas formativas
como contextos das “práticasteorias” da formação e nos lembra que tais contextos
“[...] mais do que espaçostempos fechados em si, [...] são, sempre – mesmo quando
achamos que não são –, articulados uns aos outros, embora de modo desigual e com
diferentes intensidades, e se interinfluenciando, permanentemente” (ALVES,
2010, p. 55).
As múltiplas redes educativas vão nos proporcionando complexas
compreensões de mundo e nos tornando os professores que somos. Com base nesses
pressupostos, problematizamos os currículos praticados no processo de constituição
da professoralidade, usando como fonte de investigação os discursos tecidos pelos
sujeitos, “[...] buscando modos de compreender aquilo que não nos foi ensinado
‘enxergar’: as condições de tessitura de conhecimentos e significações nas redes
cotidianas” (ALVES, 2010, p. 51). Para tanto, nos aproveitamos das ocasiões e dos
rastros deixados nos discursos, procurando “[...] estar onde ninguém espera,
captando no voou as possibilidades oferecidas por um instante” (CERTEAU, 2008,
p. 100-101).
Tratando sobre as articulações entre os
diferentes espaçostempos formativos, Alves (2010)
discute sobre os contextos das “práticasteorias” da
formação (que também são contextos de produção
curricular), evidenciando os intercâmbios e a
complexidade das redes de formação e (de
currículo). Nesse sentido, a autora nomeia sete
contextos em que se dá a formação docente, dos

[...] o das ‘práticasteorias’ da
formação acadêmica; o das
‘práticasteorias’ pedagógicas
cotidianas; o das ‘práticasteorias’
das políticas de governo; o das
‘práticasteorias’ coletivas dos
movimentos sociais; o das
‘práticasteorias’ das pesquisas em
educação; o das ‘práticasteorias’
de produção e ‘usos’ de mídias; o
das ‘práticasteorias’ de vivencias
nas cidades
(ALVES, 2010, p. 55).

quais nos apropriamos para pensarmos sobre a
problemática da pesquisa.
Concordamos com Alves (2010) quando afirma que a formação docente
se processa em diferentes contextos, no entrelaçamento[...]
doso das
fios‘práticasteorias’
que nos compõem,
da
formação acadêmica; o das
‘práticasteorias’ pedagógicas
cotidianas; o das ‘práticasteorias’
das políticas de governo; o das
‘práticasteorias’ coletivas dos
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escapando ao controle de um lugar próprio (estratégico). Apesar de nem todos os
contextos mencionados por Alves (2010) terem sido abraçados pelo objeto da
pesquisa — tais como o das pesquisas em educação e dos movimentos sociais, por
não encontrarmos marcas discursivas relacionadas diretamente aos referidos
contextos —, consideramos relevante tratarmos de cada um a fim de
compreendermos a teoria defendida pela autora e ampliarmos as discussões sobre
a formação docente. Em contrapartida, percebemos marcas expressivas do contexto
“téoricoprático” da vivência no campo que não foram mencionadas pela autora, mas
acreditamos que tantos outros contextos poderão surgir no entremear dos fios que
formos compondo.

Contexto das “práticasteorias” da formação acadêmica
Os fios que compõem o contexto das “práticasteorias” da formação
docente formam a rede que cada um de nós somos na tessitura do conhecimento
com o outro. Não há como dissociá-los, mas, oficialmente, o contexto das
“práticasteorias” acadêmicas se caracteriza como aquele que forma o professor na
formação inicial ou continuada.
Em nossas análises, além dos cursos
voltados

especificamente

para

a

formação do professor, consideramos
as

experiências

vivenciadas

nos

tempos de escola o ser sendo, a
constituição da professoralidade
enquanto o desenvolvimento do
sujeito no mundo (Jairo).
No

contexto

da

formação de professores no Brasil,
o curso de Pedagogia em que
desenvolvemos

a

compreendido

como

pesquisa
um

Tenho percorrido um caminho
árduo mais satisfatório, cursei o
ensino fundamental [...], após
terminar o magistério, com um
determinado tempo conclui o
curso de formação geral em 2002
e no momento estou cursando a
faculdade de pedagogia onde
estou me esforçando o máximo e
estou tendo sucesso pois estou
aprendendo cada dia mais para
que eu continue fazendo o meu
trabalho com maior satisfação.
Jairo

é

curso

de

formação inicial, mas os participantes da

pesquisa
conclui o curso de formação
geral em 2002 e no momento
estou cursando a faculdade de
pedagogia onde estou me
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são formados em magistério e atuam na educação básica há mais de dez anos. No
entanto, até certo ponto, estes professores se sentiram “obrigados” a cursar o ensino
superior, por conta de uma exigência da LDBEN/96: vai chegar o tempo em que

quem não tiver um curso superior não poderá
exercer a função de professor (Suzana).
O discurso da atualização
constante

e

da

reciclagem

do

professor está entremeado a outros
discursos que, por um lado, exigem
que o profissional da educação
esteja cada vez mais preparado.
Por outro lado, a maioria das
propostas de currículosformação
advindas

do

“práticasteorias”

contexto
da

das
ação

governamental estão permeadas

Suzana

por interesses hegemônicos. O que
temos

acompanhado

acerca

Ao meu ver o professor deve estar
sempre se preparando cada dia
mais e mais estudando e tomando
determinados cursos por esse
motivo e outros que estou cursando
a faculdade de pedagogia por que é
a minha área e também por que eu
aprendi e estou aprendendo cada
dia mais nesse curso. Aprendi a
levar os estudos muito mais a
sério[...], por que é muito
importante ter um diploma de curso
superior, vai chegar o tempo em que
quem não tiver um curso superior
não poderá exercer a função de
professor.

da

formação de professores no Brasil são

Ao meu ver o professor deve estar
sempre se preparando cada dia
cursos
de formação inicial
e
mais e mais estudando e tomando
determinados
poroesse
[...] assim quecursos
terminei
continuada mais preocupados com a
motivo
e
outros
que
estou
cursando
ensino fundamental não tinha
a outra
faculdade
de
pedagogia
por que é
instrumentalização hierarquizada
opção a não ser cursar
aominha
área
e
também
por
que eu
magistério, concluir o curso
de saberes do que com as relações
aprendi
e
estou
aprendendo
não por opção, e sim porquecada
dia
mais nessesócurso.
Aprendi
a
o município
oferecia
o
que se estabelecem nos cotidianos,
levar
os
estudos
muito
mais
a
curso de magistério.
sério[...], por que é muito
bem como no que os sujeitos
importante ter um diploma de curso
ordinários têm a nos dizer sobre a
Anísio o tempo em que escola.
superior, vai chegar
quem não tiver um curso superior
Temos
garantido
as
não poderá exercer a função de
condições necessárias para que o professor [...] assimprofessor.
a
que terminei odesenvolva
ensino fundamental não tinha
professoralidade ou apenas tornando-osoutra opção Suzana
de
a não serreprodutores
cursar
concluir o curso
práticas caducas e ineficientes para o atualo magistério,contexto
em que vivemos?
não por opção, e sim porque
o município
só ofereciasão
o desenvolvidas
Alves (2010, p. 56) aponta que “[...] mesmo quando
as atividades
curso
magistério.
Ao meu
verde
o professor
deve estar
sempre se preparando cada dia
mais e mais estudando e tomando
Anísio
determinados
cursos por esse
motivo e outros que estou cursando
a faculdade de pedagogia por que é
a minha
área que
e também
poroque eu
[...] assim
terminei
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na chamada ‘formação continuada’, o são, na maior
parte

das

vezes,

com

os

professores

trabalhando – “em serviço”, como se costuma
dizer –, o que dificulta a frequência normal
às aulas e as leituras aprofundadas”,
levando a práticas curriculares que

Terminei o primeiro grau e em
seguida me formei no
magistério. Na época que me
formei, lembro-me que tinha
muito medo de fazer o
estágio... Mas graças a Deus
foi tranquilo!

continuam a ser sempre disciplinadoras
e, portanto, isoladas nos espaçostempos.

Valdecarmem

A situação apontada por Alves (2010)
caracteriza o perfil dos sujeitos do Parfor,
que

tentam

conciliar

as

atividades

docentes com o curso de Pedagogia,
enfrentando

vários

percalços

para

prosseguir nos estudos.
Por isso, no contexto da
disciplina Currículo e Programas,
consideramos as redes formativas
dos sujeitos, desenvolvendo uma

Terminei o primeiro grau e em
seguida me formei no
magistério. Na época que me
Peloformei,
tempo que
estou neste
lembro-me
que tinha
curso (Pedagogia)
jáde
aprendi
muito medo
fazer o
muita
coisa em
relação
estágio...
Mas
graçasa a Deus
aplicabilidade
da
educação
foi tranquilo!
escolar. Conceitos estes em
que infelizmente não aprendi
na minha prática
docente. Mas
Valdecarmem
que agora me ajudam a ter
uma prática em sala de aula
com menos erros.

Terminei
o primeiro grau e em
Suzana
seguida me formei no
magistério. Na época que me
pudéssemos pensar o currículo para
formei, lembro-me que tinha
além
do
prescrito,
interligando
muito medo de fazer o
Peloestágio...
tempo que
estou
nestea Deus
Mas
graças
já
aprendi
práticateoriaprática. Atentamos para os curso (Pedagogia)
foi tranquilo!
muita coisa em relação a
currículos praticados durante o processo de aplicabilidade da educação
O estágio foi um período
escolar.
Conceitos
estes
emfoi
importantíssimo,
pois
Valdecarmem
formação, pensando nos usos (CERTEAU,
que infelizmente
não
aprendi
nessa etapa de minha
na minha
prática docente.
Mas
2008) que os docentes fazem dos
escolarização
que comecei
que aagora
me
ajudam
a
ter
tomar gosto pela arte de
conhecimentos entretecidos com o outro
umaensinar.
prática Pude
em sala
de aulaque
perceber
Terminei
o
primeiro
com
menos
erros.
ser professor tem osgrau
seuse em
e nas táticas usadas frente às propostas
seguida
me
formei
encantos. Fui aprovada no
por
magistério.
Na época
que me
minhaSuzana
professora
regente
oficiais de currículosformação.
formei,
lembro-me
com
nota 9,0.que tinha
muito medo de fazer o
Observando as experiências
estágio... Elizete
Mas graças a Deus
dos cursos de formação, percebemos que
foi tranquilo!
Pelo tempo que estou neste
predominam os discursos em torno dos conceitos
ideais
e
curso
(Pedagogia)
já aprendi universais
muita coisa
em
relação
Valdecarmem a
aplicabilidade da educação
escolar. Conceitos estes em
que infelizmente
não
O estágio foi
umaprendi
período
na minha
prática
docente.
Mas
importantíssimo, pois
foi
que agora
me
ajudam
a
ter
nessa etapa de minha
uma escolarização
prática em sala
decomecei
aula
que

proposta

de

trabalho

em

que
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dos pressupostos dominantes sobre o que deve ser:
ensino,

aprendizagem,

avaliação

e
Hoje, continuo dedicando a
Formação Continuada com o
curso de Pedagogia na busca
de novos instrumentos e
metodologias de ensino,
visando à melhoria no
processo educativo da minha
prática docente.

planejamento; enfim, percebemos que tudo
é estabelecido em cima de um padrão
ideal de ensino.
Ancorados nos pressupostos
bakhtinianos

sobre

o

dialogismo,

defendemos que a verdade não se

Edvane

encontra no interior de uma única
pessoa, mas na interação dialógica entre
pessoas que a procuram coletivamente.
Conforme o autor, o mundo em que vivemos
fala de diversas maneiras, e essas vozes
formam o cenário onde contracenam a
ambiguidade e a contradição.
Certezas

que

sustentam

o

Hoje, continuo dedicando a
Formação
Continuada
[...] toda
essa base com
foi o
curso
de Pedagogia
busca
fundamental
parana
minha
de novos instrumentos
formação.
Ingressei-me eno
metodologias
de ensino,
ensino fundamental
2e
visando
à melhoria
consegui
concluir no
o
processo
educativo
da minha
magistério
sem nenhum
prática
docente.
problema.
Edvane
Elizete

discurso de Suzana, a qual acredita que o
curso de Pedagogia tem contribuído para
cometer menos erros em sala de aula,
destacando a superioridade da teoria
sobre

a

prática.

Os

discursos

entrecruzados com o discurso da
docente

revelam

concepções

teóricas cristalizadas pelo poder
hegemônico, que têm propagado a
dicotomização teoriaprática.
Conforme

Souza

e

Albuquerque (2012, p. 115), na
perspectiva

bakhtiniana,

“[...]

somente a tensão entre as múltiplas

[...]continuo
toda essa
base foi a
Hoje,
dedicando
fundamental
para
minha
Formação
Continuada
com o
[...] passei a procurar alguns
formação.
Ingressei-me
noa
curso
de
Pedagogia
na
busca
docentes que já estavam atuando
ensino
fundamental
2
de
novos
instrumentos
e
mais tempo, e para minha surpresa,
consegui
de ensino,
deparei metodologias
com
muitos,concluir
cada
umocom
magistério
sem
nenhum
no
uma visando
história àdemelhoria
vida, com
problema.
processo
educativo
daeminha
experiências
ímpares
docente.
inigualáveis,prática
com marcas
pessoais
Elizete
adquiridas ao longo do tempo
Edvane
docente, vivências
alegres, por
vezes tristes, frustrações, sucessos,
mas cada um com seu aspecto
valorativo
e construtor
[...] toda
essa basedefoi
identidade.
fundamental
minhaa
Hoje,
continuo para
dedicando
formação.
Ingressei-me
noo
Formação Continuada com
Valdecarmem
ensino
fundamental
2e
curso
de Pedagogia
na busca
concluir o e
de consegui
novos instrumentos
magistério sem
metodologias
de nenhum
ensino,
visandoproblema.
à melhoria no
processo educativo da minha
Elizete
prática
docente.

vozes que participam do diálogo da vida pode

conta da integridade e da complexidade do real”. Desse Edvane modo as
[...] toda essa base foi
fundamental para minha
formação. Ingressei-me no
ensino fundamental 2 e

dar
vozes
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vão compondo uma rede sobre os currículos praticados, as experiências vivenciadas
no contexto das “práticasteorias” da formação acadêmica dos cursos de formação

continuada (Edvane). O sujeito busca, na tessitura com os interlocutores teóricos,
aperfeiçoar a prática docente, evidenciando marcas dos discursos tecidos na
constituição da professoralidade.
No processo de formação no magistério é possível percebermos uma
dicotomização teoriaprática que ainda domina a maioria dos currículos dos cursos
de formação docente no Brasil. Interessante notar que os sujeitos atribuem uma
importância considerável ao momento do estágio (a prática docente).
O processo de dicotomização desconsidera as redes de conhecimento e
causa desencantos em relação à docência. Sobre isso,

Elizete

nos

professoralidade

convoca
como

a

pensar

arte,

a

uma

invenção cotidiana na tessitura das
redes, concebendo o processo criativo
como essencial para o encantamento
diário pela docência. Nesse sentido,
podemos pensar que há algo de novo
no cotidiano que talvez ainda não é
conhecido pelas teorias da educação.

[...] já são quase 18 anos que
trabalho em sala de aula
lecionando nas escolas do
campo, sempre tive um grande
desejo de fazer uma faculdade,
mas nunca dava certo e as
oportunidades foram passando.
Quando foi em 2013 surgiu a
grande oportunidade de cursar
pedagogia pela uesb e já estou
cursando o 3º semestre

Portanto, se o cotidiano tem algo a
nos dizer sobre os afetos e desafetos
pela

profissão

docente,

porque

Anísio

os

grandes discursos educacionais ainda
tendem a desconsiderá-lo?

Contexto das “práticasteorias”
pedagógicas cotidianas

[...] já são quase 18 anos que
de aula
Durantetrabalho
o estágioem
mesala
convidaram
lecionando
nas
escolas
para ficar na escola como do
campo, sempre
tivee um
professora,
eu aceitei
nãogrande
foi
desejo
de fazer
uma faculdade,
porque
estava
gostando
e sim
mastrabalhava
nunca davaem
certo
porque
umae as
oportunidades
foram
passando.
papelaria e a jornada era longa e
Quando
foi em 2013
surgiu
na escola
trabalharia
apenas
4 a
grande
oportunidade
de
cursar
horas e ganharia mais. Foi ai que
pedagogia
e já estou
criei gostopela
pelauesb
área.
cursando o 3º semestre
Suzana
Anísio

Durante o estágio me convidaram
para
naquase
escola18como
[...]ficar
já são
anos que
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Indicado

pelos

docentes

como

o

contexto em que efetivamente se
formam, ou o que o senso comum
No ano seguinte à minha
formatura, 1995, tive a
oportunidade de pôr em prática o
que tinha aprendido no curso de
Magistério. Fui contratada pela
Prefeitura Municipal para atuar
numa turma multisseriada, na
zona rural próximo à minha casa.
Foi uma grande alegria e
conquista, pois era meu primeiro
emprego.

chama de experiência, Alves (2010,
p. 57) defende como “elementos”
desse contexto da formação “[...]
as

salas

de aulas

com as

diversas atividades pedagógicas
que nelas são realizadas; os
contatos

diários

diversos;

a

com

alunos

situação

Elizete

de

materialidade das salas – limpeza;
recursos

didáticos

que

possui;

possibilidade de ocupação com material
criado pelos docentes e pelos discentes etc.”
Interessante

notarmos

que,

se autodenomina oficial, considera a

Confesso que nos primeiros
dias pensei em desistir, pois
encontrei muitas dificuldades e
não via nenhuma perspectiva
de melhora, com o passar do
tempo, já encontrava
totalmente adaptado e
convencido de que era isso
mesmo que queria,

academia como espaço primordial para

Suzana

enquanto os docentes consideram a
prática cotidiana como espaçotempo
em que verdadeiramente se tornam
professores, o poder hegemônico, que

a formação docente.
Cientes de que ambos os contextos
são fundamentais para a formação do professor,

Confesso que nos primeiros
dias
desistir, poisPor que o
nos questionamos sobre os interesses subjacentes pensei
a taisemdiscursos.
encontrei muitas dificuldades e
conhecimento acadêmico/teórico deve se sobrepornão
ao via
conhecimento
cotidiano? Para
nenhuma perspectiva
de melhora, com o passar do
Alves e Garcia (2008a), trata-se de uma estratégiatempo,
do poder
dominante, que se
já encontrava
adaptado
apodera do conhecimento prático, transformando-ototalmente
em teorias
quee viabilizem a
convencido de que era isso
propagação dos interesses de uma sociedade capitalista.
mesmo
Para
que queria,
as autoras, a classe

hegemônica acredita que, caso o conhecimento cotidiano seja
validado nas mesmas
Suzana

Confesso que nos primeiros
dias pensei em desistir, pois
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proporções que os conhecimentos acadêmicos, colocará
em risco o próprio saber científico, considerado
como único, válido e legítimo.
As

experiências

são marcadas,

principalmente, por uma dificuldade de se
vislumbrar os currículosformação fora de
uma

lógica

hegemônica.

Os

sujeitos

carregam concepções dicotomizadas sobre

teoriapráticateoria,

evidenciado

uma

sobreposição dos conhecimentos teóricos
sobre os práticos (Valdecarmem e Suzana).
Por outro lado, trazem à tona o fato de os
conhecimentos adquiridos no contexto das

Quando terminei o Ensino
Fundamental I (8ª série)
tive a oportunidade de ser
professor na zona rural; foi
uma experiência marcante
na minha vida profissional.
Pois era uma turma de
alunos com idades
diferenciadas, enfrentei
muitas dificuldades e
desafios, porque eram
crianças e adolescentes
muito difíceis no
relacionamento e
convivência com os colegas
e seus familiares.
Edvane

“práticasteorias” da formação acadêmica –
nesse caso, o curso de magistério – não darem
conta de atender aos desafios da prática

Quando terminei o Ensino
Fundamental I (8ª série)
cotidiana, sendo necessário compreendê-los
tive a oportunidade de ser
a partir da experiência de outros
professor na zona rural; foi
Estagieiuma
numa
turma a noite
de
experiência
marcante
docentes.
jovens ena
adultos
dos
minha[...].
vidaDepois
profissional.
40 dias dePois
estágio,
a diretora
me
era
uma
turma
de
O momento do estágio é
chamou na diretoria
e me
pediu
alunos com
idades
para assumir
a turma, jáenfrentei
que ela
diferenciadas,
considerado essencial para a
tinhamuitas
gostadodificuldades
do meu
e
formação; espaçotempo em que se
desempenho
como professora
ea
desafios,
porque eram
professora
regenteeprecisava
se
crianças
adolescentes
deparam com os desafios da
ausentar pormuito
motivos
de saúde.
difíceis
no
relacionamento e
profissão, em que o futuro docente
convivência com os colegas
Valdecarmem
vivencia experiências exitosas ou
e seus familiares.

desastrosas,
cotidiano

apreendendo

conhecimentos

do
que

Edvane

são
Estagiei numa turma a noite de

entrelaçados aos adquiridos no contexto jovens e adultos [...]. Depois dos
40 dias de
estágio,
a diretora
me
Quando
terminei
o Ensino
das “práticasteorias” da formação acadêmica.
Alves

chamou na
diretoria e Ime
Fundamental
(8ªpediu
série)
para
assumir
a
turma,
já
quedeelaser
(2010) aponta o contexto das “práticasteorias” da formação
como todas
as relações
tive a oportunidade
tinha
gostado
meurural; foi
professor
nado
zona
tecidas no cotidiano da escola, a sala dos desempenho
professores
com
seus
momentos
de
professora
ea
uma como
experiência
marcante
professora
regente
precisava se
na minha
encontros possíveis: a hora da entrada; a hora
do recreio
evida
seuprofissional.
cafezinho,
quando
ausentar
por motivos
saúde.
Pois
era umadeturma
de
alunos com idades
diferenciadas, enfrentei
Valdecarmem
muitas dificuldades e
desafios, porque eram
crianças e adolescentes
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podem existir; as reuniões pedagógicas, quando realizadas – o que vem ficando
cada vez mais raro, seja pelo ritmo acelerado do trabalho docente, seja pela pobreza
material das escolas que faz com que elas desaparecem (porque o local é ocupado
por outras atividades e porque não “existe verba” para o cafezinho), seja por
inconsequentes ações de secretarias de educação

que

vêm inviabilizando sua realização.
Nessa
experiências
contexto

das

tessitura

vivenciadas

das
no

“práticasteorias”

pedagógicas cotidianas, “[...] o
sujeito da experiência é, sobretudo

Estagiei numa turma de 1ª série e
me saí muito bem conforme disse,
minha professora regente. A
partir daí, não saí mais da
educação. Mim tornei professora
do ensino fundamental 1 e gosto
muito do que faço.
Elizete

um espaço onde têm lugar os
acontecimentos” (LARROSA, 2002, p.
Estagieios
numa turma de 1ª série e
24), revelando marcas dos currículos praticados,
me saí muito bem conforme disse,

contrastes e ausências das propostas de currículosformação
no país,
minha professora regente.
A sobressaindo
partir
daí, nãosem
saí mais
da
casos de professores que exerceram a profissão
docente
a formação
mínima
educação. Mim tornei professora

fundamental
1 e gosto
necessária. Edvane, dentre tantos outrosdo ensino
docentes
retratam
uma situação
muito do que faço.

vivenciada no campo da educação, principalmente no meio rural brasileiro,
Elizete

historicamente desconsiderado pelas propostas curriculares e de formação (Anísio

e Elizete).
Apesar da obrigatoriedade da LDBEN/96 de que os professores em
Estagiei numa turma de 1ª série e

me saí muito
bem praticamente
conforme disse, vinte anos
serviço cursem o nível superior, por que somente
agora,
minha professora regente. A

depois, findada o que intitularam da Década da
Educação,
estes
estão
partir
daí, não saí
maisprofessores
da
educação. Mim tornei professora

tendo acesso a um curso de Pedagogia? Quedodiscursos
foram sendo
trançados nas
ensino fundamental
1 e gosto
faço.
redes destes docentes do percurso da aprovação damuito
Lei do
atéque
hoje?

Conforme Bakhtin e Volochinov (2010, p. 150),
“[...] o discurso citado é o
Elizete
discurso no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um
discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação”. Nesse sentido,
Estagiei numa turma de 1ª série e

vislumbramos discursos entrelaçados aos discursos
da Lei, bem como os discursos
me saí muito bem conforme disse,
minha professora regente.
cotidianos dos diferentes contextos das “práticasteorias”
da Aformação. Os
partir daí, não saí mais da

enunciados tratam das dificuldades de lecionarem
em tornei
turmas
multisseriadas, o
educação. Mim
professora
do ensino fundamental 1 e gosto

descaso das políticas públicas pela escola, especificamente
localizadas em
muito do queaquelas
faço.
Elizete
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espaços rurais, além do desejo e da obrigatoriedade de cursarem um curso superior.
No entanto, as ausências e os contrastes experienciados no contexto da prática não
mudaram a escolha que fizeram pela docência. Os encantos e desencantos de ser
professor reverberam nas experiências acionadas sobre os tempos de escola
(Edvane), permitindo pensarmos na invenção e reinvenção cotidiana.

Contexto das “práticasteorias” das políticas de governo
A revista Veja de 27 de julho de 2016 exibe um artigo do jornalista
Claudio de Moura Castro, intitulado

Professor ganha mal? Sintonizado com
os interesses de um governo golpista, o
artigo desqualifica vergonhosamente a
profissão docente e dissemina um
discurso neoliberal que atinge direitos
conquistados

pela

consequentemente,
educação no Brasil.

os

categoria

e,

rumos

da
Figura 19 - Revista Veja Online

O texto serve para pensarmos nos avanços e retrocessos que vão nos
constituindo professores no contexto “téoricoprático” das ações governamentais e
que nos impactam diretamente e indiretamente. Entrelaçados aos fios do discurso
de Castro, percebemos outros discursos que desconsideram o papel do professor na
sociedade por meio de ações governamentais contrárias aos conhecimentos
cotidianos.
Dessa tessitura discursiva emergem contradições presentes no contexto
das “práticasteorias” das políticas de governo. Para Alves (2010, p. 58), “[...] esse
contexto inclui, para começar, as determinações, resoluções, indicações, pareceres
etc – de currículos para cursos de formação de professores feitas por autoridades
educacionais”. Nesse sentido, acompanhamos as intensas ações do governo federal
que tendem a desmantelar políticas públicas de garantia de direitos conquistados
nos últimos anos, especialmente através da PEC 241/55.
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Para

além

de

todo

o

contexto

sociopolítico atual, que parece estarmos
regredindo, sobretudo no que toca à
Em todo esse tempo de trabalho como
docente, tenho participado de muitos
cursos de formação e todos eles tem
me dado suporte para realizar meu
trabalho em sala de aula, tenho
aprendido muito com esses cursos, já
participei do Profa, do PróLetramento e Pcns, atualmente estou
participando de dois cursos de
formação, Pacto Bahia e o Pnaic, este
último oferecidos pelo MEC (Plano de
Alfabetização na Idade Certa) ambos
voltado para o processo de
alfabetização, esses cursos trazem uma
metodologia diferente de todos os
outros que já participei.

educação no nosso país, Alves
(2010)

aponta

determinações;

outras

outras

ações

gover namentais que vêm
atuando

no

sentido

de

“formar” docentes conforme
os interesses hegemônicos:
“[...] os inúmeros cursos de
extensão

realizados

por

secretarias; acordos firmados

Anísio

com certas universidades [...],
tentativas de implantação para

Anísio

currículos nacionais obrigatórios, com
a publicação de documentos que são
distribuídos a mão cheias, por todo o
país, etc.”(ALVES, 2010, p. 59).
Nesse

sentido,

os

discursos docentes evidenciam a
participação
cursos

em

propostos

diferentes
pela

ação

governamental (Edvane, Elizete

e Anísio), os quais consideramos
importantes, mas questionamos
as

intenções

subjacentes

a

tais

Em todo esse tempo de trabalho como
docente, tenho participado de muitos
cursos de formação e todos eles tem
Comsuporte
o passar
do tempo
memeu
me dado
para
realizar
capacitei
melhor
na
área
da
trabalho em sala de aula, tenho
educação,
realizando
a
formação
aprendido muito com esses cursos, já
continuada
Médio
participei no
do Ensino
Profa, do
Pró-Pro
Formação.
Esse
curso
contribuiu
Letramento e Pcns, atualmente estou
muito para de
o meu
participando
doiscurrículo
cursos de
escolar,
percebi
a
importância
formação, Pacto Bahia
e o Pnaic, de
este
diversidade
e a de
último valorizar
oferecidosa pelo
MEC (Plano
individualidade
de cada
educando.
Alfabetização
na Idade
Certa)
ambos
voltado para o processo de
Edvane
alfabetização, esses
cursos trazem uma
metodologia diferente de todos os
outros que já participei.

Com o passar do tempo me
Anísio
capacitei
melhor na área da
propostas. Os múltiplos contextos das
educação, realizando a formação
“práticasteorias” de governo que perpassaram
a formação
contribuem
continuada
no Ensino
Médio Pro no processo
Esse curso
contribuiu
EmFormação.
todo esse tempo
de trabalho
como
de constituição da professoralidade ou apenas
visam
para a
muito
para
oinstrumentalizá-los
meu currículo
docente,
tenho
participado
de muitos
escolar,
percebi apelos
de apesar das
de citados
formação
eimportância
todossujeitos,
eles tem
prática em sala de aula? Com relação aoscursos
cursos
valorizar
a diversidade
e ameu
me dado
suporte
para realizar
contribuições que trazem para a formaçãoindividualidade
de professores,
dede
cada
muitas
educando.
trabalho
em sala
aula,
tenhodas propostas
aprendido muito com esses cursos, já
Edvane
participei do
Profa, do PróLetramento e Pcns, atualmente estou
participando de dois cursos de
formação, Pacto Bahia e o Pnaic, este
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carregam nas suas entrelinhas discursos hegemônicos, estratégias de dominação
por meio de uma linguagem própria, que é a linguagem/currículo viabilizadora dos
interesses do mercado capitalista.
No entanto, não podemos deixar d e considerar que estas iniciativas
podem ser recontextualizadas no contexto das “práticasteorias” pedagógicas
cotidianas, nos usos destas propostas governamentais e invenção de táticas
subversivas ao poder hegemônico. Conforme Certeau (2008, p. 88-89), “[...] diante
de uma produção racionalizada [...], espetacular e barulhenta, posta-se uma
produção de tipo totalmente diverso, qualificada como ‘consumo’, que tem como
característica suas astúcias, seu esfarelamento em conformidade com as ocasiões”.
Para Certeau (2008), os usuários reagem às informações organizadas
pelas estratégias dos fortes, manipulando-as e inventando o
cotidiano. Assim, os conhecimentos tecidos no
contexto das “práticasteorias” da ação
governamental

são

alterados

e

recontextualizados pelos sujeitos ao se
reconhecerem no “lugar” imposto pelos
fortes.

Os

cursos

continuada

propostos

de

formação

pelo

MEC

costumam homogeneizar a proposta que
será desenvolvida de Norte a Sul do

Durante esse tempo participei
de vários cursos de formação
continuada, os quais só
acrescentaram no meu
processo de formação.
Lembro-me dos estudos dos
PCNs, PROFA, sendo este o
que mais me chamou a
atenção por tratar da
alfabetização, PróLetramento, Pacto, Pnaic,
entre outros.

país, desconsiderando as especificidades
regionais

e,

consequentemente,

Elizete

o

cotidiano das escolas.
Durante esse tempo participei
de vários cursos de formação
continuada, os quais só
acrescentaram no meu
processo de formação.
Lembro-me dos estudos dos
PCNs, PROFA, sendo este o
que mais me chamou
Quando pensamos no contexto das “práticasteorias”
dosa movimentos
atenção por tratar da
sociais, logo nos remetemos apenas àqueles criadosalfabetização,
pelos processos
Pró- capitalistas
Letramento, Pacto, Pnaic,
(partidos e sindicatos). No entanto, Alves (2010) chama atenção para os “novos
entre outros.

Contexto das “práticasteorias” dos movimentos sociais

movimentos sociais” (dos negros, dos homossexuais, das mulheres, dos sem-terra
Elizete
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etc.). Todos nós estamos, direta ou indiretamente, imersos nesse contexto
formativo, mas nem sempre nos damos conta do nosso dever ético e político de
lutarmos contra a invisibilização destes movimentos.
Apesar das conquistas obtidas pelos movimentos sociais com a criação
de leis, programas e ações que garantem direitos reclamados pelas minorias,
muitas das propostas de currículosformação redesenhadas nos últimos anos
buscam, sorrateiramente, calar vozes e inviabilizar as diferenças presentes no
cotidiano da escola, conforme destaca Certeau:

[...] seria legítimo definir o poder do saber por essa capacidade de transformar as incertezas da
história em espaços legíveis. Mas é mais exato reconhecer nessas ‘estratégias’ um tipo específico de
saber, aquele que sustenta e determina o poder de conquistar para si um lugar próprio (CERTEAU,
2008, p. 94).

Nesse sentido, percebemos um silenciamento no que diz respeito à
participação efetiva nestes movimentos, parecendo-nos que, nos currículos
praticados no processo de constituição da professoralidade, foram negados
momentos de discussões mais amplas sobre as condições sócio-históricas e políticas
produtoras das diferenças que reverberam nos currículos praticados enquanto
docentes da educação básica. Para Alves (2010, p. 54), “[...] as ações docentes não
são, assim, exclusivamente racionais [...], mas correspondem a ‘aprendizagens’ que
nos foram penetrando e nos marcando em situações diferentes, em qualidade, em
quantidade, em espaçostempos e realização variados”. Portanto, as múltiplas redes
educativas vão nos proporcionando complexas compreensões do mundo, podendo
nos transformar em sujeitos subversivos ou submissos às estratégias dominantes.

Contexto das “práticasteorias” das pesquisas em educação
Alves

(2010)

nos

evoca

a não confundirmos

o contexto

das

“práticasteorias” das pesquisas em educação com o contexto das “práticasteorias”
da formação acadêmica. Para a autora, “[...] a pesquisa necessária à formação de
docentes não pode ser confundida com os processos de iniciação científica” (p. 61),
mas

àquela

que

permite

ao

docente

refletir

sobre

o

movimento
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práticateoriaprática. Por isso, no contexto da disciplina Currículo e Programas,
desenvolvida no Parfor, adotamos uma proposta de ensinopesquisa que desafiou os
sujeitos a pesquisarem a prática por meio de um processo interlocutivo com os
referenciais teóricos do campo do currículo.
Ainda conforme Alves (2010, p. 61), “[...] não podemos esquecer, também,
o acesso crescente dos pesquisadores a outras mídias [...], nem o sucesso que, há
muito, os filmes retratando essas redes educativas – e, especialmente, as escolas e
as relações professores-alunos – tem”. Nesse sentido, apesar de não percebermos,
nos discursos dos professores, marcas expressivas sobre esse contexto, acreditamos
que eles estão imersos nessas redes por meio das mídias impressas e digitais,
especialmente a internet, com as potencialidades de conexão e interação. Toda essa
gama de conhecimentos tecidos com o outro marca a formação do professor e sua
prática em sala de aula.

Contexto das “práticasteorias” de produção e uso de mídias
O contexto da Cibercultura29 tem modificado práticas, atitudes, valores,
modos de pensar, bem como as formas de nos relacionarmos com o outro e com o
conhecimento. A cultura permeada pelo uso das TIC impõe novas demandas às
propostas de currículosformação. Para Gatti et al. (2011, p. 25), “[...] a nova
situação solicita, cada vez mais, que esse profissional esteja preparado para exercer
uma prática contextualizada, atenta às especificidades do momento, à cultura
local, ao alunado diverso em sua trajetória de vida e expectativas escolares”.
As novas configurações da vida social, econômica, política e cultural da
sociedade contemporânea têm colocado em xeque o modelo tradicional de currículo
e nos impulsionado a repensar as propostas de currículosformação que
desconsideram as redes de conhecimento. Numa sociedade em que a informação
pode ser acessada de qualquer espaçotempo e o hipertexto permite navegarmos por

A Cibercultura se configura como o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas,
de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o
crescimento do ciberespaço, sendo este o novo meio de comunicação que surge da interconexão
mundial dos computadores Lévy (2009).

29
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diferentes caminhos na tessitura do conhecimento, não cabem mais currículos
fragmentados e disciplinarizados.
Tentar negar o contexto da Cibercultura é negar uma realidade posta e
em crescente fluxo de difusão, que atinge diretamente a relação dos docentes e
discentes com o mundo em que vivem. Muitas pesquisas que vêm sendo realizadas

com os cotidianos “[...] vem identificando as redes de conhecimentos e significações
que esses contextos vão articulando, dentro das quais, para além da reprodução e
da transmissão, vão se dando a criação de tecnologias nos ‘usos’ cotidianos de
artefatos culturais” (ALVES, 2010, p. 62). Sendo assim, as propostas curriculares
precisam se inserir no novo contexto paradigmático, repensar e reinventar as
práticas pedagógicas.

Contexto das “práticasteorias” de vivências nas cidades
Na tessitura dos movimentos dialógicos dos currículos que vão nos
constituindo professores, incorporamos em nós as redes de fazer, viver e sentir.
Conforme Oliveira (2005, p. 61), “[...] a vida cotidiana tem seus próprios currículos
[e processos formativos], expressos nos processos sociais de aprendizagem que
permeia todo o nosso estar no mundo e nos constituem”. Sendo assim, ao entrarmos
nos espaçostempos escolares, tecemos com o outro
muito do que apreendemos em outras redes.
Nessa perspectiva, tratando sob re o
contexto das “práticasteorias” de vivências
nas cidades, Alves (2010, p.63) menciona
que “[...] o ‘sentimento’ de estar, viver e
sentir em um ambiente urbano, cria
condições de compreender o quanto
esse contexto atua na formação de todos
os seus moradores.”.
Transitando

entre

as

Concluindo o Fundamental I,
tive a oportunidade de
ingressar no Ensino
Fundamental II. Nessa etapa
de minha vida foi um desafio
muito grande, pois ajudava
meus pais durante o dia e
estudava á noite, até que
conclui o ginásio, com maior
maturidade para enfrentar as
dificuldades do dia-a-dia.
Edvane

múltiplas e complexas redes dos currículos
praticados pelos sujeitos, percebemos que “[...]
Concluindo o Fundamental I,
tive a oportunidade de
ingressar no Ensino
Fundamental II. Nessa etapa
de minha vida foi um desafio
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os muros não mais existem, se é que alguma vez existiram” (ALVES, 2010, p. 63).
Os fios das redes se conectam no cotidiano; as relações familiares, a influência da
igreja, dos amigos, enfim, todos os conhecimentos adquiridos fora dos supostos
muros da escola reverberam na formação dos docentes.
A vivência registrada nas narrativas nos permitiram perceber que a
maioria dos sujeitos vivenciou os tempos de escola em espaços rurais, constituindose numa grande parcela de cidadãos brasileiros que carregam marcas do descaso
do poder público pelas escolas do campo. As lacunas históricas deixadas pelas
propostas de currículosformação nos cidadãos
campesinos resultam, dentre outras
questões, dos privilégios sociopolíticos
da elite agrária, que sempre lhes
privou do direito à educação.
Em estudos anteriores
realizados

em

especialização,

âmbito

de

investigamos

sobre as propostas curriculares
para a educação do campo no
Brasil

e

constatamos

um

descompasso entre as referidas
propostas

e

o

contexto

Mudei para São Paulo e de lá eu
fui morar em Bebedouro, interior
paulista e fazer Computação[...].
Lá entrei para um grupo de
Capoeira e frequentava a Igreja
Católica, que sempre teve uma
grande importância na minha
vida. Também trabalhei escondido
do meu pai, pois só queria que eu
estudasse. Ao voltar para a
capital e fui trabalhar em uma
papelaria de nome Clarícia, o
meu primeiro emprego com
registro.
Suzana

sócio-

histórico do cidadão residente. Tais
propostas,

em

grande

maioria,

Mudei para São Paulo e de lá eu
fui morar em Bebedouro, interior
paulista e da
fazer Computação[...].
priorizavam valores, crenças e conhecimentos
cultura urbana.
Lá entrei para um grupo de
Por isso, a perspectiva do conhecimento
em redea nos
Capoeira e frequentava
Igrejaoferece uma
Católica,
que sempre teve uma que as redes
oportunidade de rompermos a lógica hegemônica
e compreendermos
grande importância na minha
vida. Também
de saberesfazeres “[...] não se limitam ao território
das trabalhei
escolas,escondido
também os sujeitos
do meu pai, pois só queria que eu
que as tecem não se reduzem aos sujeitos que
lá estão
ocasião
estudasse.
Aopor
voltar
para a da realização
capital e fui trabalhar em uma
das pesquisas [...], consideramos como sujeitos
potenciais
aqueles
que [...],
papelaria
de nometodos
Clarícia,
o
meu primeiro
emprego
com
estão envolvidos na tessitura e partilha das redes
cotidianas”
(FERRAÇO;
ALVES,
registro.

2015, p. 308). Sendo assim, no contexto das “práticasteorias” das vivências e
Suzana

Mudei para São Paulo e de lá eu
fui morar em Bebedouro, interior
paulista e fazer Computação[...].
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condições socioespaciais da zona rural, os
sujeitos

se

constituem

na/pela

linguagem,

compondo redes que
tematizam
docência

a
e/ou

as práticas de
ensino.

Foi então que prestei o concurso, passei, e em
1999 estava eu numa sala de multisseriada de pré
a 4ª série na zona rural. Não gostei da
experiência, e neste ano me arrependi de ter feito
concurso para professora. [...], comecei a
trabalhar na cidade, onde a realidade era
totalmente diferente. Foi então que comecei a
tomar gosto pela profissão.
Valdecarmem

Foi então que prestei o concurso, passei, e em
1999 estava eu numa sala de multisseriada de pré
a 4ª série na zona rural. Não gostei da
experiência, e neste ano me arrependi de ter feito
concurso para professora. [...], comecei a
trabalhar na cidade, onde a realidade era
totalmente diferente. Foi então que comecei a
tomar gosto pela profissão.
Valdecarmem

Foi então que prestei o concurso, passei, e em
1999 estava eu numa sala de multisseriada de pré
a 4ª série na zona rural. Não gostei da
experiência, e neste ano me arrependi de ter feito
concurso para professora. [...], comecei a
trabalhar na cidade, onde a realidade era
totalmente diferente. Foi então que comecei a
tomar gosto pela profissão.
Valdecarmem

Foi então que prestei o concurso, passei, e em
1999 estava eu numa sala de multisseriada de pré
a 4ª série na zona rural. Não gostei da
experiência, e neste ano me arrependi de ter feito
concurso para professora. [...], comecei a
trabalhar na cidade, onde a realidade era
totalmente diferente. Foi então que comecei a
tomar gosto pela profissão.
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CURRÍCULOSFORMAÇÃO:

TECENDO

TEÓRICOSPRÁTICOS

FIOS

CONTEXTO DO PARFOR

NO

E pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha de novo.
Só esperou anoitecer.
Levantou-se enquanto o marido dormia sonhando com novas exigências.
II
ENCONTRO

E descalça, para não fazer barulho,
subiu a longa

IV
escadaENCONTRO
da torre,

II
ENCONTRO

IV
ENCONTRO

V
ENCONTRO
sentou-se
ao tear.

(Colasanti,
V 2004).
ENCONTRO

E fomos entremeando fios dos encontrosconversas, no intuito de

V usando
desconstruirmos a possibilidade de fecharmos um conceito para o currículo,
II
ENCONTRO

IV
ENCONTRO

ENCONTRO

a ideia da rede para questionarmos os usos dos currículos na prática cotidiana, “[...]
rompendo com os padrões de análise e abrindo-se a surpresas, deixando de lado

V
dogmas para conhecer, realmente, as ações concretas, mesmo que ainda
escondidas
ENCONTRO
II
nos recônditos do profundo e do misterioso” (GIARD, in: IV
CERTEAU, 1994, p.11).
ENCONTRO
ENCONTRO

Seguindo os rastros de práticas comuns, evidenciamos os currículos

praticados na complexa relação das redes de conhecimento, elencando as
influências no processo de escolarização e as
relações

com

a

prática

pedagógica

dos

professoresalunos do Parfor. Como fios de uma
conversa que se entrelaça a outras conversas,
apoderamo-nos

dos

enunciados

concretos

(BAKHTIN, 2003), que podem ser orais ou
escritos para problematizarmos a linguagem

Para Bakhtin, as formas de uso da
língua são tão múltiplas como as
esferas da atividade humana. Assim,
para ele, o uso da língua se mostra na
forma de enunciados, que podem ser
orais ou escritos, concretos e
singulares, que pertencem a sujeitos
que participam de vários contextos da
práxis social humana.
(SOUZA; ALBUQUERQUE, 2012, p.
115)

em uso nos cotidianos, os discursos presentes no
interior de outros discursos.
Conforme Souza e Albuquerque (2012, p.112), “[...] é problematizando a
compreensão que o sujeito constrói de si mesmo, na relação com os outros na vida
que Bakhtin lança as premissas que orientam nossa reflexão sobre a relação do
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pesquisador com os sujeitos no âmbito da pesquisa. ” Nesse processo interativo,
buscamos não sobrepor os conteúdos da disciplina, tomando-os como verdade
absoluta, mas pensar com os sujeitos como os estudos do campo do currículo foram
se desenvolvendo, estabelecendo, sempre que possível, uma relação com a prática
em sala de aula. Num dos encontrosconversas, usamos duas perguntas
problematizadoras (anexo- 1) sobre a influência do currículo no processo de
escolarização e na prática pedagógica para fazermos as análises a seguir.

Entretecendo concepções de currículo com os professoresalunos do PARFOR
O campo dos estudos do currículo é marcado por diferentes concepções
que se entrelaçam num movimento teoriapráticateoria. Nessas composições,
percebemos que, estrategicamente, a maioria das propostas oficiais de

currículosformação abordam o conhecimento com neutralidade, centrado na
instrução técnica e esvaziado de senso crítico, marcado por uma forte tendência
tradicional. Com relação à influência que tais propostas exercem sobre a formação,
Alves (2010, p. 54) afirma que “[...] o praticante docente, que tanto cada ação
habitual desenvolvida invoca muitas aulas assistidas e dadas – vividas – como que
para ser ‘compreendida’, cada uma dessas ações precisa de outros que a tenham
vivido também”, retificando que as concepções de currículo se entrelaçam na
formação docente desde os tempos de escola.
Trazendo as contribuições bakhtinianas para pensarmos estas questões,
percebemos que, ao cotejar o objeto de pesquisa enquanto sujeito, Bakhtin (2003)
nos permite analisar como o outro vê o mundo através do seu sistema de valores.
Para o autor, o outro percebe o mundo trançando fios “[...] entre o que vê um sujeito
e o que se pode ver do que ele vê” (apud AMORIM, 2006, p. 113). Para tanto, “[...]
devo colocar-me em seu lugar, e depois, de volta ao meu lugar, completar o seu
horizonte com tudo o que se descobre do lugar que ocupo, fora dele; devo emoldurálo [...], mediante o excedente de minha visão, de meu desejo e de meu sentimento”
(BAKHTIN, 2003, p. 45).
De tal modo, colocando-nos no lugar do outro para tentarmos ver o que
veem, notamos que, no cotidiano da escola, aprende-se para além das prescrições
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das propostas oficiais.

Figura 20 - Suzana

Aprende-se que a escola é
o único meio para nos
tornarmos

vida,

que

alguém

na

existe

um

discurso que se sobrepõe
ao conhecimento prático, e
que cabe à escola apenas
instrumentalizar o discente
para o exercício de uma profissão, moldandoo e atribuindo a ele uma identidade.
Os

sujeitos

narram

práticas

curriculares

que

priorizaram

a

decodificação da língua por meio de propostas fechadas e arraigadas no
pensamento hegemônico, Suzana fala da dificuldade de interpretar a língua
portuguesa, por ter sido instrumentalizada a decodificá-la. Os discursos tecidos em
meio a mazelas e belezas que pulsam na vida das escolas denunciam os modelos
tradicionais de ensino e nos convocam a pensar sobre as práticas de leitura e escrita
desenvolvidas no cotidiano. Em que aspectos avançamos e até que ponto ainda
reproduzimos práticas desprovidas de sentido?
Tais práticas compreendem o currículo como um “[...] conjunto ou série
de coisas que as crianças e os jovens devem fazer e experimentar a fim de
desenvolver habilidades que os capacitem a decidir assuntos da vida adulta”
(BOBBITT apud PEDRA, 1997, p. 13). A concepção de currículo de Franklin
Bobbitt foi inspirada nos princípios da administração científica, e preconizava a
escola como uma fábrica e o aluno como matéria-prima a ser transformada em
material humano para o mercado de trabalho.
No contexto da disciplina Currículo e Programas, discutimos a concepção
tradicional de currículo a partir de um vídeo disponibilizado no YouTube intitulado
Pink Floyd. Trata-se de uma produção que retrata o modelo de escola tradicional e
serviu para desencadear novas tessituras em sala de aula.
Em outro momento da pesquisa, os discentes estabeleceram uma relação
entre o referido vídeo e o currículo escolar (Anexo B), e a utilizamos, aqui, para
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extrair enunciados que fazem referência ao currículo, ao professor e ao aluno.
Mesmo cientes de que a rede não pode ser representada, que não possui ponto de
partida e nem de chegada, usamos a imagem da rede como forma de garantir uma
organização dos dados apresentados, compreendendo-os como fios tecidos em meio
aos processos formativos.
Figura 21 - Enunciados extraídos dos registros dos professores

Fechado

Detentor

Padrão

Decoreba

Máquinas
Medo

Obediência

Violência

Prisão
Algo sem planejamento

Livre arbítrio

Seres incapazes de pensar
Comportamento
Treinar

Robozinhos

Modelo

Depósito
Mediador
Humilhação

Influenciado pelo poder
administrativo
Receptor

Teoria tradicional

Os discursos traduzem as redes sendo tecidas e retecidas em meio aos
currículos praticados, marcadas por atravessamentos culturais, sociais, históricos
e políticos que constituem o professor enquanto produzem múltiplos sentidos para
os currículos e processos de formação. No entrelaçamento dos encontrosconversas,
apontamos sentidos conferidos ao currículo: padrão, fechado, decoreba, violência,
medo,

prisão,

algo sem

planejamento,

comportamento,

modelo,

treinar,

humilhação, teoria tradicional, influenciado pelo poder administrativo ; ao

professor: detentor, livre arbítrio, mediador; e ao aluno: máquinas, obediência,
seres incapazes de pensar, robozinhos, depósito, receptor.
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Nas relações estabelecidas, os sujeitos se reconhecem em muitas
situações abordadas no vídeo, e destacam que ideia da escola como fábrica e do
currículo como processo de produção os marcou profundamente, em meio às
práticas curriculares que priorizaram a instrumentalização e negligenciavam as
redes de saberesefazeres.
Contudo, vivemos em rede. Somos uma rede, e não há como escaparmos
dos conhecimentos nela tecidos: “[...] queiramos ou não, as redes cotidianas estão
atravessadas por diferentes contextos de vida e valores, o que, a nosso ver,
proporciona a dimensão de complexidade para a educação que defendemos, ou seja,
complexo por ser tecido junto no cotidiano vivido” (FERRAÇO, 2005, p. 31). Redes
que, ao contrário do que muitos dizem, afirmam a potência do encontro e do viver
cotidiano e que dão outros sentidos para o currículo.
Figura 22- Anísio

No ir e vir das tessituras, sentimos a presença de valores disseminados
por propostas hegemônicas que marcaram a formação de Anísio. Como o cotidiano
se reinventa nas redes tecidas com outro, nos impregnando de valores,
comportamentos e atitudes que nos constituem quem somos. Dialogando com os
interlocutores

teóricospráticos,

acreditamos

que

as

propostas

de

currículosformação que chegam às escolas são usadas e (des)usadas com base num
jogo de interesses, retificando a fala de Silva (2015) quando aponta que o currículo
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está permeado por relações de poder e transmite visões sociais particulares e
interessadas.
Considerando os fios entrelaçados no campo do currículo — desde as
perspectivas mais tradicionais àquelas que buscam (des)invisivibilizar os discursos
cotidianos e considerar as diferenças —, ponderamos que ainda temos grandes
desafios a serem superados. A fim de problematizar as concepções de currículo no
contexto da disciplina, usamos um outro vídeo baseado na teoria da reprodução de
Pierre Bourdieu para pensarmos nas implicações da referida teoria no processo
formativo. Dos encontrosconversas foram levantadas questões sobre a necessidade
de subvertermos as estratégias hegemônicas por meio de táticas, numa arte de

desvio, conforme alerta Certeau.
No uso que fazemos dessa narrativa, podemos insinuar que, em um sistema de reprodução
as táticas cotidianas praticadas pela cultura ordinária falam de uma arte do desvio,
introduzem uma maneira de tirar partido que obedece a outras regras, criam ‘[...] para si
um espaço de jogo para maneiras de utilizar a ordem imposta do lugar ou da língua. Sem
sair do lugar onde tem que viver e que lhe impõe uma lei, aí instaura pluralidade e
criatividade’ (CERTEAU, 2008, p. 92-93).

As ponderações de Certeau nos autorizam a pensar que, dentre tantos
fios tecidos no processo de constituição da professoralidade, os currículos
praticados estão entrelaçados por estratégias elaboradas no contexto da
“práticateoria” da ação governamental, além dos demais contextos, podendo nos
constituir apenas dadores de aula, mas também, criadores de conhecimento. As
redes experienciadas por Elizete denunciam os castigos corporais ocorridos no
cotidiano da escola. Contudo ficamos aliviados por saber que ela não vivenciou esta
experiência, considerando como positivas as práticas curriculares dos tempos de

escola. No entanto, cabe questionarmos o que ela considera como positivo e porquê.
A docente expressa uma multiplicidade de fios que foram sendo
trançados nos diferentes contextos “teoriaprática” da formação: os relatos de
colegas, as metodologias de ensino apreendidas como único caminho a ser seguido
na prática docente, o uso dos castigos corporais como forma de disciplinar os corpos
e que vão se embolando nas teias das variadas relações estabelecidas em sala de
aula.
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Figura 24 - Elizete

Figura 23 - Valdecarmem

Nessa tessitura de fios, Valdecarmem reconhece a presença e a
importância do currículo no cotidiano escolar, apontando a rigidez dos métodos de
ensino que caracterizaram os tempos de escola. Os movimentos dialógicos dos
currículos praticados revelam um cotidiano escolar marcado pelo autoritarismo
docente, respaldado por concepções curriculares tradicionais. Os discursos tecidos
com o outro ampliam as possibilidades de interpretação do cotidiano e nos
permitem vislumbrar a potencialidade das redes de conhecimento no processo de
formação docente, redes que se abrem para pensarmos a educação para além do
instituído e deixam emergir o pensar e o agir dos sujeitos ordinários.
Considerando-os seres falantes e expressivos, os sujeitos se “[...]
representam em suas falas, usando sua liberdade, sua vontade e sua incondicional
bilateralidade (sua relação com o outro, com a alteridade), de tal modo que se os
fatos podem materialmente estar ‘estabelecidos’ e por isso serem imutáveis”
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(GERALDI, 2015, p. 7). Dessa forma, os discursos sobre os processos de

currículosformação são inesgotáveis e reverberam as redes de saberesefazeres dos
participantes.
Figura 26 - Edvane

Figura 25 - Jairo

Em certa medida, as práticas vivenciadas por Edvane e Jairo foram
marcadas pelo silenciamento e emudecimento dos sujeitos, em contraposição a um
enaltecimento da voz do professor, tido como detentor do conhecimento. Sentindo
a vida que pulsa nos currículos praticados, concordamos com Alves e Garcia (2008a,
p. 68) quando afirmam que, nas práticas cotidianas das propostas curriculares
respaldadas pelo discurso que se constituiu como hegemônico na modernidade, “[...]
os alunos vão aprendendo a memorizar e repetir o que os autores consagrados
disseram, sem aprender com eles a criar, descobrir e pensar”.
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Por isso, muitos deles, mesmo tornando-se professores, sentem
dificuldade para compreender conceitos importantes no processo de formação
docente, conforme menciona Renato. A realidade expressa por ele nos alerta para
a eminente necessidade de mudanças paradigmáticas em relação às propostas de

currículosformação no país, as quais precisam reconhecer as invenções e criações
curriculares cotidianas.

Fios das redes dos currículosformação tecidos nos cotidianos escolares
Rastreando pistas dos discursos em que relacionam a prática docente
com os tempos de escola, encontramos táticas silenciosas e sutis (CERTEAU, 2008)
no entretecer dos acontecimentos. Os fios enredados nas redes de saberesefazeres
permitem o fluir do pensamento e não nos deixam aprisionados às propostas
hegemônicas.

Figura 27 - Valdecarmem

Seguindo outros rastros na tessitura dos conhecimentos cotidianos,
dedicamo-nos a ouvir o que os praticantes “[...] têm a dizer sobre as tantas e tão
diferentes histórias vividas nas artes de fazer (CERTEAU, 2008) dos processos
pedagógicos diários" (ALVES, 2000, p. 1).
Na reinvenção da vida sendo vivida nos diferentes contextos das
“teoriaspráticas” da formação, discursos “passados” se ligam ao “presente” e nos
constituem enquanto sujeitos do/no mundo. Nos currículos praticados os sujeitos
rompem com concepções cristalizadas pelo paradigma dominante (Valdecarmem),
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manifestando a aposta de Certeau na inteligência e inventividade dos praticantes
cotidianos, na sua mobilidade tática em face das estratégias do forte. O autor realça
que nas redes se tece um teatro de operações que esboça “[...] uma concepção
política do agir e das relações não igualitárias entre um poder qualquer e seus
súditos” (CERTEAU, 2008, p. 19).

Figura 28 - Anísio

Anísio nos instiga a pensar nos avanços e retrocessos da educação, nas
concepções teóricospráticas que atravessam o cotidiano da escola e nos tornam
professores. Nesse processo, temos agido de maneira ativa e propositora ou
estamos apenas seguindo a moda metodológica do momento? Que concepção de
educação temos defendido? Que diferenças temos produzido no processo de
constituição da professoralidade? O discurso entoado parece querer anunciar uma
qualidade da educação pautada no uso de novas metodologias de ensino e a uma
maior disponibilidade de materiais didáticos para o desenvolvimento do trabalho
pedagógico, sobressaindo, mais uma vez, os pressupostos defendidos pela ciência
clássica.
Entretecendo

passado

e

presente

nas

reflexões

sobre

currículosformação, os sujeitos vivenciam um momento formativo em que avaliam
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a prática e puxam novos fios na tessitura do conhecimento. Nesse processo,
atribuem extrema relevância ao conhecimento teórico, em detrimento do prático
(Elizete). Tocadas por Alves e Garcia (2008a), nos damos conta de que esses
discursos estão entrelaçados a um mal-entendido ou, melhor dizendo, a uma
intenção mal-dita do pensamento dominante que durante muito tempo nos fez
acreditar que os conhecimentos criados no cotidiano são pouco ou nada
importantes, agindo estrategicamente para que não saibamos que todo
conhecimento é construído no cotidiano.
Figura 30 - Elizete

Figura 29 - Suzana

Na complexidade das relações estabelecidas com o outro, as vozes se
disseminam sem que o outro esteja necessariamente presente no mesmo

espaçotempo, marcando-nos e nos constituindo quem somos. Os tantos outros
interlocutores

teóricospráticos

que

perpassam

os

diferentes

contextos

“teóricospráticos” da formação possibilitam tecermos novos conhecimentos e

mudarmos a prática a todo tempo (Elizete).
Desenrolando os fios das relações que estabelecem entre o currículo e a
prática docente, percebemos que professoresalunos entrelaçam conhecimentos dos
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diferentes contextos das “teoriaspráticas” da formação docente. Os discursos não
estão relacionados a uma única concepção curricular; demarcam uma forte
tendência tradicional reverberadas no cotidiano da escola e deixam escapar as
aberturas, a fluidez do conhecimento compreendido para além das prescrições.
Figura 31 - Jairo

Figura 32 - Renato
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CURRÍCULO EM REDE E OS FIOS DA PROFESSORALIDADE: DISCURSOS
TECIDOS NO MOVIMENTO TEORIAPRÁTICATEORIA
Persistindo na tessitura da escrita, defendemos que a formação não se
constrói exclusivamente pela acumulação de cursos e treinamentos, mas pelo
trabalho de reflexão crítica sobre as práticas. Nesse sentido, Alves e Oliveira (2002,
p. 88-89) endossam as discussões afirmando que “[...] pensar [...] a formação de
professores a partir da ideia de tessitura do conhecimento em rede é, em primeiro
lugar investir numa pedagogia interativa e dialógica, como um processo
investigativo e constante que se faz solidariamente com parceiros na própria
caminhada”.
Tomando os pressupostos teóricosmetodológicos da tessitura do
conhecimento em rede como possibilidade de
superação dos limites da ciência moderna
(ALVES; OLIVEIRA, 2002), fomos tecendo e
ampliando as conversas com os fios trazidos
pelos interlocutores, criando conhecimentos
num movimento teoriapráticateoria.
Notamos

que

as

A metáfora da rede indica
possibilidades de superação dos
limites da ciência moderna pelo
questionamento de um conjunto de
premissas e noções que orientaram
(e orientam até hoje) a atividade
científica (ALVES; OLIVEIRA, 2002,
p.80-81).

diferentes

concepções de currículo não se estabeleceram gradualmente no tempo, havendo
uma ruptura de uma para a emergência da outra. Elas se relacionam e coexistem,
movimentando-se como linhas que se cruzam (LOPES, 2013). Compreendemos
também que, numa sociedade marcada pelo fim das certezas, por uma explosão das
demandas particulares e das lutas da diferença, trocas culturais e fluxos globais,
torna-se imprescindível aprendermos a “[...] conviver com a instabilidade e
provisoriedade dos múltiplos discursos e das múltiplas realidades constituídas por
esses discursos” (SILVA, 1999, p. 39).
Para darmos conta da complexidade das redes cotidianas, precisamos
compreender o currículo como um sistema aberto e múltiplo, um constructo que
ganha sentidos nas experiências tecidas com o outro, operando como uma

linguagem que se corporifica e age sobre os sujeitos (CORAZZA, 2001). Nessa
perspectiva, apontamos que as redes de conhecimento ou o currículo em rede age
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como um local de subjetivação no processo de nos tornarmos professores. Nunca
somos unos, já que, por excelência, somos uma tessitura de discursos passados e
presentes entrelaçados num constante vir a ser.
Puxando fios das experiências cotidianas, fomos trançando um número
infinito de outros fios, fomos compondo sentidos para os processos de

currículosformação e evidenciando táticas dos sujeitos ordinários. Para Alves e
Oliveira (2002, p. 57), “[...] o movimento hoje necessário não é fazer uma proposta
curricular em rede, mas sim fazer emergir as tantas redes trançadas
cotidianamente em nossas escolas e que na maioria das vezes ficam submersas”.
Tomando a ideia da rede como respaldo para analisarmos os movimentos
dos currículos praticados no processo de constituição da professoralidade, fomos
trançando

os

desdobramentos

de

uma

atividade

desenvolvida

pelos

professoresalunos em turmas da primeira etapa do EF em que lecionam. O referido
trabalho teve como ponto de partida as discussões tecidas no contexto da disciplina
Currículo e Programas, a elaboração de um planejamento e a construção de um
relatório sobre a experiência em sala de aula. Para tanto, no contexto da disciplina,
defendemos que, ao restringirmos as propostas de currículo a uma ótica disciplinar,
limitamos a inventividade humana e a capacidade de estabelecer conexões
discursivas com o outro, propiciando o acesso a diferentes leituras sobre o campo
dos estudos do currículo e dando maior ênfase às perspectivas curriculares póscríticas, especificamente a ideia do currículo em rede.
Dessa forma, fazendo uso do conto da moça tecelã como possibilidade de
problematizarmos o discurso hegemônico que há séculos domina as propostas de

currículosformação, que [...] sem precisar escolher linha nenhuma. Segurou a
lançadeira ao contrário, e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a
desfazer o seu tecido (COLASANTI, 2004), fomos descontruindo concepções
arraigadas no pensamento hegemônico da modernidade que proliferou a
disciplinarização do conhecimento, defendendo a não superioridade de alguns
saberes sobre outros, bem como a pluralidade de caminhos na produção dos
conhecimentos.
Tentando entrelaçar as experiências pedagógicas dos sujeitos por meio
do relatório escrito e as imagens cotidianas das escolas públicas em que lecionam,
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apresentamos um pouco do contexto de uso (CERTEAU, 2008), do entrelaçamento
que buscamos realizar entre currículosformação. Respaldando-nos em estudos de
Alves e Oliveira (2004, p. 19) sobre a força do uso das imagens para as pesquisas

com os cotidianos, constatamos que elas defendem que “[...] em muitas
circunstâncias, o potencial expressivo destas, mais rico e polissêmico que os textos
escritos, auxiliam-nos na tarefa de compreender e de explicar melhor a
complexidade e a infinidade e a dinâmica do cotidiano escolar”.
Quando puxamos os fios das redes dos currículos praticados pelos
sujeitos, percebemos que as experiências estão impregnadas por discursos tecidos
com o outro. Redes, tessituras que as imagens nos revelam em meio aos discursos
produzidos no processo de constituição da professoralidade. Discursos que
repercutem práticas cotidianas da escola e que, na maioria dos casos, são ignorados
pelo discurso dominante, no entanto ganham relevância na medida em que nos
dispomos a desvendar a caixa preta para compreendermos, problematizarmos e
encontrarmos respostas para os problemas (mesmo que provisoriamente), uma vez
que a verdade não é absoluta e cada contexto revela as redes nele tecidas.
Enfatizamos, ademais, a importância das redes de saberesefazeres
cotidianos, usando, dentre outros interlocutores teóricos, a obra O sentido da

escola, organizada pelas professoras Nilda Alves e Regina Leite Garcia, livro no
qual os autoresautoras criticam a organização dominante do conhecimento e
apostam na epistemologia das redes como uma alternativa para problematizarmos
e encontrarmos soluções para muitos dos problemas que nos afetam.
Nesses movimentos, tecendo e destecendo com o outro sobre os currículos
praticados no processo de constituição da professoralidade, o estudo no cotidiano
do Parfor fora se configurando um momento de autoformação. Como forma de
revelarmos situações vividas nos cotidianos, além dos encontrosconversas e
narrativas, fizemos uso de fotografias produzidas pelos/com os sujeitos que, ao
tempo que nos transportam para outros lugares, revelam as redes de afetos,
saberes e poderes tecidas, descortinando um currículo para além do prescrito e que
nos marcam e carregam nossas marcas, escapando das hierarquizações e
linearidades das propostas hegemônicas.
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Figura 33 - Momentos na turma do Parfor

151

No processo de análise dos

Figura 34 - Turma de Elizete

dados,

fizemos

uso

dos

enunciados

dos

professores inscritos nos relatórios (Anexo
C) das atividades desenvolvidas, bem
como imagens30 que fazem mover o
pensamento sobre o cotidiano das salas
de aula espalhadas pelo nosso país.
Desse

modo,

protagonismo

dos

fortalecendo
praticantes

o

nas

pesquisas com os cotidianos a fim de
compreendermos o que eles têm a
nos

dizer,

criamos

outras

possibilidades de pensar a vida, a
educação e a escola para além dos
modelos
Figura 35 - Turma de Elizete

estratégicos

deixados

pela

modernidade.
Nesse sentido, apesar
de

as

“políticas

curriculares

realizadas no Brasil nos últimos
anos e os currículos prescritivos

construtivistas arquitetônicos que
delas

decorrem

[...]

reforçarem

princípios consagrados pelo paradigma da
ciência

moderna,

tais

compartimentalização,

como

precisão e

linearidade [...]” (FERRAÇO, 2008b,
p.

122),

observamos

que

nos

cotidianos não há apenas repetição,
mas

também

invenções,

táticas

subversivas ao poder dominante.
Figura 36 - Turma de Elizete

Nem todos os sujeitos anexaram imagens ao relatório, por isso fizemos uso apenas das que nos
foram disponibilizadas.
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Os

currículos

professoresalunos
pedagógicas

que

apontam
buscam

praticados
práticas
partir

do

interesse e da curiosidade dos alunos,
construindo currículos que considerem o
cotidiano no processo de ensino e
aprendizagem. As cenas cotidianas
capturadas

pelas

pelos

fotografias

permitem pensarmos sobre as formas
de organização do espaço escolar que

Alguns muitos curiosos e
participativos...
Como que liga o
computador?
Como que funciona a
impressora?
Como que a tinta fica dentro
da impressora?
Como é que a chuva
acontece?
Porque a gente tem piolho?
Piolho voa?
Valdecarmem

priorizam o trabalho coletivo e a
criatividade, bem como o aprender com o

outro.
Entrecruzando os discursos sobre o
tornar-se professor no contexto do Parfor,
percebemos que, mesmo que tenhamos sido
“formados” sob a égide de um paradigma
moderno de ciência, aos poucos temos nos
apropriado da importância de pensarmos o
currículo na perspectiva das redes e na
fluidez do conhecimento (Suzana), bem como

O trabalho foi muito
Alguns
muitos
curiosos
e
bom
e criativo.
Cada
participativos...
grupo usou de
Como
que liga opara
criatividade
computador?
apresentar
o trabalho.
Como
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Pelo que
trabalho,
deuapara
impressora?
perceber
que todos
Comoconseguiram
que a tinta fica
dentroo
aprender
da
impressora?
conteúdo e de maneira
Como
é que a chuva
descontraída,
isso foi
acontece?
passado
Porque a gente tem piolho?
PiolhoJairo
voa?

a necessidade de aguçarmos a curiosidade das

Valdecarmem

crianças (Valdecarmem e Elizete), reconhecendo a

O trabalho foi muito
bom
e criativo.
Cada
potencialidade da vida que pulsa na tessitura das redes que
os constituem.
grupo usou de
Alguns
muitos curiosos
e
criatividade
A riqueza das redes anunciadas por Elizete
quando
estapara
buscou
puxar os
participativos...
apresentar
o trabalho.
fios cotidianos dos discentes, a vida vivida num Pelo
espaçotempo
pelos
Como
que ligadeu
o marcado
trabalho,
para
computador?
perceber que todos
acontecimentos sociohistóricos, político e econômico
que
constituem
Como
queos
funciona
a o ganham
conseguiram
aprender
e de maneira
novos sentidos no processo de ensino e aprendizagemconteúdo
eimpressora?
rompem
com as propostas
Como que
a tinta ficaisso
dentro
descontraída,
foi
da impressora?
curriculares autorizadas e, historicamente, consideradas
válidas pelos grandes
passado
Como é que a chuva
discursos sobre a educação.
acontece?
Jairo
Porque a gente tem piolho?
Acompanhando rastros de práticas comuns, capturamos
a linguagem em
Piolho voa?

uso em práticas não "autorizadas" e consideradas "inválidas". Deixando emergir as
Valdecarmem
O trabalho foi muito
bom e criativo. Cada
grupo usou de
criatividade para
apresentar o trabalho.
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redes de saberesefazeres e proporcionando momentos de questionamentos sobre
situações cotidianas, Valdecarmem trata da ideia de currículo enquanto prescrição.
Nas ações cotidianas em sala de aula, procura entrelaçar os conhecimentos que
emergem das redes e reconhece a validade do conhecimento prático.
Em contrapartida, puxando outros fios, percebemos que os pressupostos
epistemológicos deixados pela modernidade estão arraigados à formação. O relato
de Jairo sobre o trabalho desenvolvido com os alunos expressa os fios trançados nos
diferentes contextos “teóricospráticos” perpassados pelo docente, os tantos outros
com quem desenvolvera a ideia de que o professor passa conteúdos para o aluno de
forma linear e hierarquizada. Sobre essa questão,
Silva (2015, p. 115) enfatiza que “[...] o
currículo existente é a própria encarnação

Entre outros

questionamentos que

das características modernas. Ele é
linear,

sequencial,

estático.

direcionaram meu trabalho de
acordo à curiosidade das

Sua

crianças.
Foi um momento rico, com
exemplos de situações que já
tinha vivenciado.

epistemologia é realista e objetivista.
Ele é disciplinar e segmentado”. Por
isso muitos de nós ainda atrelamos a

Elizete

ideia de conhecimento a conteúdos,

informação, disciplina, possível de ser
apropriado,

memorizado,

reproduzido

e

quantificado (Edvane).

Figura 37 - Turma de Elizete
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Assim,

considerando

que

todo

trabalho de pesquisa é uma tradução
produzida a partir das redes que
constituem

o

pesquisador,

acreditamos que a centralidade que
costumeiramente
conhecimento

damos
hegemônico,

ao
em

muitos casos, acaba restringindo o
processo de alfabetização à decodificação da
língua, e deixando de explorar as redes de

Figura 38 - Turma de Edvane

conhecimento dos discentes, situação que
tem agravado os índices de analfabetos
funcionais no país.
Mas

as

tessituras

realizadas no processo de tornar-se
professor nos diferentes contextos
“teóricospráticos” da formação docente
desafiam Edvane e muitos outros
educadores

a

criarem

Diante deste desafio, foi
realizado algumas atividades
diversificadas [...] para
desenvolver melhor a leitura e
escrita.
Com o trabalho lúdico e
dinâmico em sala de aula,
facilitará melhor a aprendizagem
dos alunos, mas o meio social, em
que a criança convive interfere
nesse processo.

novas

metodologias de ensino no cotidiano da
escola, protagonizando os alunos como

autoresautoras do processo educativo.
Para tanto, no contexto da
disciplina, enfatizamos que o
sujeito enreda conhecimento a
partir das redes tecidas nos
cotidianos, que conhecer tem
a ver com associação de
sentidos

dados

às

informações, cabendo à escola
fazer a conexão dos fios tecidos com o

outro.

Figura 39 - Turma de Edvane

Edvane
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Nesse sentido, observamos o esforço dos

professoresalunos do Parfor para romperem
com as práticas disciplinares e criarem
propostas

curriculares,

saberes

religando

compartimentalizados

modernidade,

considerando

conhecimentos

que

os

os

pela
os

alunos

adquirem fora do contexto da escola
(Valdecarmem e Renato).
Partindo

de

Elizete

infantil,

um

puxa

conto
muitos

Iniciei propondo à turma uma
leitura compartilhada a qual
traz a história de uma garota
negra que não gostava de
seus cabelos por serem muito
cacheados. Ela só muda o seu
pensamento quando resolve
pesquisar em livros de onde
vinham tantos cachinhos e
descobriu que era uma
herança recebida de seus
antepassados que vieram da
África.

conhecimentos sem necessariamente
compartimentalizá-los,
uma

educação

Elizete

propiciando
não

disciplinar,

reconhecendo a multiplicidade presente no
cotidiano.

Fazendo

uso

das

imagens

enquanto fonte de informação sobre o
cotidiano

das

escolas

e

elemento

de

compreensão das práticas curriculares,
observamos o envolvimento das crianças com
a atividade desenvolvida, sobressaindo o que fora
registrado pela professora ao considerá-la um

Figura 40 - Turma de Elizete

momento divertido e prazeroso (Elizete). As
relações
áreas

estabelecidas
do

preocupação

entre

conhecimento
de

onde

diferentes

sem

começa

uma
e/ou

termina o conteúdo de determinada
disciplina,

indicam-nos

que,

mesmo

Na prática educativa do dia-adia em sala de aula, esse
desafio está frequente. Portanto
é de fundamental que o
educador motive e estimule o
aluno na prática da leitura.
Edvane

frente às dificuldades de desenvolvermos
um trabalho na perspectiva da rede, dado

Na prática educativa do dia-adia em sala de aula, esse
que fomos, nós próprios, formados de maneira
desafio está frequente. Portanto
é de fundamental que o
educador motive e estimule o
aluno na prática da leitura.
Edvane
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compartimentalizada,

treinados

nos

diferentes

contextos “teóricospráticos” da formação
Todos ficaram eufóricos ao

para reproduzirmos o conhecimento.
mundo

As

novas

da

vida,

configurações
bem

como

ver os animais das
savanas africanas.

do

Os alunos participaram
bastante.
Foi um momento muito

os

conhecimentos teoricospráticosteóricos,

bom, divertido e
prazeroso.

vêm propiciando abertura e fluidez aos
currículos. Uma abertura que podemos

Elizete

vivenciar quando os discentes, movidos
pela

curiosidade,

expressam

Figura 41 - Turma de Elizete

suas

inquietudes, mexendo na arquitetura
curricular do paradigma moderno,
quando

a

apenas

estes

ouvir

sujeitos

cabiam

passivamente

o

professor.
As experiências tecidas nos
cotidianos reavivam a vida que pulsa na
curiosidade das crianças, mostrando-nos
a vivacidade dos sujeitos e o quanto a
escola

precisa

valorizá-los,

reconhecendo-os como produtores
ativos de conhecimento.
Ancorados
Certeau,

compreendemos

em
que

precisamos

acreditar

na

inteligência

compositora

das

invenções

cotidianas.

Percebe-se que ainda não foram
alfabetizados, não conseguem
desenvolver sozinhos as atividades
propostas pelo professor, tem pouco
interesse para participar dos
trabalhos e não tem
acompanhamento familiar para
facilitar melhor o processo de
aprendizagem

No

“miudinho” das nossas salas de aula,
não há apenas reprodução, mas também
invenção, artes de fazer que tecem o
cotidiano com sons e nuanças ricas e apreciáveis.

Edvane
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Todo

o

tempo,

os

sujeitos

anunciam o desafio que enfrentam
no

processo

professor

e

sobrevivência

de

constituir-se

táticas

as

usadas

Recebi todos os papéis anotados
com suas indagações e os assuntos
citados por cada um, percebi que a
curiosidade era muita e tinha muitas
perguntas relevantes, eles queria
saber como os portugueses
chegaram ao Brasil; como se dar a
origem do dia e da noite; o que são
doenças sexualmente transmissíveis,
entre outros.

de

para

lidarem com os impasses que
se apresentam no cotidiano.
Muitos deles veem o professor
como

principal

responsável

Anísio

para solucionar os problemas
da educação, cabendo a ele motivar

e estimular o aluno (Edvane), discursos
que anunciam outros discursos tecidos nos contextos das
‘teoriaspráticas’ da formação docente, com
destaque

para

o

contexto

da

ação

governamental, que, apesar dos avanços
de algumas propostas educacionais,
ainda

prioriza

modernos

para

os
a

pressupostos
formação

Diante do interesse e das
suas curiosidades preparei
minha aula para responder
suas indagações aumentar
o conhecimento de todos.

de

professores por meio de currículos

Anísio

Figura 42 - Turma de Anísio
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hierarquizados
desconsideram

que,
a

na

maioria

situação

das

vezes,

destes

profissionais.

Houve uma grande participação e
muito interesse por parte de todos
os alunos, a aula fluiu muito bem
e no decorrer muitas outras
perguntas foram feitas e todas
elas foram respondidas na medida
do possível, procurei não
aprofundar muito no assunto, pois
tinha alunos do quarto anos ainda
muito novo e por esse motivo me
preservei responder ou comentar
sobre algumas perguntas.

Por conta disso, observamos
que,

apesar

da

dedicação

dos

professores em fugirem de uma
educação

disciplinar,

tais

pressupostos estão arraigados nos
currículos

praticados.

Nesses

discursos ainda se propagam a ideia

Anísio

do professor enquanto detentor do
conhecimento – preparei minha aula

para responder suas indagações (Anísio), da
visão arquitetônica do conhecimento –

aumentar o conhecimento de todos
(Anísio), do uso da tecnologia
como mudança metodológica -

levei retroprojetor pois utilizei
muitos islaides (Anísio), de que a
aquisição do conhecimento segue

Houve uma grande participação e muito
interesse por parte de todos os alunos, a
aula fluiu muito bem e no decorrer muitas
outras perguntas foram feitas e todas elas
Dei uma
expositiva
utilizando
foramaula
respondi
das na medida
do o

próprio
didático
turma,
possível,livro
procurei
nãodaaprofundar
também
retroprojetor
pois
muitolevei
no assunto,
pois tinha
utilizei
muitos
mostrando
alunos
doislaides
quarto anos
ainda o
corpo
humano
e me
muito
novo
e porfeminino
esse motivo
masculino,
também
utilizei
o
dorso
preservei responder ou comentar
dosobre
corpoalgumas
humano,perguntas.
mapas.
Anísio
Anísio

etapas predefinidas - procurei não

aprofundar muito no assunto, pois
tinha alunos do quarto anos
ainda muito novo e por esse
motivo me preservei responder
ou comentar sobre algumas
perguntas (Anísio).
Tratando
questões

numa

destas
palestra

promovida pelo Programa de Pós-

Houve uma grande participação e
muito interesse por parte de todos
os alunos, a aula fluiu muito bem
e no decorrer muitas outras
perguntas foram feitas e todas
elas foram respondidas na medida
do possível, procurei não
aprofundar muito no assunto, pois
tinha alunos do quarto anos ainda
muito novo e por esse motivo me
preservei responder ou comentar
sobre algumas perguntas.
Anísio

Graduação em Educação (PPGED) no
ano de 2014, o professor Carlos Eduardo

Figura 43 - Turma de Anísio

Houve uma grande participação e
muito interesse por parte de todos
os alunos, a aula fluiu muito bem
e no decorrer muitas outras
perguntas foram feitas e todas
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Ferraço (UFES) enfatizou que conhecer alguma coisa é compreender essa coisa em
suas múltiplas relações com a diferença da vida; é tecer uma rede de sentidos com
o que está sendo conhecido. Nessa perspectiva, que sentidos vêm sendo produzidos
pela escola para os processos de ensino e aprendizagem? O desinteresse dos
discentes pelas atividades de leitura e escrita
(Edvane)

não

estaria

relacionando

a

desarticulação do ensino com suas redes
de saberesefazeres? Que táticas estão
sendo usadas para que o processo de
alfabetização seja significativo para os
alunos?
Ainda

conforme

Ferraço,

a

informação é apenas a base, a referência a
partir da qual o conhecimento pode se tecer ou
não.

Por

outro

lado,

ninguém

transmite

Figura 44 - Turma de Edvane

conhecimentos; só transmitimos informações.
Os conhecimentos se processam em nossos
corpos e são intransferíveis. Sendo assim,
nós não construímos conhecimentos como
se faz em um prédio, em uma arquitetura,
seguindo etapas pré-definidas do mais

É uma turma bastante
participativa, tenho alunos
esperto e com uma grande
curiosidade de descobrir e
compreender as coisas.
Anísio

simples ao mais complex o, mas estamos,
todo o tempo, associando diferentes ideias,
situações,

pessoas,

informações

acontecimentos com os quais convivemos
direta ou indiretamente.
Cabe, então, deixarmos o

e

É uma turma bastante
participativa,
tenhouma
alunos
Iniciamos a aula com
esperto e com uma grande
história “Pretinho Meu
curiosidade de descobrir e
Boneco
Querido”ascom
compreender
coisas.
questionamentos e perguntas
orais feitas pelos
alunos.
Anísio

conhecimento fluir (Suzana) em meio

Renato

às redes cotidianas, estabelecermos

Renato

É uma turma bastante
os
participativa, tenho alunos
espertoaeaula
comcom
umauma
grande
Iniciamos
conhecimentos que emergem a partir das
curiosidade
de
descobrir
e
história “Pretinho Meu
conexões que estabelecemos com o outro. Desfiar Boneco
as
teias das
compreender
as
coisas.
Querido” com
questionamentos e perguntas
Anísio
orais feitas pelos alunos.

ligações entre o que já foi produzido e

Renato
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outro

relações cotidianas para questionarmos com o

as

dicotomias, controles e centralidades do
pensamento hegemônico. Num tempo
de

grandes

agitações

sócio-

históricas, políticas e econômicas
que

pulsam

sociedade

no

cotidiano

brasileira

e

inevitavelmente
consequências
educação,

da
que,

trarão
diretas

precisamos

para

a

reconquistar

a

crença num mundo mais justo, perspectivamos
outros caminhos, deslocando a atenção do
consumo

supostamente

produtos

recebidos

para

passivo
a

dos

invenção

anônima, nascida na prática, do desvio no
uso desses produtos (CERTEAU, 2008),
inventando

Figura 45 - Turma de Suzana

Deixei o papo fluir e
está semana e a próxima
estamos estudando tudo
sobre o estado do
Amazonas e sua vasta
floresta.
Suzana

e

reinventando
a escola por
meio

da

capacidade
criadora

que

acreditamos

ter

humano.

o

ser
Figura 46 - Turma de Suzana
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OS FIOS (IN) CONCLUSIVOS DOS MOVIMENTOS DIALÓGICOS DOS
CURRÍCULOS PRATICADOS NA CONSTITUIÇÃO DA PROFESSORALIDADE

Desta vez não precisou escolher linha nenhuma.
Segurou a lançadeira ao contrário,
e, jogando-a veloz de um lado para o outro,
começou a desfazer o seu tecido.
Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins.
Depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha.
E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela.
A noite acabava quando o marido,
estranhando a cama dura, acordou e, espantado,
olhou em volta. Não teve tempo de se levantar.
Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos,
e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas.
Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo,
tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu.
Então, como se ouvisse a chegada do sol,
a moça escolheu uma linha clara.
E foi passando-a devagar entre os fios,
delicado traço de luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte.

A moça tecelã – Marina Colasanti
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E

ntão, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma
linha clara. E foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço

de luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte (COLASANTI, 2004). E assim
como quem tecedestecetece os fios que nos provocaram, instigaram e nos
ensinaram no processo de investigação e escrita, trazemos à tona os sentimentos,
emoções e conhecimentos apreendidos com o outro no processo de tornar-se
professor para perspectivarmos novos percursos para a educação.
Na arte do encontro (Samba da benção, Vinícius de Moraes) tramamos uma
multiplicidade de fios que se apresentavam atravessados por diferentes contextos
de vida e valores que formam quem somos. Foram momentos primorosos nos quais
ora dávamos nós, ora desatávamos nós sobre os estudos curriculares. Percebemos
que os currículos praticados no processo de constituição da professoralidade se
configuram como uma rede de conhecimentos que ultrapassa os limiares das
propostas hegemônicas e os limites do espaço escolar.
Para expressarmos o potencial das redes tecidas nos diferentes contextos
“teóricospráticos” da formação docente e sentirmos o cotidiano que pulsa na vida
sendo vivida, usamos as narrativas como uma tática de escrita, conforme propõe
Michel de Certeau. Entrelaçando diversas linguagens, sobretudo como uma forma
de percorrermos diferentes caminhos na tessitura do conhecimento, esperamos ter
revelado a riqueza dos múltiplos percursos que nos compõem professores.
No curso da disciplina Currículo e Programas, agimos conscientes do
nosso inacabamento como ser humano, adotando uma posição discursiva, ética e
política de valorização dos saberes práticos e protagonização dos participantes da
pesquisa. Aportados em referenciais bakhtinianos, adotamos a ideia de que nos
constituímos por meio da linguagem entrelaçada com o outro nos movimentos
dialógicos dos currículos praticados, defendendo o dialogismo como os discursos
presentes no interior do discurso, na linguagem em uso (BAKHTIN, 2010), ou

linguagem ordinária (CERTEAU, 2008).
Pesquisando com o outro, provocamos os modelos contemporâneos de
pesquisa, compreendendo o objeto como sujeito para percebermos a realidade com
outros textos, melhor dizendo, com as narrativas docentes que intercambiaram
discursos passados, presentes e futuros. Para nós, a linguagem é algo vivo,
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movimentando-se e adquirindo sentidos na interação com o outro, permitindo-nos
analisarmos o objeto no contexto sócio-histórico e político em que se insere.
Problematizando os discursos, percebemos que apesar das exigências
legais que requerem a formação de professores em nível superior para atuarem na
educação básica, especialmente a partir da segunda etapa do EF e do novo PNE —
que prevê o investimento de 10% do PIB brasileiro na educação —, ainda temos
grandes desafios pela frente. Programas como o Parfor, que oferecem cursos de
formação inicial e continuada para professores em serviço na rede pública de
ensino, poderão sofrer severos cortes orçamentários com as novas medidas que vêm
sendo adotadas pelo governo federal.
Muitos professores que cursaram o magistério, como os sujeitos da
pesquisa, foram impulsionados pela Lei a ingressarem em um curso superior, e
veem no programa umas das únicas oportunidades de cursarem uma graduação.
No entanto, sabemos que a maioria das propostas de currículosformação
planejadas no contexto das “teoriaspráticas” da ação governamental está
respaldada em interesses hegemônicos que visam apenas instrumentalizar e
certificar o professor para o mercado de trabalho, fato que requer uma ação
comprometida por parte dos professores que lecionam nos programas de formação
docente.
Mas, apesar das lacunas que ainda existem com relação à qualidade dos
cursos de formação de professores no Brasil — dentre eles aqueles ofertados pelo
PARFOR —, acreditamos que espaços como esses são de suma importância para a
melhoria da educação brasileira e o (des) soterramento (PEREIRA, 2013) da
professoralidade, por propiciar aos docentes a tessitura de novos conhecimentos,
bem como a autorreflexão.
Conforme Souza e Xavier (2016, p. 42), “[...] refletir sobre as
oportunidades de se instaurar processos reflexivos nos espaços formativos da
docência, impulsiona o conhecimento das permanências do currículo escolar [...],
favorece ao professor dotar-se de táticas tácitas para enfrentar o desconhecido [...]
na sala de aula”. Dessa forma, no curso da disciplina optamos por trabalhar os

curriculosformação como enredamentos da vida cotidiana. Tais enredamentos
estão para além da ideia de currículos e de processos de formação de professores
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reduzidos a prescrições e dos docentes como reprodutores dos interesses
neoliberais.
Como a protagonista de Colasanti, que fora “coisificada” para servir de
instrumento para suprir os desejos capitalista do marido, as medidas do governo
que atacam a nossa educação visam “coisificar” o professor para atender a
interesses minoritários. No entanto, concordando com Certeau (2008), acreditamos
na inventividade humana, na capacidade de problematizar e recontextualizar as
referidas propostas. Cremos, ainda, que podemos subverter as estratégias e
garantir o protagonismo docente na medida em que reconhecermos a importância
dos fios discursivos apreendidos nos diferentes contextos das “práticasteorias” da
formação docente.
Dos discursos dos tempos de escola na educação básica às discussões
realizadas no Parfor sobre currículosformação percebemos que muitas ações que
desenvolvemos enquanto docentes estão atreladas às experiências vivenciadas
como alunos, aos valores, crenças e comportamentos apreendidos com o outro,
sejam professores, colegas, amigos, familiares, mas, principalmente, estão ligados
àqueles conhecimentos disseminados por propostas verticalizadas e materializadas
nos currículos escolares, metodologias, materiais didáticos etc.
Das redes tecidas no curso de magistério, revelamos belezas e mazelas
da profissão, enunciadas nos discursos sobre a afeição pela docência e denunciadas
quando tratam das precárias condições de acesso, permanência e aprendizagem em
escolas públicas brasileiras. Nesse momento da formação, os docentes vivenciaram
o embate da dicotomização do conhecimento teóricoprático, nos instigando a
defender a necessidade de uma ampla discussão sobre os currículos dos cursos de
licenciatura no país e adotar propostas formativas que desenvolvam a relação

teoriapráticateoria na produção do conhecimento.
Em contrapartida, na medida em que revelam situações repetitivas do
cotidiano, os participantes também apresentam novos usos e apropriações do
currículo prescrito como uma atitude subversiva à ordem instituída. Nesse sentido,
Alves e Oliveira (2002, p. 97) entendem “[...] as práticas curriculares cotidianas
como ‘multicoloridas’,

pois

suas

tonalidades

vão

depender

sempre das
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possibilidades daqueles que as fazem e das circunstâncias nas quais estão
envolvidos”.
No entrelaçamento do processo de investigaçãoescrita, compreendemos
que a formação do professor de hoje começa agora, cabendo agirmos no tempo
presente para encontrarmos caminhos que garantam uma educação de qualidade
para todos. Num momento em que enfrentamos sérias ameaças de centralização,
padronização e homogeneização das propostas curriculares e, consequentemente,
ameaças ligadas à formação de professores, desconsiderando as diferenças, os
contextos e as redes tecidas no cotidiano, torna-se ética e politicamente urgente
pensarmos os temas currículo e formação de professores como processos complexos
e interdependentes, que dizem respeito à produção e à negociação de políticas
educacionais, as quais não se reduzem às prescrições oficiais, geralmente marcadas
pelas lógicas dos distanciamentos e polarizações entre pensar e agir, saber e fazer,
teoria e prática (PIONTKOVSKY; GOMES, 2016).
Precisamos, pois, dentre tantas outras questões, abandonar os pilares
da instrumentalização e do cientificismo hierárquico do conhecimento que pautam
as propostas de currículosformação. É imprescindível que a profissionalização
docente seja acompanhada do desenvolvimento da professoralidade. Que além de
vivenciar momentos formativos sobre as teorias da educação, o professor possa
pensar e agir como agente de desinstalação do que está estabelecido, relacionando
conhecimentos do contexto “teórico-prático” da formação acadêmica com os demais
contextos formativos.
No processo de interpretação dos dados, cotejamos discursos para
construirmos coletivamente sentidos para o mundo que nos cerca. Tratando-se de
uma pesquisa no campo das ciências humanas, acreditamos, como Geraldi (2015),
que a validade das interpretações pode ser medida pela profundidade, consistência
e coerência dos argumentos que foram construídos. Corroborando com Ferraço
(2003, p. 171), entendemos que “[...] ainda somos nós, que decidimos que fios, que
lembranças, que relatos, que imagens, que histórias, que sons, sombras e silêncios
irão tornar-se ‘visíveis’ aos ‘olhos’ dos nossos leitores [...]”.
No entanto, na medida em que consideramos a importância dos
discursos tecidos com os interlocutores teóricospráticos no cotidiano do Parfor para
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pensarmos, problematizarmos e transformarmos as situações questionadas nessa
pesquisa, também assumimos a condição do inacabamento destes discursos,
cientes que eles ganharão novos sentidos na tessitura com outros fios. Cremos que
“[...] por mais vivos que possam parecer aos olhos dos leitores/leitoras, ainda estão
muito longe de captar toda a intensidade da vida cotidiana. Os cotidianos pulsam
muito mais fortemente do que qualquer análise que façamos ‘com’ eles”
(FERRAÇO, 2003, p. 171‐172).
Dessa forma, tentando nos “[...] livrar das análises inócuas, fictícias,
desprovidas do vivido e daquilo que, de fato, interessa aos sujeitos que realizam a
educação neste país” (FERRAÇO, 2005, p, 11), usamos as teorias disponíveis como
limite, e não como apoio para validarmos uma suposta verdade. Nosso critério de
validade não é a verdade em si, como apregoou o projeto da modernidade.
Interpretarmos o mundo vivido por sujeitos ordinários, evidenciando compreensões
abertas e mutáveis de verdade. Com isso, garantimos a relevância do estudo e
assumimos nossos limites, amarras e impossibilidades de propagarmos uma única
verdade não como problemas, mas como uma condição necessária aos estudos com
os cotidianos.
Tal como Colasanti — que usou a escrita para refletir a cultura feminina
no interior da cultura dominante e opressora —, usamos os discursos entretecidos
no cotidiano do Parfor para pensarmos as propostas de currículosformação nos
currículos praticados. Como pesquisadora comprometida com a causa da educação
num país em que a cada dia parecemos estar deixando escapar direitos
conquistados, encontramos nos discursos docentes maneiras de pensarfazer uma
escola diferente daquela prescrita pelos discursos totalizantes. Compreendemos
que, apesar de ocuparem um lugar próprio e serem articulados e estratégicos, os
discursos hegemônicos materializados nas propostas de currículoformação não
conseguem conter as invenções cotidianas.
Trazendo à tona o saberesfazeres cotidianos — invisibilizados pelas
grandes pesquisas em educação —, revelamos discursos de pessoas comuns,
ignoradas, supostamente por não terem algo a nos ensinar. Descobrimos com o

outro que nos espaçostempos escolares apreende-se muito mais do que é indicado
pelas propostas oficiais; apreendemos afetos, calor humano, emoção, amizade,
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admiração, reprovação etc., e que todas as sensações captadas na relação com o

outro serão para sempre lembradas por nós e pelos professores colaboradores.
Nesses movimentos, pudemos entrelaçar mais que conhecimentos
acadêmicos: sentimos a vida que pulsa em outras redes, conectando todos os
sentidos que nos tornam quem somos, como em um momento que realizamos de
confraternização com a turma.

Figura 47 - Almoço com a turma

Os fios tecidos neste estudo contribuíram para pensarmos a educação
fora
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professorpesquisador e revelar discussões potencializadoras para o trabalho em
sala de aula. Os conhecimentos tecidos no processo de investigaçãoescrita oferecem
a possibilidade de problematizarmos a indissociável relação entre currículo e
formação,

a

importância

de

considerarmos

os

diferentes

contextos

“teóricospráticos” nos processos de formação docente, bem como de adotarmos os
pressupostos teóricosmetodológicos dos cinco movimentos defendidos por Alves
(2001) em nossas propostas curriculares. Com isso, apostamos nos usos que serão
feitos destas discussões no cotidiano das nossas escolas; na elaboração de propostas
pedagógicas que levem em consideração as redes de saberesefazeres em que
estamos inseridos; e nas táticas de emancipação e libertação que poderão ser
inventadas por docentes dos mais diferentes níveis e modalidades de ensino.
Acreditamos que estas tessituras possibilitarão outras ações e invenções
no campo da educação, na incerteza cotidiana que nos movimenta, inquieta e
proporciona novos conhecimentos. Considerando-nos sujeitos inacabados, [...] desta

vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário, e,
jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer o seu tecido
(COLASANTI, 2004) para que os fios das discussões se entrelacem a outros
discursos e outras linguagens. Para que adentrem outros contextos e criem novas
redes de momentos inacabados e contrários às propostas que visam aprisionar os
sujeitos no alto de um “castelo”. Que nos permitam sentir a vida com toda a beleza
com que ela nos presenteia; nos livrem das amarras do pensamento e deixem fluir
a potência e a inventividade humana para transformar o mundo em que vive.
Tal qual uma rede inacabada, sabemos que muitas coisas não foram
ditas e outras ainda estão por dizer. Como os fluxos da vida — que em certos
momentos nos exige uma tomada de posição —, precisamos ir a outros

espaçostempos e deixar que os fios tecidos até aqui se embrenhem em outras redes
e contribuam para pensarmos as propostas de currículosformação no cotidiano da
escola. Seguimos deixando nossos agradecimentos a Renato, Jairo, Anísio, Elizete,

Valdercarmem, Edvane, Suzana, dentre tantos outros que trouxeram universos de
vozes para a composição desta dissertação.
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Parâmetros Curriculares Nacionais-PCNs
http://portal.mec.gov.br/busca-geral/195-secretarias-112877938/seb-educacaobasica-2007048997/12640-parametros-curriculares-nacionais-1o-a-4o-series
Plano Nacional de Educação-PNE (2014-2024)
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Base Nacional Comum Curricular - BNCC
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Campanha #aquijátemcurrículo
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https://www.youtube.com/watch?v=Qlc6GBeCO50
Samba de Benção – Vinícius de Moraes
http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/musica/cancoes/samba-da-bencao
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APÊNDICES
APÊNDICE I: PLANO DE CURSO DA DISCIPLINA CURRÍCULO E
PROGRAMAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB
PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA –
PARFOR

DADOS DA DISCIPLINA
DISCIPLINA

CREDITAÇÃO

CURRÍCULO E PROGRAMAS

CARGA HORÁRIA

T

P

E

Total

3

1

0

4

75 horas

CURSO

PROFESSOR (A)

PEDAGOGIA

MARLENE MOREIRA XAVIER
EMENTA

Currículo como uma construção histórica na relação com as políticas sociais.
Determinantes do currículo. Concepções de currículo. Planejamento e elaboração de
propostas curriculares em uma visão crítica e em uma metodologia de participação
coletiva. Avaliação curricular.
OBJETIVO GERAL

Analisar os aspectos constitutivos do currículo numa perspectiva sócio-política e
cultural, intervindo com intencionalidade no processo de formação de professores,
subsidiando-os com fundamentação teórica para uma ação reflexiva nos diferentes
contextos formativos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Compreender a trajetória sócio histórica do currículo;
 Analisar criticamente as teorias e a história do Currículo nos âmbitos social,
político e cultural;
 Conhecer as diferentes concepções de currículo;
 Compreender a dimensão ideológica de currículo;
 Discutir e analisar o currículo interdisciplinar no contexto da educação
atual;
 Analisar os currículos da Educação Básica Nacional, através da
reorientação curricular legal para as diferentes modalidades e níveis de
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ensino: PCN, Referencial Curricular Nacional;
 Contemplar as diferentes estruturas curriculares nas modalidades de
ensino.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO









O conceito de currículo;
A história do currículo e tendências curriculares no Brasil;
Elementos constituintes do currículo
Teorias do Currículo
Currículo, ideologia, cultura e poder;
Interdisciplinaridade e currículo;
Referenciais Curriculares para os diferentes níveis e modalidade de ensino
no Brasil e seus e seus princípios fundamentais.
PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS









Leitura de textos
Produção e análise de textos
Construção de mapas conceituais
Atividades individuais e em grupo
Discussão e debates dos temas em estudo
Construção de narrativas de vida-formação
Reflexões de imagens e vídeos
AVALIAÇÃO

O aluno deverá demonstrar auto-análise de sua aprendizagem durante todo o
processo para que possa desenvolver autonomia de pensar e expor suas ideias.
Para isso, deverá fazer uso do plano de curso para preparo e desenvolvimento das
atividades e da sua aprendizagem, possibilitando a construção de uma
fundamentação teórica voltada para uma reflexão do currículo no cotidiano do
contexto escolar.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
APPLE, M. Ideologia e Currículo. São Paulo: Brasiliense, 1982.
BARBIER, R. Pesquisa-Ação na instituição educativa. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei no 9.394. Brasília: MEC,
1996.
BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação de Jovens e Adultos. Brasília:
MEC/SEF, 2001.
BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação de Pessoas com Necessidades
Pedagógicas Especiais. Brasília: MEC/SEF, 2001.
BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF,
1998.
CUNHA, R. C. O. Tudo o que é sólido se desmancha no ar: a concepção tradicional de
currículo também? Salvador: Revista da FAEEBA n º. 10, 1988.
FAZENDA, I. (org.). A pesquisa em educação e as transformações do conhecimento. São
Paulo: Papirus, 1997.
GIROUX, H. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da
aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.
KINCHELOE, J. L. A formação do professor como compromisso político . Porto Alegre:
Artmed, 1997.
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MENEGOLLA, M.; SANTANA, I. M. Porque planejar? Como planejar? Currículo-ÁreaEscola: escola em debate. São Paulo: Vozes, 1999.
PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artmed, 1999.
SILVA, T. T. da. O currículo como fetiche: a poética e a política do texto curricular. Belo
Horizonte: Autêntica, 1999.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CORAZZA, Sandra Mara. O que quer um currículo? pesquisas pós-críticas em educação.
3. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.
COSTA, Marisa Vorraber (Org.). O currículo nos limiares do contemporâneo . 4. ed. Rio de
Janeiro: DP&A, 2005.
ESTEBAN, Maria Teresa (Org.). Escola, currículo e avaliação. 3.ed. São Paulo: Cortez,
2008.
FERRAÇO, Carlos Eduardo (Org.). Cotidiano escolar, formação de professores(as) e
currículo. Colaboração de Inês Barbosa de Oliveira. et al. São Paulo: Cortez, 2005.
GALLO, S. Conhecimento, Transversalidade e Currículo . Texto apresentado na XVIII
Reunião da ANPED, Caxambu, Minas Gerais, 1995.
KRAMER, Sônia. OSWALD, Maria Luiza Magalhães Bastos (Org). Com a pré-escola nas
mãos: uma alternativa curricular para a educação infantil. 14. ed. São Paulo: Ática, 2006.
LOPES, Alice Casimiro; MACEDO, Elizabeth (Org.). Políticas de currículo em múltiplos
contextos. São Paulo: Cortez, 2006.
MOREIRA, Antonio Flávio. (Org.) Currículo: questões atuais. 8. ed. Goiânia: Alternativa,
2001.
PEREIRA, Patrícia. Currículo em mutação. Ensino Superior, São Paulo, v. 10, n. 129, p.
28-33, 1. 2009.
SILVA, Tomaz Tadeu da Silva. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do
currículo. 2 ed. Belo Horizonte: Autentica, 2005.
VASCONCELLOS, Celso dos S. Currículo: a atividade humana como princípio educativo
- São Paulo: Libertad, 2009.
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto
político pedagógico ao cotidiano da sala de aula. 5. ed. São Paulo: Libertad ed., 2004.
ZOTTI, Solange Aparecida. Sociedade, educação e currículo no Brasil. Dos jesuítas aos
anos 80. Campinas: Ed. Plano, 2004.
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APÊNDICE II: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO - TCLE

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PPG
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (MESTRADO)

Eu, Marlene Moreira Xavier, aluna da Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia, estou desenvolvendo uma pesquisa de pós-graduação intitulada
TESSITURAS DOS CURRÍCULOS PRATICADOS NA CONSTITUIÇÃO DA
PROFESSORALIDADE, sob a orientação da professora Dra. Ester Maria de
Figueiredo Souza, no Programa de Pós-Graduação em Educação (Mestrado) da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).

Esta pesquisa visa

compreender os sentidos de currículo tecidos pelos professores no processo de
constituição da sua professoralidade.
Assim, convidamos você para participar desta pesquisa através do uso de
narrativas, realização de atividades reflexivas, observação da prática e outros
dispositivos que se mostrarem necessários no percurso desse estudo. Através
desses dispositivos faremos um constante pensar e repensar-se, individual e
coletivo sobre os sentidos de currículo tecidos no desenvolvimento da
professoralidade. É importante saber que as informações prestadas pelos sujeitos
e pelo grupo são sigilosas e garantem o anonimato, sendo utilizadas
exclusivamente para fins de pesquisa. Ademais, o sujeito participante terá seu
direito garantido em não responder, caso sinta-se constrangido e, ainda, se - a
qualquer tempo - quiser desistir de participar da pesquisa, poderá fazê-lo sem
nenhum tipo de restrição.
Como se trata de dados que alimentarão uma pesquisa em nível de pósgraduação, as informações após serem utilizadas, ficarão sob a responsabilidade
da pesquisadora, assim como os resultados obtidos serão apresentados em
produções científicas em geral, inclusive em eventos acadêmicos.
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Caso aceite participar, pedimos a sua autorização para utilizar as
informações cedidas, integralmente ou em partes, sem restrições de prazos e
limites de citações, a partir da presente data. Este documento possui duas vias,
sendo que uma delas ficará com você e outra conosco (pesquisadora e orientadora).
Em caso de dúvidas ou esclarecimentos sobre a pesquisa, colocamo-nos à
disposição.

___________________________________

Marlene Moreira Xavier
RG: 07154135-70
Fone: (77) 3424-8749
E-mail: ppged@uesb.edu.br

__________________________________

Participante
RG:
Fone:
E-mail:

Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
CAP - 1º andar - Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho
CEP: 45.206-510
Jequié – Bahia
(73) 3528 9727
Endereços eletrônicos:
cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br
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APÊNDICE III: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E
DEPOIMENTOS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB
Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB

Eu ____________________________, CPF ____________, RG_______________,depois
de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e
benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha
imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, a pesquisadora
Marlene Moreira Xavier do projeto de pesquisa intitulado Tessituras dos currículos
praticados na constituição da professoralidade a realizar as fotos que se façam
necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a
nenhuma das partes.
Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou
depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e
transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados,
obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças
e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990),
dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência
(Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004).
Jequié - BA, ____ de ______ de _____

_______________________
Participante da pesquisa

______________________________
Pesquisador responsável pelo projeto
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ANEXOS

