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6.1. 

Título: 

Universidade e escola pública: o ensino e a pesquisa como práticas de formação 

Autor/a (es/as):  

Coordenador/a:  

Forster, Mari Margarete dos Santos [PPGedu – Universidade do Vale do Rio dos Sinos] 

Resumo: 

Pensar a formação docente tem sido um grande desafio, tanto para as instituições de ensino superior 

quanto para as escolas, pois ambas estão pressionadas a dar respostas sobre a qualidade de suas 

ações. As universidades procuram dar conta da formação inicial e, mesmo entendendo-a como 

somente uma etapa desse complexo processo, deparam-se com desafios crescentes e de várias ordens. 

As escolas, por sua vez, vivendo também demandas cada vez mais cruciais, procuram resolver “suas 

carências” em seus próprios espaços de trabalho. Observam-se, portanto, movimentos em várias 

direções com vistas a dar respostas mais “positivas” à formação docente. Nas duas últimas décadas 

cresce o volume de recomendações na legislação, nas políticas públicas e nas pesquisas da área de 

educação sobre a necessidade de institucionalização de processos de formação continuada nas 

diferentes instâncias dos sistemas de ensino. Constata-se, entretanto, que esses movimentos muitas 

vezes assumem direções excludentes; há desconfianças de todas as ordens entre as diferentes 

instâncias e os tensionamentos existentes têm muito mais fragmentado ações ao invés de integrá-las. 

Mesmo tendo clareza das diferentes funções que as agências formadoras assumem, defendemos a 

busca de formas conjuntas de melhoria da qualidade da formação docente e o progressivo caminho da 

formação individual para a formação coletiva.  

Compartilhamos neste Simpósio alguns resultados de um conjunto de investigações realizadas ora na 

Universidade, ora na parceria - Universidade e Escola e que hoje abrem possibilidades para um novo 

cenário especialmente no que diz respeito à formação inicial e continuada docente. Cinco trabalhos 

são aqui apresentados, quatro de distintas instituições brasileiras e um da Argentina. Todos se 

referem a programas institucionais e procuram analisar práticas pedagógicas e experiências 

vivenciadas por diferentes sujeitos e seus impactos nos processos de formação de professores das 

instituições envolvidas. Os resultados têm sido animadores, revelando tensionamentos que precisam 

ser explicitados e, ao mesmo tempo, possibilidades que vêm sendo assumidas conjuntamente. 

Realizar um trabalho com a escola, com os alunos, com os professores e não sobre eles é essencial. 

Tardif (2002), entre outros, nos auxiliou na compreensão do valor da formação através de redes, 

ligações entre instituições universitárias e escolas, a fim de que essas possam se assumir como 
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lugares de formação, de experiências, de inovação, de desenvolvimento profissional e, ainda, de 

pesquisa e de reflexão crítica. Acreditamos fundamentalmente nisso, que ambas as instituições têm o 

que dizer, que os professores produzem saberes, que precisam ser registrados e publicizados, que 

estes se formam em seu espaço de trabalho, da mesma forma que o modificam. Sabemos que os 

movimentos de mudança na prática docente são lentos, distintos e significados na sua singularidade 

pelos diferentes interlocutores. Logo, mudanças ocorridas não podem ser interpretadas como somente 

uma consequência mecânica de uma ação instrumental da Formação Continuada, pois resultam de 

uma conjugação de fatores favoráveis, os quais necessitam ser considerados pelas universidades, 

pelas escolas, pelos responsáveis pelos sistemas de ensino e pelas políticas públicas. 

Palavras-chave: 

 Formação de professores; Universidade; Escola; Práticas educativas e investigativas. 

 

6.1.1. 

Título: 

Universidade e escola: Situações formativas e aprendizagens mútuas 

Autor/a (es/as):  

Forster, Mari Margarete dos Santos [PPGedu – Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos] 

mari.forster@gmail.com 

Resumo: 

A Universidade e a Escola têm ensaiado algumas experiências em parceria na direção de uma 

formação docente mais qualificada. O nosso grupo de pesquisa vem experimentando isso, desde 

2001, através de vários projetos investigativos. Tem como objeto de estudo a formação inicial e 

continuada de professores, refletindo sobre os saberes produzidos na própria prática do ofício desses 

profissionais. Intenciona discutir e qualificar a relação universidade escola intensificando a 

colaboração e aprendizagens mútuas, introduzindo dispositivos de formação, de ação e de pesquisa, 

regidos não só por uma lógica universitária, mas por uma lógica que se aproxime da prática 

profissional cotidiana. As investigações têm cunho etnográfico, são qualitativas, com destaque da 

pesquisa-ação crítico-colaborativa; utilizam-se de grupos de discussão, registros de experiências, 

análises documentais, observações e entrevistas. Achados: a universidade e a escola são espaços ricos 

de contradições; os sujeitos que aí habitam têm o que dizer, produzem saberes que precisam ser 

registrados, valorizados, publicizados; a forma como as instituições funcionam podem ser 

facilitadoras ou dificultadoras de aprendizagem e desenvolvimento profissional; os profissionais se 

formam em seu espaço de trabalho e o modificam; o diálogo e a reflexão apresentam-se como 
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fundantes na conquista de espaços de aprendizagem; espaços de reflexão e problematização 

compartilhados facilitam o processo de desenvolvimento profissional, são formativos e podem 

resultar em aprendizagem para a profissão; o trabalho pedagógico continuado e a identificação dos 

benefícios do mesmo sobre as aulas e os alunos favorecem a aprendizagem e o desenvolvimento 

profissional; a acolhida positiva e propositiva da equipe diretiva ao trabalho do professor, ouvindo-o 

e valorizando-o favorece o desenvolvimento de aprendizagens profissionais; as mudanças de 

representações e de discursos dos professores podem ser acompanhados por mudanças nas práticas 

docentes e a parceria Universidade/Escola/Universidade pode ser potencializadora de ações docentes 

mais qualificadas.  

Palavras-chave: 

 Parceria universidade/escola, Formação Continuada, Protagonismo Docente.  

 

As imagens do social que na verdade orientam os rostos em todas as direções (como as 

máscaras de Picasso) são artificialmente constrangidas a orientarem-se no sentido do 

que se pretende demonstrar ou explicar. [...] Daí a necessidade de uma apertada 

vigilância epistemológica às teorias, métodos e conceitos que mais parecem moldes 

antecipadamente preparados que um alfaiate desajeitado adapta laboriosamente um 

tecido que mal conhece – o tecido social – fazendo com que esse tecido pareça aquilo 

que não é (PAIS, 1993, P.111).  

A Universidade e a Escola têm ensaiado algumas experiências em parceria na direção de uma 

formação docente mais qualificada. Isto não tem sido nada simples, pois implica em nos 

despirmos de muitos (pré)conceitos, que mais dificultam do que facilitam essas relações. 

Tradicionalmente a Universidade assume o lugar privilegiado de produtora de saber e olha com 

desconfiança para e Escola; essa, por sua vez, também suspeita que o que se produz na 

Universidade não faz sentido para o cotidiano escolar. Muitas destas certezas têm funcionado 

como inimigas das possíveis aprendizagens a serem feitas, quando vividas essas parcerias, que, 

obviamente não ocorrem sem tensionamentos. O grupo de pesquisa, o qual coordeno, vem 

experimentando a experiência de trabalhar junto com a escola, através de vários projetos 

investigativos, por acreditar fundamentalmente que esse diálogo precisa ser intensificado. Tem 

como objeto de estudo a formação inicial e continuada de professores, a qual dialoga com os 

saberes produzidos pela própria prática do ofício destes profissionais. Diante disso, a 

intencionalidade fundante do grupo é discutir e qualificar a relação universidade/escola 

intensificando a colaboração e aprendizagens mútuas, introduzindo dispositivos de formação, de 

ação e de pesquisa, regidos, não somente por uma lógica universitária, mas por uma lógica que 

se aproxime da prática profissional cotidiana. Neste sentido Zeichner (1998), afirma que a 
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produção de conhecimentos para um ensino de melhor qualidade e para todos não se dá apenas 

na universidade, mas tem grande contribuição daqueles que constroem a experiência escolar 

cotidiana.  

O grupo vincula-se à Linha de Pesquisa Formação de Professores, Currículo e Práticas 

Pedagógicas do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNISINOS e iniciou suas 

atividades em agosto de 2001.  

O referencial teórico que sustenta nossas reflexões tem envolvido cinco eixos estruturantes: o 

primeiro, Formação de Professores, com apoio em autores como: Paulo Freire, Maurice Tardif, 

Jacques Therrien, Marli André, Angel Perez Gomes, Gimeno Sacristan, Miguel Arroyo, 

António Nóvoa, Terezinha Rios e Selma Garrido Pimenta; o segundo, Curso de Pedagogia e 

Licenciaturas, com destaque para as obras de José Carlos Libâneo, Helena Freitas, Mérion 

Bordás, Corinta Geraldi e Maria Isabel da Cunha; o terceiro, A Escola e Projeto Político-

Pedagógico, com base em Rui Canário, Cristiano Di Giorgi e Ilma Alencastro Veiga, o quarto, 

Práticas Educativas: impasses e desafios ((in)disciplina/inovações), em livros de Paulo Freire, 

Júlio G. Aquino, Arlete D’Antola, Gomercindo Ghiggi, Elisa Lucarelli, Terezinha Rios; quinto, 

Políticas e Questões Epistemológicas: Boaventura de Sousa Santos, Pierre Bourdieu, Basil 

Bernstein, Paulo Freire, Marilena Chauí entre outros.  

 

Natureza metodológica das Investigações  

Sustentados em autores como Brandão (1982); Fiorentini; Geraldi; Pereira (1998); Pimenta; 

Garrido; Moura (2000); Franco (2005) temos utilizado investigações do tipo etnográfico, 

qualitativas; a pesquisa-ação crítico-colaborativa tem sido metodologia recorrente; a etnografia 

e a pesquisa-ação nos inspiram a perceber os sujeitos e os fenômenos estudados como 

socialmente produzidos, num contexto histórico e cultural. Aceitamos o paradigma da 

complexidade, com uma visão sistêmica aberta, combinando a organização, a informação, a 

energia, as fontes, os produtos, os fluxos do sistema sem fechar-se numa clausura. A pesquisa-

ação adota a noção de escuta sensível, do diálogo e da reflexão. É considerada como um método 

privilegiado no estudo dos processos de formação continuada de professores. Sua dimensão 

constitutiva tem por base a articulação entre a teoria e a prática da qual deriva a construção do 

conhecimento (Miranda; Resende, 2006). Autores definem a pesquisa-ação (Barbier, 2002; 

Carr; Kemmis, 1988) como um método fundado em pressupostos teóricos nos quais, através da 

ação e da participação dos membros do grupo investigado, são identificados problemas e 

desenvolvidas novas alternativas. Sua ênfase reside na ação associada à reflexão e por isso é 

adequada a atividades que tenham como objetivo a conscientização e a emancipação.  
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Ao longo das investigações, temos entendido que a pesquisa-ação é um processo que deve 

produzir transformações de sentido, ressignificações ao que fazemos ou ao que pensamos. A 

transformação de sentido implica em reconstrução do próprio sujeito, conforme salienta Ghedin 

(2002) ao mencionar que quando construímos o conhecer de um dado objeto, não é somente o 

objeto que torna conhecido, mas o próprio sujeito; também, como o autor, acreditamos que “o 

conhecimento de algo é também, simultaneamente, um autoconhecimento”. (2002, p.141)  

É nesta perspectiva de formar, formar-se; pesquisar e compreender; compreender para 

transformar e transformar para compreender que temos empreendido diferentes processos 

investigativos que estamos denominando de processos de co-formação do coletivo investigativo, 

de pesquisa ação crítico- colaborativa.  

Na pesquisa crítico-colaborativa, a concepção “colaborativa” vem representar a criação de uma 

cultura de análise das práticas, que são realizadas na escola, visando que os sujeitos, auxiliados 

pelos pesquisadores da universidade, possam transformar suas ações no âmbito pedagógico e 

institucional (Zeichner, 1993). Os estudos de Gramsci (1968); Habermas (1983) e Kincheloe 

(1997), voltados aos aspectos políticos e institucionais das realidades que estudaram, permitem 

ainda considerar a pesquisa-ação como “crítica”, à medida que passa a ter por objetivo a 

democratização social e política da sociedade, formando profissionais qualificados, capacitados 

para serem agentes de transformações no espaço escolar.  

Pode-se ainda considerar que a pesquisa colaborativa caracteriza-se pela ação conjunta do grupo 

de sujeitos da escola e dos pesquisadores da universidade, no qual os primeiros vão tornando-se 

progressivamente investigadores e problematizadores de sua realidade. No momento seguinte, a 

reflexão “crítica” vai significar não apenas o diálogo acerca das práticas docentes e 

institucionais, mas também o desenvolvimento e implementação de pesquisas exploratórias e 

projetos de intervenção pelos pesquisandos (Zeichner, 1998; Geraldi ;Fiorentini; Pereira, 1998; 

Garrido; Pimenta; Moura, 2000).  

 

Primeiros projetos...  

Durante o percurso do Grupo de Pesquisa, algumas investigações foram e continuam a ser 

desenvolvidas. A primeira, já concluída, denominou-se “Formação docente: da lógica 

profissional à lógica acadêmica” e teve como objeto de estudo a formação de professores das 

séries iniciais, analisada a partir dos saberes produzidos na própria prática desses profissionais. 

Propôs-se que o trabalho dos professores fosse considerado como um espaço específico de 

produção, de transformação e de mobilização de saberes, logo, de teorias, conhecimentos e de 

saber-fazer singulares ao seu ofício de mestre. Pretendeu-se com isso, e através desse espaço de 
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formação, analisar também a formação de educadores na universidade, especialmente no Curso 

de Pedagogia, procurando intensificar e/ou desafiar o diálogo entre escola e universidade.  

A metodologia utilizada, de cunho qualitativo, partiu de análise de documentos, observações e 

pequenas intervenções em reuniões de professores, com registros em diário de campo e 

entrevistas individuais e coletivas; a análise de conteúdo e de discurso foram os instrumentos 

analíticos centrais. Nesse momento ainda não estávamos preparados para o exercício da 

pequisa-ação crítica, uma vez que o desejo de pesquisar com a escola era muito mais nosso 

(grupo de pesquisa) do que da própria escola. Como acadêmicos, queríamos aprender com a 

escola; isso estava claro para o grupo de pesquisa e acreditávamos que o que descobríssemos 

poderia contribuir com as escolas e com os Cursos de Pedagogia, especialmente da universidade 

em que atuávamos. De uma certa forma, podemos dizer que avançamos em algumas 

compreensões, mas também ficamos com o desejo de aprofundarmos muito mais essa relação.  

Os principais resultados encontrados foram:  

- Intensificação do diálogo universidade/escola (seminários de Formação/Fóruns);  

- Qualificação do Curso de Pedagogia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos -UNISINOS 

com a provocação de mudanças curriculares, especialmente com a inclusão de “saberes” 

produzidos pelos professores em exercício nas séries iniciais;  

- Palestras e discussões na rede de ensino e em diferentes instituições universitárias sobre a 

temática;  

- Produção de textos, resenhas, trabalhos de conclusão, dissertações e teses sobre a temática.  

Como achados teóricos destacamos três eixos tensionais que se evidenciaram, revelando 

fragilidades nas relações entre: teoria/prática, conhecimento/ação e formação 

universitária/formação profissional. Resgatar o teórico naquilo que ele tem de questionador e 

superador de práticas de senso-comum, sem negar sua dinamicidade e complexidade, foi 

fundamental. As lógicas da formação universitária e da formação profissional, nas suas 

especificidades e diferenças, puderam qualificar a educação e a formação docente. O grupo de 

pesquisa compreendeu que para profissionalizar o ofício de ensinar, se faz necessário superar a 

visão da academia sobre a docência, ao trabalhar saberes desvinculados do campo de atuação, e 

a visão do senso comum presente na escola, que reduz os saberes da prática docente a uma 

circulação restrita e particular. Reconhecer a formação inicial como incompleta, até mesmo pela 

natureza humana de seres inconclusos que somos não serve, entretanto, para descuidos por parte 

das agências formadoras de professores com a qualidade de formação possível.  

O segundo projeto intitulado “(In) disciplinado a disciplina: processo de construção da prática 

docente e do cotidiano escolar” privilegiou a discussão da escola como espaço formativo e teve 
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como foco a rede municipal de ensino fundamental de Montenegro/RS a qual, na época, 

enfrentava dificuldades ‘disciplinares’. Esta pesquisa, assim como a anterior, teve enfoque 

qualitativo e utilizou-se da metodologia da pesquisa-ação. Alguns tensionamentos conceituais 

foram trabalhados, tais como: disciplina/indisciplina, autoridade/poder/autoritarismo, 

liberdade/licenciosidade, ordem/desordem, limite/exigência, rigidez/rigor. Cabe ressaltar que 

dessa vez, já aprendendo com a experiência anterior, partimos de uma demanda da escola e o 

projeto investigativo, desde sua primeira etapa, envolveu seus principais protagonistas: 

supervisores/ orientadores educacionais e professores. Desta vez, a pesquisa-ação crítico-

colaborativa mostrou-se como fundamental para a consecução dos objetivos propostos. 

Aproximou o grupo de pesquisa de diferentes realidades, criou vínculos mais efetivos e 

favoreceu a confiança entre as pessoas e as instituições envolvidas.  

O referencial teórico utilizado foi Freire (1982, 1985, 1994, 1996, 1997, 2000) na interlocução 

com Giroux (1999), Ghiggi (1992), Bourdieu (1989), Aquino (1999), Estrela (1994), 

Foucault(1993). Reuniões de estudo, observações, diários de campo, análises de documentos 

foram instrumentos fundamentais para captar, ouvir, trocar e construir alternativas com os 

sujeitos envolvidos e seu entorno. A ênfase investigativa se deu através da promoção de 

situações que provocaram os interlocutores a discutir sua prática docente, ressignificando-a, 

bem como o seu papel enquanto autoridade pedagógica. Nesse diálogo, tornou-se necessário 

desvelar os discursos que emergiam e as histórias de vida e profissional dos sujeitos, 

confrontando-os, no sentido de potencializar novas indagações e reflexões transformadoras. 

Inicialmente, o trabalho desenvolveu-se com os supervisores e orientadores das escolas 

envolvidas, os quais, junto com o grupo, planejaram, realizaram e participaram de reuniões com 

os professores. Para além do mencionado, buscou-se desmistificar o fenômeno da indisciplina 

em direção aos seus atravessamentos apontando para dispositivos de mudança, para construção 

de alternativas. Nesse aspecto, tornou-se fundamental repensar as conexões facilitadoras da 

intersecção entre o mundo da vida cotidiana e o mundo da escola, sem desconsiderar a 

fragilidade desses, localizando-os no espaço da ordem social.  

O terceiro projeto de pesquisa, que ainda permanece em vigor, com algumas ramificações, 

intitulado “(Re)significando a escola como espaço formativo: dos diálogos com a comunidade 

escolar à sistematização de conhecimentos”, trata da temática da formação continuada de 

professores, tendo ainda a escola como espaço formativo privilegiado. Conta como 

interlocutores, professores e equipe diretiva de uma escola pública do interior do Rio Grande do 

Sul que já vem experienciando a pesquisa como instrumento qualificador de suas ações 

educativas. O referencial teórico central sustentador do estudo é Freire (1997), Tardif (2002), 

Canário (1997), Barroso (1996-1997), Perez Gomes (2001), Pimenta (2006) e Brandão (1982).  



649 

 

A metodologia qualitativa, através da pesquisa participante, e dois eixos de análise orientam o 

trabalho: o diálogo e a reflexão, sustentados em Freire, o diálogo precisa acontecer em sua 

radicalidade, ou seja, para além das prováveis banalizações que podem estar ocorrendo nos 

mundos das escolas, das salas de aula ou fora delas. A intencionalidade é, através do diálogo, 

identificar e analisar os saberes que estão sendo trabalhados, na perspectiva de refletir sobre os 

mesmos e sobre a  

relação que eles apresentam com os sujeitos e com o meio social onde estão inseridos. Para 

além disso, ao investigar situações formativas do e no cotidiano escolar, discutir os elementos 

que as tornam, ou não, geradoras de desenvolvimento profissional docente emancipatório, e 

que significados atribuem a elas os professores e equipe diretiva. Nessa direção, o processo de 

reflexão apresenta-se como uma alternativa para provocar a necessidade de uma 

recontextualização, fazendo emergir discussões de base epistemológica para sustentação de 

novas propostas pedagógicas. A pesquisa da realidade e suas implicações no cotidiano da escola 

tem sido o construto articulador mais amplo.  

A investigação está procurando auxiliar na sistematização de conhecimentos produzidos pelas 

discussões e ações desencadeadas, explicitando a complexidade da existência empírica. 

Destaca-se, também, a possibilidade desses conhecimentos alimentarem a formação inicial de 

professores na universidade envolvida.  

O trabalho que vem se desenvolvendo – parceria universidade/escola – já tem apresentado 

resultados promissores, identificados, não só no grupo de pesquisa, mas principalmente na 

escola (professores e equipe diretiva).  

Ao ouvirmos os protagonistas de nosso estudo, sobre as repercussões do trabalho em parceria, 

algumas dimensões se destacaram, entre elas: o despertar do desejo da mudança; um forte traço 

de trabalho coletivo e colaborativo; a formulação de objetivos comuns; a importância da 

qualidade da equipe diretiva; o diálogo constante, que na concepção de Freire é a força que 

impulsiona o pensar crítico-problematizador em relação à condição humana no mundo; e a 

ambiência de acolhimento; isto tudo, segundo as professoras, implica em seu trabalho diário 

onde atividades interdisciplinares são estimuladas e desenvolvidas, onde relações com alunos e 

colegas se tornam mais fraternas, críticas e reflexivas, com consequências para um trabalho 

mais inovador, rompendo com lógicas lineares. A este propósito destaca Freire: “através do 

diálogo podemos olhar o mundo e a nossa existência em sociedade como processo, algo em 

construção, como realidade inacabada e em constante transformação”. A autonomia e a autoria, 

estimulada aos professores, entusiasma-os não só a socializarem seus trabalhos interna, mas 

externamente e auxilia-os a compreenderem essas duas dimensões como fundantes para a 

prática pedagógica.  
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Nossa prática em expansão  

O estudo tem mostrado o quanto o professor se forma na escola e, ao mesmo tempo, o quanto o 

professor forma a escola. Esta idéia é sinalizada por Nóvoa (1992, p. 28), quando afirma que a 

mudança na prática educativa precisa ser pensada a partir de duas perspectivas, as “escolas não 

podem mudar sem o empenhamento dos professores; e estes não podem mudar sem uma 

transformação das instituições em que trabalham”. Temos observado também repercussões no 

currículo escolar e, quando isto ocorre, as mesmas favorecem um ensino da melhor qualidade. 

Da mesma forma, é importante considerar que o processo de formação continuada de 

professores é resultado, por um lado, do compromisso de cada professor com seu próprio 

desenvolvimento pessoal e profissional e, por outro, do reconhecimento de que “a escola pode e 

deve ser tomada como eixo de sua formação. Ou seja, trata-se de perceber que as instituições 

escolares não formam apenas os alunos, mas também os profissionais que nela atuam” 

(BARROSO, 1997). Percebemos assim, a escola como um espaço produtor de saberes e 

sentidos de formação profissional e continuada.  

Tendo em vista os resultados até então apresentados, o grupo de pesquisa se propôs ampliar a 

abrangência de seus estudos, envolvendo mais parceiros. Em contato com a Secretaria 

Municipal de Educação (SMEC) de Montenegro/RS, optou-se por estender a investigação em 

andamento incluindo mais escolas da rede municipal. Nesta perspectiva uma nova etapa do 

projeto se consolida, denominada de “Formação continuada e práticas docentes inovadoras: 

influências na/da escola”. Segundo Rios (2002), a formação continuada é algo que mantém suas 

raízes e a cada nova etapa do processo ganha originalidade, renovando-se na transformação. E 

essa originalidade se faz permanente, pois tem raiz, ou seja, te caráter próprio.  

Com a proposta de, não perdendo as raízes, buscar avanços que contenham essa 

originalidade, iniciamos o trabalho com um levantamento junto às escolas do 

Município sobre “experiências de ensino que deram certo” ou “experiências que 

fizeram diferença para o aluno/comunidade/professor/escola”. Larrosa (2002, p.21) 

define experiência como “o que nos passa, nos acontece, nos toca”. Amparados nessa 

concepção é que buscamos as experiências de ensino, que acontecem e marcam os 

alunos, os professores e a comunidade escolar. Experiências essas que fizeram a 

diferença e que puderam causar reflexão dos sujeitos desafiando-os a estarem sempre 

abertos, sem medo de levantar novas alternativas e provar novos acontecimentos, de 

estarem prontos para novas oportunidades e para a sua própria transformação. 

Sobretudo, podemos dizer como Larrosa (2002), que uma mesma experiência pode 

acontecer para várias pessoas, mas cada uma será tocada de maneira singular. Da 

mesma forma pode-se dizer que “a reflexão crítica e a criatividade deverão ultrapassar 
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esta proposta, pois os docentes com autonomia podem e devem alterá-la, reelaborá-la” 

(BEHRENS, 2005, p.98).  

Propusemos que essas experiências fossem escritas/descritas pelos professores, que 

voluntariamente aceitassem participar, explicitando o tempo, o espaço e os objetivos da 

experiência, descrevendo o contexto envolvido, identificando os elementos positivos/negativos 

presentes, os procedimentos usados, os resultados obtidos e, por fim, uma avaliação da 

experiência.  

A investigação, de cunho qualitativo, está em fase inicial e tem-se utilizado de instrumentos 

como: Reuniões quinzenais do grupo de pesquisa: estes encontros sistematizam, por meio de 

reflexões, conhecimentos e saberes, perspectivas teóricas que nos auxiliam para o 

desenvolvimento e analise dos dados da pesquisa; Memórias: são registros realizados durante as 

reuniões, que são retomados a cada inicio de nova reunião, na intencionalidade de vivificar os 

acontecimentos passados e nortear a pauta em vigor; Saídas de campo: é a dimensão de contato 

mais intenso com os interlocutores, que qualifica o teor da pesquisa em si. Centra-se, nesse 

momento, em participação de reuniões e eventos junto aos colaboradores da rede municipal de 

ensino; Diários de campo: são registros advindos das saídas de campo; Registros feitos pelos 

professores: Baseiam-se nos relatos de experiências “bem sucedidas” dos professores da rede 

municipal de Montenegro; Banco de experiências: a partir dos relatos dos professores está se 

formando um banco de experiências do grupo de pesquisa e, posteriormente, este banco se 

alocará na secretaria municipal de Montenegro;  

No atual estágio de pesquisa, as experiências já recebidas (mais do que 80) estão em processo 

de análise, com base em alguns indicadores de inovação pré-estabelecidos, sustentados em 

estudos de Cunha (2006). Estes indicadores são de suma importância para nortear a 

sistematização dos conteúdos e saberes produzidos através dos relatos dos professores. 

Intenciona-se, também, como já referido, constituir um banco de experiências, a ser alocado na 

Secretaria Municipal de Educação, parceira da investigação, que ficará à disposição das escolas 

da rede, para pesquisa e/ou divulgação em eventos. Com base nesse banco, e depois de 

realizadas as análises iniciais, voltaremos às escolas, procurando responder a questão central de 

investigação: Como a escola e os seus diversos profissionais são afetados pela vivência do 

processo ‘inovador’, desencadeado.  

Com esse trabalho, temos observado que tanto os professores, sujeitos da pesquisa, quanto os 

pesquisadores são modificados. O Grupo de pesquisa, composto por pessoas em diferentes 

momentos de sua trajetória acadêmico-profissional, desde alunos da graduação, até doutores, ao 

mediar o processo, estudando, discutindo, lendo e analisando experiências vividas pelos 
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sujeitos, tem a oportunidade de desenvolver um olhar mais crítico, analítico e compreensivo 

sobre a realidade escolar, social e acadêmica.  

 
À Guisa de conclusão  

Mesmo sem termos ainda concluído essa etapa de trabalho investigativo, já podemos dizer que, 

ao longo desses dez anos, através de investigações que envolvem colaboração e ação formativa, 

mesmo tendo constatado várias lacunas na formação de professores e nas práticas docentes, e 

sempre entendendo esses processos como inconclusos, percebemos que há um potencial aberto 

a rupturas dessa lógica linear, tão arraigada em certezas ; os movimentos que temos 

empreendido, não sem tensionamentos, têm identificado que: a) a escola é, de fato, um espaço 

rico de contradições; b) os sujeitos que aí habitam têm o que dizer, produzem saberes que 

precisam ser valorizados, publicizados; c) a forma como o sistema escolar e/ou escola funciona 

pode ser facilitador ou dificultador de aprendizagem e desenvolvimento profissional; d) o 

diálogo e a reflexão apresentam-se como fundantes na conquista de espaços de aprendizagem; 

e) espaços e situações de reflexão e problematização compartilhados/coletivos facilitam o 

processo de desenvolvimento profissional, são formativos e podem resultar em aprendizagem 

para a profissão; f) o trabalho pedagógico continuado e a identificação dos benefícios do mesmo 

sobre as aulas e os alunos favorecem a aprendizagem e o desenvolvimento profissional; g) a 

acolhida positiva e propositiva da equipe diretiva ao trabalho do professor, ouvindo-o e 

valorizando-o favorece o desenvolvimento de aprendizagens profissionais; h) as mudanças de 

representações e de discursos dos professores podem ser acompanhados por mudanças nas 

práticas docentes; i) as ações humanas, sistematizadas em torno de processos instituídos, como é 

o caso da educação escolarizada, são portadoras tanto de forças regulatórias como 

emancipatórias e j) a parceria Universidade/Escola/Universidade pode ser potencializadora de 

ações docentes mais qualificadas.  

Para além disso, podemos destacar como impactos já vivenciados,para a escola/ para os 

professores/ para a comunidade acadêmica e para o grupo de pesquisa:  

- A escola e os professores apresentam maior protagonismo e elevação da autoestima, 

autorizando-se como produtores de conhecimentos;  

- As atividades pedagógicas desenvolvidas pela escola apresentam movimentos mais 

interdisciplinares, mais inovadores e mais coletivos;  

- As ações formativas na escola têm repercutido positivamente sobre o desenvolvimento 

profissional do professor, implicando uma maior autoria e autonomia docente, bem como uma 

melhor aprendizagem discente;  
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- Há evidências de rupturas epistemológicas que interferem não só no desenvolvimento 

profissional docente, mas na aprendizagem dos alunos;  

- Há maior fundamentação teórico/epistemológica da proposta pedagógica da escola, assumindo 

mais significado para seus protagonistas;  

- Intensificam-se trocas e aprendizagens interinstitucionais, desencadeando outras possibilidades 

curriculares como, por exemplo, a criação de salas temáticas e a docência compartilhada;  

- Há desmistificações na relação universidade/escola/universidade, estabelecendo-se vínculos 

que não só consolidam a parceria, mas permitem aprendizagens mútuas;  

- Os integrantes do grupo têm proferido palestras e discussões em rede de ensino pública e 

privada e em diferentes instituições universitárias sobre as temáticas investigadas;  

- Há sistematizações e socializações dos conhecimentos produzidos, com participação em 

eventos locais, nacionais e internacionais. O grupo de pesquisa tem seus estudos divulgados nos 

principais eventos nacionais da área da educação (ANPED, ANPAE, ENDIPE) e possui 

inserção internacional.  

- Organizaram-se três livros e elaboram-se sete artigos e dezessete capítulos de livros sobre 

temáticas suscitadas pela investigação; foram publicados cento e quarenta e sete trabalhos 

completos, apresentados em anais de eventos;  

- Decorrentes do trabalho investigativo/formativo, foram desenvolvidas, até o momento, quinze 

dissertações de mestrado, nove teses de doutorado e vinte e um trabalhos de conclusão de curso 

de graduação. Nesse momento, das orientações em andamento, destacam-se sete teses de 

doutorado, uma dissertação de mestrado e um trabalho de conclusão de curso diretamente 

ligadas às discussões do grupo de pesquisa;  

- Cabe registrar que, da rede municipal de Montenegro, parceira da pesquisa, ao longo dos 

últimos anos, três professores ingressaram no Mestrado em Educação da UNISINOS;  

- Frente aos resultados já obtidos, a partir de 2011, o projeto de investigação amplia-se para a 

toda rede de ensino municipal de Montenegro, envolvendo todas as escolas do município.  
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6.1.2. 

Título: 

Relações sociais entre equipes diretivas e professores: apontamentos para reflexões na 

formação inicial de professores 

Autor/a (es/as):  

Chaigar, Vânia Alves Martins [Universidade Federal do Rio Grande ] 

Resumo: 

Trata-se de um recorte de pesquisa sobre projeto formativo desenvolvido por escolas da rede 

municipal de ensino de Pelotas, RS, no início dos anos 2000. O mesmo transcorreu por três anos e 

envolveu cinco escolas; três de forma sistemática e duas pontuais. O projeto denominou-se 

“Repensar a docência em exercício” (ReDE) e constituiu-se no contexto de intensas transformações 

no qual global e local evidenciavam dimensões de um mesmo fenômeno (SOUSA SANTOS, 2002). 

Projetos formativos foram produzidos e vividos intensamente, mesmo que enfrentando resistências e 

inseguranças, que se processavam internamente nas escolas, e em meio ao aumento da regulação, no 

plano global. As equipes diretivas precisavam atender legislações, coordenar Projetos Políticos 

Pedagógicos, Planos de Estudos, reorganizar currículos e, também, conduzir a formação continuada 

dos professores na escola. Uma tarefa nova para então, que exigia das equipes diretivas formação e 

auto-formação em simultaneidade (NÓVOA, 2004). O ReDE manifestou-se como corporeidade 

desses movimentos e representava buscas de parcerias e diálogos interinstitucionais firmando redes 

colaborativas entre escolas com a participação da Universidade. Cinco anos após, já em outro 

contexto histórico, voltou-se a essas escolas na procura por prováveis sentidos atribuídos ao ReDE e, 

entre eles,  

evidenciaram-se indicadores correlacionados às equipes diretivas - coordenadores pedagógicos e 

diretores - os quais foram mencionados como mobilizadores e lideranças daquele processo formativo. 

Os professores entrevistados destacaram as categorias parceria, confiança, desafio e apoio como 

fundamentais na relação entre direção e professores e entre escola e universidade para viabilizar 

adesões e envolvimentos docentes. Considera-se que essas categorias são importantes elementos 

formativos que foram carreados pela professora pesquisadora para o espaço do ensino superior em 
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cursos de Licenciaturas. A inclusão dessa discussão na formação inicial de professores tem gerado 

novos olhares discentes em relação à escola e suas possibilidades formativas além de valorizá-la 

como local de produção de conhecimento.  

Palavras-chave: 

 Formação de professores, escola pública, equipes diretivas, relações sociais. 

 

O texto que ora começa a ser tecido, numa alusão às tecedeiras que, tal qual Ariadne, têm um 

fio por condutor, é feito de tramas de uma investigação realizada no doutorado em educação, na 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, RS, Brasil, no período de 2004-2008.  

O tema que escolhi aqui tratar traz para o palco relações social, sobretudo as estabelecidas entre 

professores e coordenadores pedagógicas na escola, evidenciadas pelas narrativas dos sujeitos 

da pesquisa acima mencionada. Essas relações foram produzidas no período em que projetos 

formativos foram pensados e estruturados, levando em conta demandas específicas de cinco 

escolas da rede municipal de ensino de Pelotas, RS, no período 2000-2002, pelas respectivas 

equipes diretivas e, de maneira especial, suas coordenações pedagógicas.  

Há uma distinção importante quanto ao papel do coordenador pedagógico, que prevalece nas 

redes municipais de ensino, em relação ao do supervisor pedagógico, predominante nas redes 

estaduais de ensino, no nosso estado. Ambos têm uma função política e pedagógica e 

institucional, mas enquanto o supervisor é cargo concursado e de estrutura mais hierarquizada, o 

coordenador é eleito pelos pares (no caso do município em questão) e tem posição mais 

horizontal entre os pares. Sobre esta diferenciação nos esclarece Cunha:  

Coordenação pedagógica: ação de articulação de projetos e práticas pedagógicas em 

escolas e em outros espaços educativos. Refere-se à ação de profissionais da educação 

que possuam saberes específicos para promover a articulação dos sujeitos da prática 

pedagógica, em geral exigindo um diálogo entre os conhecimentos do campo da 

educação e aqueles que têm origem nos campos científicos que são objeto do ensino e 

da aprendizagem. Notas: alguns sistemas de ensino optaram por essa denominação 

para a ação dos pedagogos na escola e nos demais espaços de desenvolvimento e 

formação humana, por considerarem que se distanciava do usual conceito de 

supervisão, ligado a uma perspectiva linear de autoridade. Mesmo considerando a 

necessidade de saberes específicos no campo da Pedagogia, algumas experiências 

valorizam, especialmente, a legitimidade do coordenador e sua capacidade de 

liderança, outorgando a qualquer professor o exercício dessa função, desde que 

escolhido e acolhido por seus pares. (2006, p. 384).  
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É esta perspectiva que aproxima mais a coordenação dos demais colegas professores a que 

prevaleceu na rede municipal de ensino de Pelotas. Ao final da década de 90, do século passado, 

as eleições para direção de escola passaram também a conter o cargo de coordenação 

pedagógica.  

A partir dessa década igualmente ficou mais evidenciado o papel dos coordenadores 

pedagógicos em projetos formativos na escola. Embora já ocorressem em muitas instituições 

escolares, sua necessidade ficou clara a partir da construção dos Projetos Políticos Pedagógicos 

na rede pública municipal de ensino cuja corporeidade está apoiada no trabalho docente 

fundamentalmente.  

É muito recente no Brasil o tempo histórico de pensar a escola como lócus de formação de 

professores. Embora grande parte da vida adulta do professor ocorra na instituição escola e em 

boa medida suas trocas sociais decorram (direta ou indireta) dessa instituição, esteve sempre 

relegada a uma posição secundária quando o assunto era formação dos profissionais que nela 

trabalham. Primeiro porque também é contemporânea a ideia de que quem já “está formado” 

precisa continuar se formando. A expressão formação continuada, por exemplo, entrou a menos 

de 20 anos no vocabulário dos profissionais professores brasileiros. Segundo, porque a 

instituição universidade autodenominou-se a guardiã da formação dos professores, tomando 

para si a tarefa de definir currículos, metodologias, conteúdos, etc., o que, aliás, nos últimos 

anos foi relativizado pelo Estado, que passou a regular mais fortemente, por sua vez, as 

atividades formativas desenvolvidas na universidade através de políticas públicas nacionais. O 

que a escola deve fazer, como deve praticar e como devem agir e ensinar seus professores 

esteve, na maior parte das vezes, fora do seu âmbito.  

Nesse sentido, não são poucas as queixas, verificadas no dia a dia da escola, por professores que 

se sentem usados pela Academia, pois são vastos os estudos que a mesma produz, em boa parte 

realizada, justamente, a partir de investigações na (e para a) escola, desconsiderando, não raro, o 

professor como sujeito de conhecimento e a escola como lugar de formação e de produção de 

conhecimento sobre esse processo. Eu mesmo testemunhei um pouco esse fenômeno ao longo 

de treze anos como professora no ensino básico na escola pública.  

Os trabalhos com a escola ainda são precariamente conhecidos, mas, pouco a pouco, começa-se 

a observar movimentos de aproximação entre as duas instituições, de reconhecimento sobre a 

importância dos atores escolares terem uma participação ativa na definição das políticas 

formativas da universidade, ao invés de apenas serem chamados para freqüentarem cursos e 

outros eventos formativos, pensados de forma exógena.  

Na condição de professora-pesquisadora forjada em boa parte pelas vivências e 

experiências na escola pública comungo da opinião de Nóvoa ao entender que é hora 
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do “regresso dos professores”, que é o momento em que depois de muito tempo de 

invisibilidade (e eu acrescentaria de autocomiseração) os professores são – 

novamente? - “elementos insubstituíveis não só na promoção das aprendizagens, mas 

também na construção de processos de inclusão que respondam aos desafios  

da diversidade e no desenvolvimento de métodos apropriados de utilização das novas 

tecnologias” (2011, p. 14). Para tal desafio, diz o autor, torna-se importante levar a 

“formação para dentro da profissão” (idem, p. 18). Isto quer dizer que os professores 

das escolas devem ter um papel mais central na formação de outros docentes 

aproximando a “comunidade de formadores de professores” da “comunidade de 

professores” (NÓVOA, 2011, p. 18).  

Muitas são as instâncias e responsabilidades que necessitam estar em sintonia e caminharem, se 

não juntas, pelo menos próximas, mas desejo considerar neste texto, algumas questões bem 

básicas da formação em seu âmbito na escola, como o papel de coordenadores pedagógicos e 

diretores (não utilizo o vocábulo gestores, pois não cogito que a escola seja compatível com 

qualquer ideia de gerenciamento), alguns projetos possíveis e aprendizagens destacadas por 

práticas coletivas e trocas entre colegas. Recorro novamente a Nóvoa ao postular que para que a 

formação seja vista como direito e necessidade ao invés de suprimento a desatualizações “a 

única saída possível é o investimento na construção de redes de trabalho colectivo que sejam o 

suporte de práticas de formação baseadas na partilha e no diálogo profissional” (2011, p. 23).  

Como parte dessa partilha profissional se insere este trabalho que é um recorte da pesquisa que 

resultou na tese “Com quantos Nós se faz um ReDE? Um estudo sobre formação de 

professores/as no chão de Escolas Públicas pelotenses”, concluída no ano de 2008. Na referida 

pesquisa investiguei um projeto formativo desenvolvido por intermédio de parcerias 

constituídas por algumas escolas da rede pública municipal de ensino de Pelotas. Tratou-se do 

Projeto ReDE – Repensar a docência em exercício – no qual cinco escolas mediadas pelas suas 

coordenações pedagógicas e direções, trocaram experiências e refletiram práticas pedagógicas, 

em cooperação com a instituição Universidade. O trabalho teve a duração de três anos, entre 

2000 e 2002, e foi cultivado pelas escolas E. M. Brum de Azeredo, E. M. Bibiano de Almeida, 

Colégio Municipal Pelotense, além das E. M. Fernando Osório e E. M. João da Silva Silveira 

(estas duas últimas participaram de apenas uma das edições do ReDE).  

Durante os três anos de sua duração o Projeto envolveu cerca de trezentos e cinquenta 

professores e promoveu cinquenta relatos de experiências realizadas por cento e um docentes. O 

número de envolvidos nos relatos decorre dos muitos trabalhos em parceria realizados por 

colegas de diferentes áreas de atuação nas Escolas, sugerindo um momento forte do coletivo no 

interior dessas instituições.  
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A pesquisa ocorreu em três escolas que participaram sistematicamente do ReDE e foram 

entrevistados onze professores selecionados por sua participação ativa, seja como ouvintes, pela 

socialização de experiências ou, ainda, pelo envolvimento na coordenação, organização e 

viabilização do Projeto.  

Como os professores participantes perceberam o projeto formativo nas suas respectivas escolas? 

Qual o sentido atribuído às parcerias e às coordenações pedagógicas nesse processo? Que 

aprendizagens decorreram do ReDE?  

Essas são algumas das interrogações que conduziram a pesquisa e que aqui procurarão ser 

explicitadas, além daquelas que no tempo de agora mobilizam outras reflexões já tomando certo 

distanciamento que, por sua vez, produziram novas inquietações assim como novas 

representações sobre o processo até então analisado, posto que a pessoa professora pesquisadora 

já não seja mais a mesma dantes também. Outras percepções e vivências foram acrescentadas, 

alternando também modos de olhar e interpretar. Cabe, nessa direção, o conceito de alternância 

proposto por Pineau (2011) que é dada por mudanças nos percursos das histórias de vida, nem 

sempre percebidas claramente. O pesquisador a caracteriza como um “movimento bio-

ecotemporal complexo, sistêmico, que liga o organismo ao ambiente. Este movimento constitui 

o fundo temporal-espacial mobilizante da existência; fundo em boa parte inconsciente” (idem, p. 

33).  

As metodologias e perspectivas de pesquisa autobiográfica são atravessadas pela alternância e, 

portanto consideram os percursos sempre incompletos, imprecisos, porém, fortes o suficiente 

para “articular vida pessoal e vida profissional, além de permitir a sua necessária distinção” 

(PINEAU, 2011, p. 34).  

Há um desenho autobiográfico dando configuração aos distintos nós (pronome e substantivo), 

tramas, enredos, vazios, enunciados em cada pessoa que pronunciou a sua palavra dando sentido 

a pesquisa realizada e justificando a sua produção.  

 

O ReDE, as redes e os contextos  

O início dos anos 2000 apresentou às escolas e as suas direções (na rede municipal de ensino de 

Pelotas as equipes diretivas também envolviam coordenadores pedagógicos) grandes desafios, 

boa parte, em face da nova Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Precisavam dar conta de Projetos 

(Político) Pedagógicos, Regimentos, Planos de Estudo, Conselhos Escolares e todas as 

mudanças e tarefas destinadas à escola pela LDB e as legislações estaduais e municipais 

complementares.  
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Nesse contexto eu havia sido eleita coordenadora pedagógica geral do Colégio Municipal 

Pelotense, centenária escola pública, com ensino básico completo e profissionalizante (Normal), 

cerca de quatro mil alunos e duzentos e trinta professores. No mesmo período na E. M. Brum 

Azeredo, uma de minhas irmãs, professora como eu, também exercia a função de coordenadora 

pedagógica daquela instituição. Ambas fazíamos pós-graduação em educação, nos 

movimentávamos constantemente para eventos em Porto Alegre, que vivia a era da “Escola 

Cidadã” e, por conta disso, aglutinava inúmeras discussões sobre educação, na perspectiva da 

emancipação. Vivíamos, por assim dizer, reminiscências das utopias, da teoria crítica, dos 

movimentos sociais e das lutas por transformação dos anos 80.  

Essas vivências, encharcadas por inspirações de experiências educativas, nossos estudos e o 

afetuoso diálogo forneceram os pilares para alguns ensaios formativos nas nossas respectivas 

escolas que, no decorrer das experiências, se transformaram em trocas coletivas também entre 

os demais  

colegas professores. Para ambas, potencializar o coletivo e dar vistas ao trabalho docente 

realizado em sala de aula era fundamental, pois concordávamos com Sousa Santos (2007) sobre 

a necessidade de uma “sociologia da emergência” e o valor em tornar visível aquilo que está 

encoberto e/ou considerado insignificante face ao conhecimento hegemônico e forjado de fora 

para dentro.  

O ReDE ao ganhar corporeidade no início dos anos 2000 dava visibilidade ao conjunto de lutas, 

desejos e possibilidades de certo tempo histórico, no chão de escolas públicas, através da 

formação de professores. Consistiu um processo no qual os coordenadores estimulavam e 

subsidiavam colegas professores a investirem em suas docências e no trabalho coletivo. Não 

havia preocupação em definir esse trabalho como multi ou interdisciplinar, por exemplo, pois 

compreendíamos que o mais importante, naquele momento, eram as trocas entre os pares. Esse 

trabalho, realizado com mais intensidade no primeiro semestre, transformava-se, mais tarde, 

num encontro anual entre as escolas parceiras, no qual professores relatavam e ouviam 

experiências docentes, realizadas no decurso do ano letivo, participavam de cursos e oficinas 

que ao final eram “costuradas” teoricamente por professores convidados, principalmente 

colegas que admirávamos e faziam parte do nosso círculo de amizades e/ou havíamos conhecido 

em Universidades, como a UFPel, UNISC, UFRGS, FURG e o IFSul (na época CEFET). As 

vagas eram limitadas e os professores participavam por adesão. No primeiro ano houve a 

participação de cinqüenta docentes e no segundo e terceiro, cento e cinqüenta, respectivamente, 

sendo que os relatos de oito no primeiro saltaram para vinte e um no segundo, repetidos também 

no terceiro evento. Neste, por impossibilidade de viabilizar tempo e espaço para mais relatos, 
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recordo que no Colégio Pelotense houve “pressões” de “ruidosa” demanda, que não se 

conformava em ficar de fora do III ReDE.  

Aparentemente o ReDE e as parcerias marcaram esses períodos nas escolas, mas passados 

alguns anos, e já em outra instituição formativa, desejei saber o que os professores 

rememoravam do Projeto, a influência em suas docências e prováveis desdobramentos 

formativos em suas profissões e escolas. Sobretudo queria saber o que os havia movido em 

direção ao Projeto e quais os elementos que haviam se destacado em suas percepções. Penso que 

na formação de professores isto é relevante: saber o que os movimenta, o que produz 

desalojamentos e induz a riscos. Charlot (2000) chama a atenção que o ato de deslocar-se a 

partir de uma “razão de agir”, denominada pelo autor de “móbil”, depende de, primeiramente, 

movimentos internos associados a estímulos exteriores. Reconhecer, portanto, o que gera a 

mobilização na escola pode ajudar a pensar a formação sem esquecer, entretanto, seu caráter 

histórico e processual e as peculiaridades dos sujeitos envolvidos.  

 

Regar docências ou o exercício de cultivar gentes na escola  

As narrativas dos professores entrevistados possibilitaram a interpretação ou revelação de três 

categorias: As lideranças, os Projetos Político Pedagógicos e os Projetos formativos 

propriamente.  

Neste texto a primeira categoria será priorizada, em face da importância que suas figuras 

representam na condução do trabalho docente na escola e da concisão desta escrita.  

Por lideranças foram indicadas direções e/ou coordenações pedagógicas, ambas eleitas pelo voto 

direto de seus pares, na rede municipal de ensino. Destaque em duas das três instituições 

analisadas, a coordenação pedagógica foi apontada pelos colegas professores como sendo a 

responsável pela rega em suas docências na escola. Essa rega foi traduzida como uma forma de 

apoio, caracterizada por desafios e subsídios realizados simultaneamente. Apoiar, entretanto, 

não sucede sem tensionamentos, pois pressupõe movimentos, deslocamentos, exposição que 

podem gerar medo entre professores e, muitas vezes, se explicita sob a forma de resistências. 

Significava, portanto, entender os limites, compreender o medo sem deixar, entretanto, que 

houvesse imobilismos justificadas pelo receio improfícuo.  

Tu não dizias aos professores façam assim; tu fazias junto. Havia um desafio e apoio ao 

trabalho e ao seu relato. Havia uma construção. Perguntavas: - O que vocês acham? 

(Professor Dilson, Colégio Pelotense).  

“Fazer junto”, levar o colega a sentir que sua opinião tem importância, que seu trabalho faz 

diferença assim como a sua forma de expressão, é uma maneira de comprometer e 
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comprometer-se. Para este entrevistado, embora fossem “alguns” professores que se motivaram 

e não toda a escola, esses acabaram “contaminando” outros colegas, puxados por uma liderança, 

que era a coordenação pedagógica. Ele ressaltou a importância do papel do líder nesse processo 

como sendo alguém que não diz o que fazer, mas estimula, desafia e subsidia, gerando 

saudáveis contágios.  

O papel da rega atribuído ao diretor e/ou coordenador/coordenadores (no caso do Colégio 

Pelotense havia coordenação geral, além de coordenações de áreas, anos iniciais e curso 

Magistério - atual Normal), como alguém que desafia e subsidia, associando-os ao conceito de 

apoiar, parece ter sido uma das características que definiam a referência do líder, para o grupo 

investigado. Constituiu-se, em meu entender, num dos fortes elementos da produção do ReDE e 

da sua capacidade em mobilizar colegas professores para partilhar, aprender e ensinar em 

simultaneidade.  

A rega também ocorria pelo diálogo entre os coordenadores, coordenação e colegas professores, 

pela parceria interinstitucional e horizontalidade das relações produzidas, assim como pelo 

respeito aos diferentes tempos docentes nas respectivas escolas. Diálogo esse que é recriação de 

si, segundo Freire, um desejo de estar com o outro, de escutá-lo e com ele educar-se, para 

“poder revelar a pessoa que você é” (2003, p. 35). O diálogo produzido em mão dupla, já que 

se referia tanto ao produzido, internamente, nas escolas, como também externamente, entre 

coordenadores pedagógicos e/ou diretores e demais instituições (como as Universidades e a 

própria mantenedora), resultou concretamente no ReDE. Parcerias essas que se constituíram 

como símbolo de uma idéia de coletivo e da potencialização de desejos. Esta professora fez uma 

ótima síntese desse processo das parcerias.  

O ReDE mostrou a caminhada de cada coordenador com seus professores. De nada 

valeria a parceria entre coordenadores, se não houvesse também uma parceria com os 

professores. (Professora Débora, E.M. Brum Azeredo).  

A parceria afetuosa e compromissada provavelmente tenha gerado a confiança necessária às 

autorizações produzidas no/pelo ReDE, observada, por exemplo, na crescente adesão aos relatos 

de experiências que de oito na primeira edição, passaram a vinte e um no II e III ReDE, e 

envolveram doze, trinta e oito e cinquenta docentes, respectivamente. A interlocução 

interinstitucional foi vista não apenas como um exercício comunicativo entre as escolas e entre 

estas e a universidade, mas como um movimento que gerou reconhecimento sobre o valor de 

trabalhos docentes produzidos, e o sentimento de que as escolas são parte de uma “comunidade” 

e podem ensinar e aprender umas com as outras.  

Day (2004) considerando estudos e ideias de pesquisadores em quatro continentes 

sobre a construção de “professores apaixonados pelo ensino” concebe que um dos 
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traços comuns no espaço de trabalho desses profissionais é a qualidade de relações 

sociais na escola, entendida como uma “comunidade de aprendizagem”. Nela a figura 

da liderança ocupa um papel central no desenvolvimento da “confiança relacional”, 

que inclui “respeito”, “consideração pessoal”, “competência nas responsabilidades 

centrais do papel” e “integridade pessoal” (idem, p, 210).  

Day também realiza uma crítica ao excesso de produção sobre a eficácia da escola e seus 

professores, sem considerar o aspecto da paixão pelo ensino e o papel da escola nessa 

construção. Diz ele, citando estudo de Rudow (1999), que os professores “têm de sentir que a 

sua tarefa profissional é provocar mudança positiva nos seus alunos. Precisam sentir que são 

úteis e importantes e requerem a confirmação desse sentimento através das pessoas com quem 

vivem e trabalham” (DAY, 2004, p. 114).  

Para a professora Denise (coordenadora, E. M. Brum Azeredo), o diálogo entre diferentes 

escolas apresentava uma dimensão epistemológica e o fortalecimento do coletivo um princípio 

educativo, mas este, porém, “não pode ser um coletivo isolado na rede! As aproximações com 

outras escolas, do mesmo bairro, precisam ser buscadas, para fortalecimento de um princípio 

educativo: O coletivo”!  

Entre as três escolas, um total de seis professores identificou diretamente a 

interlocução/integração entre as instituições educativas como um dos marcos produzido pelo 

ReDE: Débora (professora, E. M. Brum Azeredo) e Alice (diretora, E. M. Bibiano de Almeida) 

consideraram importante sair do próprio ambiente, encontrar e conhecer outras pessoas; Andréa 

(coordenadora, E. M. Brum Azeredo), Dilson e Ana (professores, Colégio Pelotense) e Mariza 

(coordenadora, Colégio Pelotense), destacaram a integração promovendo desmistificações, 

valorizando a diferença entre as instituições e evidenciando sentimentos de sentir-se parte de 

“uma comunidade”.  

O excerto a seguir sintetiza esta posição:  

Essa aproximação foi muito importante para ajudar a desmistificar sobre atuações de 

professores em escolas menores e de periferia. A compreender que lá tem produção 

docente relevante e não apenas num colégio, como o nosso. Essa aproximação auxiliou 

a desmanchar preconceitos, como os que eu mesma possuía. (Professora Mariza, 

coordenadora, Colégio Pelotense).  

As interlocuções foram facilitadas pelas relações de afeto e amizade, existentes entre 

professores que ocupavam cargos diretivos. Era um grupo que já se conhecia, participava de 

reuniões e eventos educativos, circulava por áreas de ensino e circuitos culturais semelhantes e 

cultivava respeito mútuo. Neste sentido, essas lideranças tiveram a dimensão de pontes por meio 

das quais outros colegas puderam encurtar distâncias entre diferentes instituições.  
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O conjunto de ações aqui colocadas como expressões do diálogo, tendo sido produzidas no 

interior de práticas sociais respeitosas, demonstra um pouco que o ato de comunicar-se deve 

oferecer uma “verdade”, conforme teoriza Contreras, uma construção “a partir de si mesmo”, o 

que poderá gerar a autorização, isto é,  

a forma pela qual os professores se fazem donos de si e, a partir daí, entram no jogo, 

colocam-se no meio da situação e na relação põem algo de si, fazendo parte do jogo. É 

isto que haverá de permitir que o ensino possa ser um trabalho "de autor", e só então 

poderá dar-se uma relação de autoridade, ou seja, uma relação na qual se cria - como 

o autor cria sua obra - e uma relação que faz crescer. (2002, não paginado).  

A sensação do ReDE ter sido uma anástrofe, uma espécie de inversão cultural, em que a escola 

foi colocada no centro do palco, como dona da própria fala e de um olhar autoral sobre si, sobre 

produções feitas “no concreto do seu cotidiano” revelou-se, para mim, como um dos 

acontecimentos mais importantes desse processo. Penso tê-la observado nas narrativas de outros 

sujeitos-redes, como Débora (professora, E. M. Brum Azeredo) e Mariza (coordenadora, 

Colégio Pelotense), tendo-se desdobrado em satisfação e sentimento de auto-estima elevada, 

visto que os movimentos quando percebidos, podem tornar-se acontecimentos plenos de sentido 

e prazer.  

Ocorre-me que o ReDE, como processo formativo, pode ter servido de “móbil”, em diferentes 

graus, a movimentos de quem dele foi parte - sujeito-rede. Inspirada em Charlot traduzo móbil 

como uma espécie de ferrolho que, uma vez destrancado, coloca desejos em ação. O autor 

associa a produção de sentido a sujeitos concretos, com desejos e ativamente inseridos num 

mundo social. “Introduzindo-se aí a idéia do desejo... pode-se dizer que fazem sentido um ato, 

um acontecimento, uma situação que se inscrevam nesse pó de desejos que o sujeito é” 

(CHARLOT, 2000, p. 57).  

Nesses processos formativos, cada pessoa professor é afetada de uma maneira. Margareth 

(professora, E. M. Brum Azeredo) relatou que os estudos realizados pela escola levaram a 

mudanças no posicionamento dos professores em relação ao próprio trabalho. Alguns até 

achavam que o que estavam fazendo era “irrelevante”, não o valorizando adequadamente. Citou 

como exemplo, o caso de  

uma colega que mesmo tendo uma prática pedagógica diferenciada em sua área, hesitava em 

mostrá-la; o ReDE lhe deu “coragem”. São revalorizações que, também, são produzidas a seu 

tempo, por cada professor, segundo seus próprios questionamentos e buscas por respostas às 

questões que lhe são postas pelo exercício da docência na sala de aula.  

É possível dizer que distintos tempos circularam por dentro do ReDE: Houve aquelas pessoas 

que foram para ouvir, outras primeiro ouviram e depois relataram, outras, ainda, relataram desde 
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o primeiro evento, assim como muitas que sequer participaram... São muitos os tempos que 

convivem em simultaneidade na escola (e fora dela). Para Sousa Santos (2007) trata-se de 

aprender a conviver com uma “ecologia das temporalidades”. Em qualquer projeto formativo é 

conveniente estar atento a esses tempos sob pena de excluirmos ou criarmos estereótipos 

depreciativos e imobilizantes.  

Toda a rede de significados e emaranhados de fios formativos deslindados no ReDE levou-me a 

pensar a formação de professores para muito além desse espaço ou de qualquer outro no âmbito 

das instituições. O estudo sugeriu uma posição filosófica:  

Formação não é informação, formação não é formatação, formação não é atualização; 

formação é uma busca, interminável, de sentidos: de si, do outro, de ensino, de 

educação, de aprendizagens, de prazer, de alegria... Formação tem a ver com tapar 

buracos das nossas existências. Em conferir significado às moscas que rondam as 

pálpebras dos nossos olhos guiando-os ou distraindo-os de nossos pensares-sentires. 

(CHAIGAR, 2008, p. 116).  

 
Para não dizer que não falei das trocas  

A terceira questão relacionada às regas, diz respeito às trocas entre os professores, 

especialmente corporificadas como relatos de experiências. As professoras Ana Cláudia 

(Colégio Pelotense), Andréa e Débora (Brum Azeredo) enfatizaram a importância das trocas, 

destacando-as no ReDE. Para Ana Cláudia, todos estavam de “igual para igual” e pelas trocas, 

aprendiam Ela utilizou o vocábulo “trocas” como palavra-chave para descrever o ReDE 

compreendendo que nele cabia essa representação sobre o trabalho formativo. Já Andréa 

ressaltou a aproximação de colegas de diferentes instituições que, no entanto, tinham 

legitimidade e discussões sobre vivências comuns. “Foi importante poder olhar e reconhecer o 

colega de outra escola com questões semelhantes a minha, poder fazer essas trocas e ligações 

com escolas diferentes”, disse sobre o processo. E Débora trouxe à tona a validade das trocas de 

experiências entre pares, pois quando um colega professor faz um relato, inspira mais confiança, 

porque “o outro sabe que aquilo foi realmente feito e nas condições semelhantes à dele. 

Encoraja a fazer coisas diferentes. Mostra as limitações e ao mesmo tempo as possibilidades”, 

opinou.  

Reflito que as trocas ganharam a condição de legitimidade porque esteve permeada por 

vivências semelhantes, ”de igual para igual” como disse a colega, o que adicionou alguns 

condimentos importantes à confiança, favorecendo a exposição dos sujeitos e viabilizando 

aprendizagens. A posição assumida pela Escola em relação à Universidade também pode ter 

contribuído na construção da confiança, como sugere o registro desta professora:  
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Sempre os professores foram aos eventos para ouvir outros professores oriundos da 

Academia relatar seus trabalhos e reflexões sobre a escola. No caso do projeto ReDE, 

os professores ouviam outros colegas falando de coisas produzidas no interior das 

escolas, feita no concreto do seu cotidiano. A Academia é que foi à escola para ouvi-la. 

(Professora Ana Cláudia, Colégio Pelotense).  

Alice (diretora, E. M. Bibiano de Almeida) ratificou essa impressão dizendo que “nós 

produzimos conhecimento e isto é importante, pois normalmente o entregamos para a Academia 

fazer uso dele”. Nesse sentido, a professora em seu papel diretivo, entendeu que seria 

conveniente integrar-se a escolas que pensassem a formação de maneira semelhante à da sua. O 

ReDE mostrou que havia esse pensar e, mais, que “quanto mais simples, maiores são os efeitos” 

referindo-se à simplicidade da fórmula dos relatos. Foi a partir do ReDE que a E. M. Bibiano de 

Almeida se sentiu capaz de relatar suas atividades para grupos maiores, reconhecendo-se, então, 

como produtora de conhecimento, acrescentou a entrevistada.  

Por sua vez, Denise também analisou que Projeto a Universidade não estava apresentando seus 

trabalhos acadêmicos, mas, sim, contribuindo com um processo formativo para a qual havia 

sido convidada, numa posição de equidade com a escola. Ela rememorou:  

Teve momentos para isso também, é importante apresentar trabalhos, mas uma coisa 

que demarcamos foi fazer um pouco o inverso. Fomos convidar os professores para nos 

escutarem também, e aí revisitar o que a gente estava fazendo, para compreendermos 

melhor talvez. (Coordenadora, E. M. Brum Azeredo).  

O papel de escuta que a Universidade foi convidada a exercer para poder ajudar nas sínteses foi 

observado como um aspecto positivo, pois deu protagonismo à escola na condução do seu 

processo formativo, desvelando para ela mesma as suas potencialidades como espaço de 

produção de conhecimento.  

Certeau (1998, p. 201) entende que “todo relato é um relato de viagem – uma prática do 

espaço”, daí a relação com andanças, retornos e lugares, feita de pessoa/s para pessoa/s, uma/s 

contando para outra/s. Os professores ao retornarem às salas de aula depois das trocas com 

colegas de outras escolas, provavelmente tenham levado na bagagem práticas pedagógicas 

revigoradas, pois o percurso por espaços supostamente já conhecidos pode ter mostrado o 

quanto de recantos ainda estava por se deixar ver. Nessa viagem cada sujeito-rede teve suas 

próprias expectativas e as vivenciou de forma peculiar, com buscas, sondagens e olhares 

próprios de suas pessoas professores.  

Numa síntese assumidamente arriscada sobre a experiência formativa ReDE na escola, da qual 

foram destacadas as lideranças responsáveis por regas que, por sua vez, significaram apoio, 

diálogo e trocas, diria que houve construção de conhecimento, pois gerou parâmetros ao 
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trabalho docente, conexões com outras áreas, reflexões sobre práticas pedagógicas, elevação nas 

auto-estimas, apropriações de si e autorizações junto ao coletivo de professores. Há claros sinais 

que identificam o espaço-tempo das escolas investigadas como lócus formativo e de 

desenvolvimento profissional, evidenciando organização, intencionalidade, criatividade. Nessa 

direção finalizo com as indagações desta professora entrevistada: “Nesse turbilhão de 

sentimentos, como não reconhecer que a formação faz diferença? Que cuidar das pessoas é 

garantir espaços de presenças?” (MARTINS apud CHAIGAR, 2008, p. 273).  
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6.1.4. 

Título: 

Programa de extensão PDE-UFPR- e a individuação do professor de ensino básico um 

dilema entre Deleuze e Simondon  

Autor/a (es/as):  

Cunha, Cláudia Madruga1  

Resumo: 

A relação da Universidade com a escola pública se torna cada vez mais emergente e compõe, 

segundo Sousa Santos (2010), um dos pilares da reconquista da legitimidade acadêmica. Estimulada 

por essa visão a Universidade Federal do Paraná vem desenvolvendo o Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) em parceria com a Secretaria de Educação do Paraná. Seu 

objetivo é favorecer a educação continuada dos professores através de um Curso de Especialização 

com vistas a estimular a sua reflexão sobre o campo educativo, articulando teoria e prática, incidindo, 

também, sobre a docência universitária, que se aproxima da realidade e da prática escolar. As 

avaliações mostram, entretanto, que os professores envolvidos, encontram dificuldades para 

problematizar a pesquisa realizada com a realidade vivida, numa ação que deveria ser a base de um 

possível projeto de intervenção. Essa condição nos remete à Deleuze (1992) para quem “pensar é 

criar”! É romper certa plástica que aglutina composições ou texturas sociais e de grupo, é reinventá-

la sobre outras ordens de saberes, de conhecimentos, de técnicas. Uma formação onde 

potencialmente a Forma - professor do ensino básico - é re-informada. Esta potencialidade pode ser 

ponderada sob dois aspectos: o que revela uma política pública que ao idealizar esta formação 

também idealiza a escola como ambiente que pode ser transformado pela ação do professor; e o que 

mostra que tal movimento de mudança afere ao professor uma “individuação” tal que deve ocorrer 

vinda desta reforma que os re-informa. Devido a certos deslocamentos, esta extensão produz em cada 

um que nela opera, entendo-os como meios uma mediação (Simondon, 2003). Tal expectativa faz os 

questionamentos recaírem sobre o resultado da produção dos professores, sem colocar em discussão 

o processo. Importa compreender e analisar a relação e os processos formativos que unem docentes 

da universidade e da escola pública assumindo responsabilidades e compromissos mútuos com a 

qualidade da formação.  

Palavras-chave: 

 Formação de professores, individuação, meio escolar, meio acadêmico.  

 

                                                           
1 Doutora em Educação é professora Adjunto do Setor de educação Profissional e Tecnológica, da 
UFPR/Universidade Federal do Paraná e Vice-coordena o Programa de Extensão PDE/UFPR. 
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Atuando como colaboradora do Programa de Extensão PDE/UFPR, intitulado Programa de 

Desenvolvimento Educacional desde 2008 coloco aqui algumas considerações. Este programa 

se constitui por uma parceria entre Secretaria Estadual de Educação e a Universidade Federal do 

Paraná, realiza uma formação de professores e se dirige ao desenvolvimento da educação básica 

quando reúne a SETI – Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; SEED – 

Secretaria de Estado da Educação e NREs de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral.  

Para dar escopo a esta análise parte-se da perspectiva deleuziana e se destacam dois aspectos ou 

efeitos, neste processo: o primeiro diz de uma formação e concepção docente que se realiza no 

interior da universidade que se dirige a potencialmente atualizar os professores da rede publica 

estadual e sua experiência do meio escolar; o segundo, efeito diz do professor de ensino básico 

de uma ação que o dispõe a individuar-se e a transformar-se ao problematizar seu contexto, para 

poder de algum modo nessa mutação, alterá-lo. Dar-se-á o nome de efeitos as intercessões que 

se fazem entre uma perspectiva docente que vem da escola e seu encontro com uma formação 

que se faz no ambiente acadêmico. Este último, atuando pautado pelo tripé ensino, pesquisa e 

extensão.  

Torna-se prudente perguntar se formação docente realizada no interior da UFPR, se os 

currículos das licenciaturas desta instituição, possuem um perfil do egresso que vai de encontro 

aos problemas elencados pelos professores que atuam nas escolas? Importa considerar que os 

professores, vindos das escolas, possuem uma formação que se oportuniza no contexto dos IES 

(Institutos de Ensino Superior) públicos e privados. E de posse destes apriores de 

conhecimento, percebem-se desarmados ou despreparados para operar com diversos tipos de 

dificuldades, realidades que desafiam a sala de aula, sendo a maioria delas de raízes 

socioculturais. O diverso ou o diferente sob novos patamares se apresentam no interior da sala 

de aula.  

Há uma escola ambígua, indisciplinada, despolitizada, descrente, indecente, convivendo com 

uma escola unívoca, tradicional, conservadora, ideológica, cristã, reguladora. Uma escola e uma 

não escola, convivendo num mesmo ambiente tal uma anarquia organizada ora sobcontrole ora 

descontrolada. Sintomas, que se destacam e são foco dos discursos, mostram-se nos temas mais 

comuns, os que viram escritas nos projetos de intervenção dos professores do ensino básico.  

Chama atenção que estes materiais imprimem certo estilo regulador e justiceiro quando se 

propõem como escritas na perspectiva de atuarem como intervenções, vindas das narrativas 

destes profissionais. O professor da escola quer reformar em primeiro lugar seu colega, outro, 

que também é professor. Quer se reformar, reformando seu meio. Isso impinge a que os 

professores que orientam e dão cursos neste programa enfrentem este perfil de docência que de 

algum modo desfaz daquele que entendem que precisa mudado, transformada. Perfil que coloca 
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a educação como algo que, em primeiro lugar, verticaliza uma forma disciplinar, uma norma de 

ser que impõe pelo discurso e força um modelo de professor. Modelo que, quando não 

discutido, tende a se reafirmar e a se organizar indiretamente através dos novos cursos de 

formação gerais e específicos que acompanham esta formação.  

A orientação para a escrita dos projetos de intervenção se dá concomitantemente a presença 

desse grupo em formação, nos cursos de atualização geral e específica. Estes cursos são 

pensados e organizados de acordo com a demanda que vem da análise dos temas mais comuns 

aos projetos de intervenção. Logo, o contato com estes professores permite na observação dos 

seus interesses, das suas narrativas e dos seus discursos, diagnosticar a escola, o que se passa 

nesse ambiente educativo. Algo se evidencia, faz eco desta escola, tão longe e tão perto, daquilo 

que dela subsiste através de seus temas.  

De outra parte possibilita que a formação docente que acontece nesse programa e, portanto 

dentro da UFPR, venha dispor-se a interpretar e a problematizar o que ocorre nas instituições de 

ensino básico; do mesmo modo como, oportuniza a que estes professores deste nível de ensino 

interpretar e problematizar seu contexto e suas práticas! Efeitos!  

 

Como o PDE/UFPR funciona?  

Esta formação de professores é composta por quatro períodos ao longo de dois anos. No 

primeiro ano estes professores se afastam integralmente da escola. Retornam a universidade 

para participar de cursos gerais e específicos para sua área de formação e em contato com um 

orientador. No primeiro semestre escrevem o “projeto de intervenção” e, no seguinte, produzem 

um material didático. Já no segundo ano que corresponde ao terceiro semestre, voltam para 

escola para aplicar o material didático. Por fim, no quarto semestre, escrevem um artigo que 

descreve e problematiza todo o processo. De modo geral, esse desenho formador faz um 

diagnóstico da escola para depois agir sobre esse meio, sobre os dilemas sociais e profissionais 

que hoje o habitam.  

A síntese destes projetos é colocada na rede no portal “http://www.diaadia.educacao”, o que 

permite a interação dos colegas que ficam nas escolas do Estado do Paraná com este professor 

cursista. Nestes projetos, muitos temas traduzem mudanças culturais da sociedade atual e, 

quando tratam da diversidade, indicam alguns vetores que atravessam o currículo deste nível de 

ensino. O diverso emerge como atualidade, apontando para a organização curricular como um 

formato “inter-rompido” por vários aspectos que desafiam a escola, convivendo com a 

linearidade das práticas e dos conteúdos das áreas do nível básico.  
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Tal perspectiva mostra que não apenas o perfil do currículo da escola hoje se desloca para uma 

nova forma, como se alteram de um modo mais rápido a escola básica e o profissional que nela 

atua. Pois ambos são parte de um movimento que instalado na sociedade atual desafia a 

formação acadêmica que se faz no interior das IES. Ao retornar ao meio acadêmico, o professor 

da escola traz consigo a imagem de um coletivo. Carrega algo em si de professor que quer se 

individuar, se diferenciar, mudar; uma vez que pertence a um grupo, ele é processo mutante que 

interfere e é interferido por este coletivo.  

A individuação dos professores ou capacidade de diferenciar-se é aqui analógica com uma 

metaestabilidade que os condiciona a uma vida de professor, que nesta formação continuada 

encontra e dá vazão ao seu teatro da individuação. Teatro que, através deste programa, se 

encena dentro da universidade, num curso de formação que não se ocupa em simplesmente re-

dizer o que cabe ser ou fazer-se ser docência no indivíduo professor. Embora trabalhe 

concomitantemente com as perspectivas identitárias e iluministas, esta formação refere com 

mais força aos problemas que vindos do contexto do professor, problematizam sua realidade, 

seu meio, ainda que em um outro meio, o universitário.  

Neste afastamento temporário da escola este profissional não deixa de dialogar com outros 

professores, seus pares e de sofrer influência dos professores de nível superior que os orientam 

em seus projetos e ministram cursos. A exposição a todas estas intermediações permite que 

estes realizem alteração em si de si. Mudam o modo como compreendem seu meio estando em 

outro meio, sofrem o  

processo como alteração individual e assim como se alteram, influem no meio estranho que os 

hospeda.  

Em atividade desde 2007, este programa de formação continuada propõe uma atualização 

profissional e conseqüente mudança de nível na carreira dos professores. No seu sexto ano de 

atuação inclui a UFPR e as demais universidades públicas (estaduais e federais) do Paraná como 

colaboradoras nesse processo que acerca o Ensino Básico com o modo como se organiza a 

educação no nível Superior. Só a UFPR já recebeu entorno de 900 professores da rede básica. 

Nestes cinco anos mais de 180 colaboradores internos atuaram no programa ministrando cursos 

e fazendo orientações. O fluxo desse trabalho que envolve a escola e adentra de diversos modos 

à estrutura universitária, convoca uma sutil transformação da formação de professores que se 

realiza na instituição.  

 

Efeitos da diferença na educação  
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A presença destes professores, destes profissionais que portam, enquanto indivíduos temas e 

problemas específicos da escola, têm favorecido que se dê a co-participação do “mesmo” do 

professor idealizado pela formação com o “diferente”, o outro de si, o professor real que habita 

a ambiente escolar. Ambos na paisagem acadêmica interceptam uma experiência de formação 

que vem se realizando na UFPR. Algo permanece e algo muda neste ambiente que se abre a 

formar não o que vai tornar-se professor, mas aquele que já o é.  

Para falar do que muda no professor como o que altera sua docência, mas não seu 

estado de ser, busca-se uma noção de individuação de Deleuze (2010) resgatada 

Simondon (2003). Deleuze (1988), quando resolve construir um conceito de diferença 

vai delinear algo que não está diretamente ligado à questão do primado da identidade 

ou da representação, e também apela para uma nova maneira de se pensar o que 

entendemos por indivíduo. O conceito moderno de indivíduo e de individuação precede 

o conceito contemporâneo de cidadão utilizado na concepção da escola libertária. Mas 

o que isto tem a ver com a formação acadêmica?  

Esta condução do professor da escola para a universidade acaba por deslocar certas imagens que 

vão se construindo na formação acadêmica, imagens que talvez apontem para outra escola, para 

outro professor. O professor da escola, como se disse, tem seus projetos, seus problemas, suas 

possibilidades. Estes seus interesses problematizam uma escola e a complexificam. O professor 

orientador, por outro lado, estando na universidade exerce uma mediação desta complexidade, 

auxilia no sentido de compor algo objetivo, que equilibra esta subjetividade dispersiva e 

cúmplice que pertence ao professor do ensino básico e a sua análise da realidade escolar. A 

relação do orientador com o orientando se faz em tentar esclarecer pelo diálogo o que pode 

sofrer intervenção através de uma metodologia por projetos.  

Orientar estes docentes e instigá-los a escrever, a criar um projeto de intervenção, um material 

didático e um artigo, de acordo as normas propostas pela SEED/SETI/PR, provoca revisão de 

um perfil ideal sobre outro perfil real. O professor orientador é um intercessor do problema, um 

mediador do interesse do orientando. O professor da escola básica, objetiva alterar seu meio ou 

algo que dele advém e reflete no meio. De um ponto de vista geral, o professor do ensino básico 

sabe colocar suas dificuldades, embora não saiba traçar os modos de enfrentamento das 

mesmas. Tais narrativas sugerem um modelo de docência que, ao analisar a própria experiência 

escolar para fazer dela um objeto de estudo qualitativo, não vê no aprofundamento de 

determinado assunto, no estudo crítico e na explicitação criativa do mesmo, uma possibilidade 

de intervenção eficaz.  

Há algo acomodado em muitos destes professores, alguns simplesmente se aliam aos novos 

temas para se encobrir no que o próprio tema movimenta de um modo contraproducente. Estes 

tentam digerir o que fundamenta tal temática de modo pragmático e copista, interpretando-a em 
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práticas ambíguas, sem nada oferecer a si mesmos, a seus pares e a seus alunos. Outros se 

permitem alterar pelo que o tema, em sua função temática, matéria que precisa ser trabalhada e 

se deixam por ela deformar. Estes últimos vivenciam esta experiência formativa, esta 

intermediação educativa que o programa pretende entre escola e universidade, que faz da escola 

um meio problematizável. Permitem-se ser a dimensão mutante do processo, a metaestabilidade 

entre professor-indivíduo-meio, se fazem meio, tal efeito sobre outro efeito, são o que muda 

para manter outro meio, a escola, em equilíbrio.  

Tem sido um grande desafio para os orientadores e para núcleos vinculados a SEED o 

incentivar a não realizar uma escrita puramente copista. O professor do ensino básico tende a 

repetir e a copiar. O que causa no orientador certo sentimento de fracasso em relação ao 

trabalho do orientando. Por que parece que o trabalho de escrita crítica e problematizadora não 

sai, demora, não acontece. Parece que como disseram Correia e Matos  

“que a desmobilização subjetiva dos professores, apesar de não ter uma origem bem 

definida e apesar de não resultar da ação deliberada de um ator ou de um conjunto de 

atores a quem poderia ser imputada esta responsabilidade, está subjetivamente 

associada a um conjunto e circunstâncias que, de forma mais ou menos explicita, 

indicam a existência de um grande processo de erosão das relações entre as 

contribuições e retribuições profissionais” (Correia; Matos, 2001, p.96).  

Isso pode se vincular ao fato de que, embora o professor PDE seja motivado pela ascensão no 

seu plano de carreia após o término desta formação continuada, ele tende, tal como expressam 

os autores citados, a perceber suas contribuições profissionais como imposições extrínsecas. Ou 

seja, este profissional se percebe tendo que dar conta de refazer seu “que fazer”. E uma vez que 

já está  

subjetivada no inconsciente deste professor toda uma burocracia que o envolve na escola em 

seus hábitos e suas práticas, o que lhe cabe fazer numa formação continuada não se dissocia 

deste pragmatismo operatório que obedece a normas prévias. Logo, ele tende a não entender que 

a produção do projeto de intervenção e do material didático seja algo necessariamente dele, seja 

uma ação na qual ele pode diferenciar-se. O processo não fica percebido para ele como uma 

autogestão, mas como algo que sai de um aspecto seu profissional puramente externo.  

O ter que fazer um projeto de intervenção implica em uma relação intersubjetiva que não se 

separa de um perfil idealizado por sua própria formação anterior. Formação que fez dele um 

altruísta dentro de uma lógica de funcionalização profissional que lhe sujeita a um ideal que 

hoje constantemente se desgasta. Esse seu papel enfraquecido de professor implica em uma não 

resistência sua, que vem sendo atenuada desde sua anterior formação. Segundo Souza Santos 

(2010), a produção do conhecimento nas universidades ao longo do séc. XX foi 
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predominantemente disciplinar, nesta a autonomia propôs um processo de produção 

relativamente descontextualizado em relação às premências do quotidiano das sociedades. A 

postura homogênea e hierárquica que distingue o conhecimento científico dos outros 

conhecimentos implicou em uma pesquisa que produzida na universidade sem se preocupar se 

podia ou não ser aplicada na sociedade. O produto desta pesquisa foi um conhecimento que no 

seu elitismo, quase nada se comunicou com a escola básica.  

O reflexo deste cenário que nas IES formou o professor PDE, cria um fosso entre a produção de 

conhecimento universitário e a escola básica. Deixa um lugar vazio no interior deste 

profissional, uma lacuna que se torna visível para os professores da universidade, no contato 

com estes professores da rede básica, no modo como esta outra ou “diferente docência” 

compreende o próprio processo de construção de conhecimento.  

Os saberes destes professores do ensino básico são banalizados e transformados de modo 

simbólico pelas demandas que alteraram os princípios sócio-educativos desta sociedade. Esta 

fluidez se converge nesse contexto específico em insegurança, em instabilidade, em pura 

desmotivação para escrever. De outro lado os professores da universidade expressam certa 

perplexidade em relação a esta ausência ou falta de motivação. Ao apontar o que falta no outro, 

falam algo que se localiza obviamente no contexto de seus valores, analisam este “diferente” a 

partir de seu locus, onde a produção de conhecimento é parte de suas tarefas.  

É como se formação docente realizada no interior da universidade rechaçasse o profissional que 

outrora ela mesma formou. Um profissional passivo em relação à pesquisa, reprodutor das 

representações de uma pedagogia que desapropria a produção de saberes quando deseja 

apropriar-se de práticas, conteúdos disciplinares e conceitos que costumam ser deliberados por 

outros. Enquanto o orientador se coloca perante as ferramentas da pesquisa como pró-ativo, os 

professores da escola têm outra reação. As atividades de estudar, de pesquisar, de escrever são 

sugeridas constantemente na prática docente do ensino superior e, como tal, formam uma 

dimensão que dá um perfil e uma forma a  

esta docência. Enquanto para o professor do ensino básico pesquisar é reproduzir, o que está no 

livro didático, na internet, nas revistas, etc.  

Os modos de pesquisa do orientador produzem certo modelo que se faz efeito, interage, na sua 

relação com orientando e aproxima a escola da produção de conhecimento e da pesquisa. Aí 

vem outra questão forçosa para estes professores, se adaptar às normas que pautam a pesquisa 

acadêmica. Há uma tendência do professor do ensino básico a rejeitar as normas da pesquisa. 

Por outro lado, como já salientado, a prática da orientação numa espécie de equidistância, acaba 

por sugerir no orientador outra dimensão do meio escolar.  
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Embora possuam especificidades distintas a educação básica e o ensino superior, produzem 

ecos. São os professores que trabalham nas licenciaturas que, na maioria dos casos, ministram 

cursos e orientam os educadores. Professores do ensino superior legitimam um modo ser, de 

operar na escola, uma “forma” ideal de docência. No caso PDE/UFPR, esta formação se refere a 

profissionais que já estão formados, a professores que já possuem pressupostos sobre os quais 

pautam uma docência. Logo, o que os professores da UFPR e outras IES do Estado fazem nesta 

extensão é reformar os professores da educação básica re-informando-os.  

Mostra Cunha em publicação recente que,  

“o que se espera da universidade, hoje, é uma formação de qualidade, a resolução de 

problemas sociais, através da pesquisa e da extensão. Por outro lado, espera-se 

também que ela desenvolva nos indivíduos capacidades laborais e, nesse sentido, a 

universidade deixa sua tradicional função de construção de conhecimento e de 

formação como bens públicos e passa a adotar o mercado como referencia 

significativa!” (Cunha, 2010, p.184 -185).  

Deste ponto de vista fica explícito que para além das interferências externas, há uma hierarquia 

da forma ou de uma formação sobre outra formação. Há uma axiomática da produção que 

atravessa os professores universitários e suas pesquisas; há um estado de ser professor que os 

compõe mantendo-os, nesse aspecto, longe da escola, por mais que sejam eles os que têm o 

papel de atualizar aqueles que estão dentro do meio escolar. Há uma prática do docente 

universitário, entretanto, que o legitima nesse papel, o desenvolvimento da pesquisa.  

A pesquisa que vem sendo realizada na universidade não procura apenas uma condição 

instrumental que fortaleça a área do pesquisador. Os programas de pós-graduação em Educação, 

em nível de mestrado e doutorado, têm se ocupado em se apropriar e explorar teorias tais que 

auxiliam uma reflexão sobre as próprias práticas formativas ou sobre as práticas educativas que 

se realizam em  

seu contexto (Cunha, 2010). Segundo a autora “os planos de carreira das instituições 

como os órgãos governamentais centram o parâmetro de qualidade nos requisitos 

estabelecidos para a Pós-graduação stricto senso“ (2010, p.185). Portanto, estando os 

programas de mestrado e de doutorado organizados a partir da especialização em 

determinado recorte do conhecimento e na capacitação para a pesquisa, fica claro que 

a lacuna antes apontada na formação do professor de ensino básica será fendida pelos 

aportes que vem dela, da pesquisa.  

Deleuze (2001) em seu “Abecedário”, nesse diálogo diz que na escola não há movimento por 

que não há pesquisa. Vinte anos passados, o instrumento mais utilizado para fazer tal reforma 

tem seu ponto de partida na pesquisa. A pesquisa faz da universidade um lugar onde não se faz 

apenas o repasse de conhecimentos, mas se autoriza a construção de novos conhecimentos.  
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Maria Isabel da Cunha (2010) ao analisar os efeitos da pesquisa no conceito de Formação no 

Ensino Superior diz que “o modelo de formação que vem sendo enfatizado na docência do 

ensino superior tem na pesquisa seu alicerce principal” (p.185). O problema é como a pesquisa 

que se faz na universidade pode vir a adaptar-se e a modelar uma atuação para os professores da 

escola básica? Os professores orientadores do PDE/UFPR muitas vezes parecem não discernir 

as prioridades do nível básico e o conseqüente uso pesquisa como mobilizadora de novas 

práticas nesse meio educativo. Segundo Garcia (1999), o conceito de formação tem a ver com 

capacidade e com vontade de formação, não significando com isso que a formação seja 

necessariamente autônoma.  

 
Identidade permanente do diferente  

O professor orientador costuma ser cético em relação à construção do professor que se 

mantenha pesquisador no interior da escola. Entende que o professor da educação básica ao 

retornar para escola, tende a retornar aos velhos hábitos, tais como a cópia e reprodução de 

documentos. Pode acontecer que o professor da escola básica ao re-passar pelo meio acadêmico 

altere algo de si, algo que pode ser interpretado como a mudança “do mesmo no mesmo”? Pode, 

como disse Gilbert Simondon (2003), acontecer que este indivíduo se altere “em” e “no 

processo” de uma ressonância interna que age sobre ele, tal qual Garcia (1999) chama de 

“interinformação em contextos de aprendizagem”?  

O que realmente se sabe é que o professor da escola básica retorna a universidade já possuindo 

uma formação, uma que aqui se pode faz analogia com a pré-individuação. Segundo Deleuze 

(2010), Simondon (2003) ao criticar as teorias atomistas, hilomórficas e substancialistas diz que 

a individuação tem sido proposta como algo que corresponde a um sujeito ou indivíduo já 

constituído. A formação, uma vez que se faz em um individuo de experiência e valores pré-

existentes, mostra uma tendência à individuação, que se dá sobre um ser já individuado antes. 

Algo que mesmo estando ou acontecendo no momento atual, implica uma operação de um 

estado a outro.  

Na tradição que vem desde Platão, cada coisa que existe possui uma forma pré-existente e 

abstrata, que corresponde a uma idéia perfeita daquilo que ela é. Para Deleuze (2010), na 

influência desta tradição “mete-se a individuação por toda parte”, o que faz dela um caráter 

coextensivo do ser, ao menos do ser concreto. Parece claro que esta noção de individuação 

influenciou a noção de individuo sob qual se funda a escola moderna no séc. XVII. Concepção, 

que no objetivo de educar, é posteriormente reformada no século XX pela noção de cidadão.  

Diz-se que é preciso atualizar o professor, e isso se faz lançando mão de um critério do novo, 

demarcado pela seleção de conteúdo e práticas pedagógicas. Indiretamente se recorre à noção de 
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que há algo em potência no professor que pode e deve ser transformado. A forma e a matéria 

sob as quais o professor se apresenta na sala de aula estão esgotadas, embora se mostrem como 

energia que preexiste ao sistema. É preciso dar conta deste estado de ser do professor desta 

sintomatologia que o tornou alvo da própria fragilidade, numa sociedade que vive a espera de 

certa “utilidade” dos produtos do conhecimento.  

Há que se considerar que o Programa PDE idealizado como um conjunto de atividades que 

resultarão em uma atualização para os professores da rede pública estadual que nele ingressam, 

alcança certo intento. Sendo seu objetivo restabelecer um posicionamento do professor, o que 

passa por ações práticas que devem empoderar este profissional de conhecimentos que vão além 

da área específica, oportuniza que este contribua com seu meio.  

Os movimentos sociais em sua atividade reagiram para modificar as relações injustas desta 

sociedade, nisso acabaram persuadindo a escola a se dedicar a planejar projetos curriculares que 

contribuam como processos pedagógicos sociais. Temas étnicos, sociais, comportamentais 

demandam o que deve ser atualizado em maior ou menor grau para o professor poder pró-agir 

no meio escolar. Sob um conjunto de atividades bem específicas para cada carreira, este 

programa de formação instala objetivos. Quer reavivar uma energia estagnada na sala de aula 

propondo um plano onde o ensino básico se comunica com outro plano, agindo como uma 

espécie de sobre-individuação; ou seja, estabelecendo uma nova ordem na ordem do que já 

existe ou pré-existe.  

 
Individuação do professor e reinvenção do meio  

Voltando a individuação de Simondon (2003) que Deleuze (2010) aceita, pode-se aferir que há 

naquilo que desestabiliza hoje a escola, uma energia potencial que nesse meio sócio-educativo, 

meio sobre o qual o professor se individualiza e se mantém em um regime metaestável, a 

possibilidade de uma auto-intervenção. Simondon (2003) vai alertar que é no meio em que se dá 

a individuação que se pode dizer dela. Muito embora, aquele que se individue não o faça, nem 

se produza de uma maneira instantânea, brusca e definitiva.  

Logo, esta atualização não se desfaz da forma que pré-individual pré-habita o professor de 

ensino básico, apenas movimenta nele aquilo que, de algum modo, revolve sua individualidade. 

Nessa repartição mexe com o ser do professor, com seu modo de estar vivo sendo aquilo que é 

em seu meio. Este estado de se fazer professor, esta sua docência não encontra no ato da 

individuação um modelo ou dado primitivo primordial ou substancial que precise ser sucedido 

por outro. A individuação do professor, sua diferenciação em meio ao próprio grupo, precisa ser 

concebida como um devir de professor. Algo que esgota uma significação a partir do ser pré-

individual quando o atravessa por várias ordens de grandeza, planos ou patamares de 
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significação que não se agrupam de modo sucessivo, uma vez que ele é um composto complexo 

em seu ser físico, vital e psicosocial.  

Os projetos escritos na universidade, o material didático elaborado a duros esforços e depois 

aplicado na escola, o processo de escrita e o empenho de um artigo final são metas onde este 

professor tece sua docência e sobre tal contexto, articula um conhecimento. Neste de algum 

modo refaz o seu meio individuado nele mesmo, em meio a tantas repetições, cópias, 

representações. São ações de um estado vivo que “conserva em si uma atividade permanente” 

(Simondon, 2003, p.104).  

Em meio ao que já está representado na universidade, na escola, na sociedade o professor do 

ensino básico mostra seu estado de docência. Em relação a esta atividade não vislumbra apenas 

o resultado de uma individuação, mas representa e apresenta de si, o cristal, a molécula e 

também, simultaneamente, o teatro da individuação do seu ser professor. Ele se realiza enquanto 

atividade e esta sua atividade é o que o atualiza como individuo. No que refere a matéria, seu 

limite físico como indivíduo não concentra um regime ou condição mais completa que o 

implique. Portanto, entre o ser e o agir do professor há uma ressonância interna que interage 

entre o dentro e o fora, com e no meio, ele é comunicação permanente e tal metaestabilidade se 

faz condição de vida.  

Por fim, quer se dizer aqui com Simondon (2003) que o processo de atualização do professor 

implica um processo de individuação. Processo no qual algo de vital em seu ser resulta de uma 

individuação inicial e amplifica esta, o que não faz dele um objeto técnico, ao modo de um 

mecanismo cibernético que possa ser assimilado funcionalmente. Nesse sentido, pode-se pensar 

a atualização dos professores como algo que se realiza numa sobreposição de patamares onde o 

desenvolvimento profissional docente se envolve e desenvolve, sobre um meio pedagógico que 

reflete no conjunto tanto um desenvolvimento cognitivo e teórico, como uma prática que aponta 

para os temas sociais e da diferença. Estes últimos convivendo com as anteriores representações 

identitárias no mesmo meio escolar.  

Consequentemente, este estado vivo do professor é algo que nele não só se adapta como se 

modifica na relação com o meio. O processo de formação que se realiza sobre uma docência que 

vem da escola mostra-se como um processo contínuo, sistemático e auto-reflexivo que envolve 

os percursos trilhados pelos professores abarcando-o desde a formação inicial até o exercício 

continuado  

da docência (Garcia apud Cunha, 2010); inventa neste profissional novas estruturas internas, 

uma vez que, “o indivíduo vivo é sistema de individuação, sistema individualizante e sistema 

individualizando-se” (Simondon, 2003, p.105).  
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Pensar a experiência docente em outro meio  

A docência do professor de ensino básico, suas práticas e seu contexto passam a freqüentar a 

universidade, forçando os profissionais das universidades que participam deste programa de 

extensão a reconhecer tal realidade. O meio acadêmico deve servir para que uma docência 

específica consiga problematizar algo do seu ambiente escolar para posteriormente colocar isto 

numa escrita. Esta escrita direciona um objetivo que implica em auxiliar este professor do nível 

básico a explorar um ângulo que desacomoda sua prática, expondo-a a mobilidade. Traz um 

novo sentido para os modos de ser e de se fazer deste professor, numa relação que estabelece 

entre o real e o ideal outros diálogos. Diferenciação entre dois planos que pode dar subsídios 

novos àquele modelo prévio que apontava a escola básica como um ambiente de imobilidade, de 

cópia e de repetição, especialmente, no que refere as práticas que hoje nela subjazem. Quer seja 

por circunstâncias internas ou externas a esse meio, o que se costuma dizer da escola é que ela 

não muda!  

O contato com os professores da rede básica, ainda que genérico, diz de algo que vem da escola 

básica, fala de alguém que leciona sobre esta ou aquela área e que através de um processo de 

formação continuada pretende alcançar uma atualização. Esta formação continuada acaba sendo 

um processo mediador que força o orientador e o orientando a pensar. E “pensar é criar”, como 

disse Deleuze (1995); mas não é a todos que convém esse conceito de pensar que rompe ou dá 

novo sentido às estruturas do cotidiano. Por consequência não caberá a todos à arte de 

diagnosticar, de metaforizar, de enriquecer, de complexificar, de enobrecer, de solucionar e de 

encantar o que existe e acontece na escola, propondo para isto uma solução numa ação que se 

instala sobre e com o novo, o dado inovador que dá conta do problema.  

Pensar é criar e isto não é conveniente a todos. Na rotina dos professores o plano se mostra 

instável, problemático e problematizável. Há sutileza nas palavras escolhidas, temas repetidos, 

dados que copiados apontam uma matéria, um campo sintomático que perpassa suas escritas. O 

filósofo nos diz que “é preciso sofrer o corte que dá vida que ao novo”, mas quem está disposto 

a isso? Os professores que cursistas do PDE? Os professores da UFPR e de outras IES 

formadores destes cursistas que participam deste programa de extensão?  

Em geral todos querem mudar, mas poucos querem desfazer-se do que são. Escrever, propor um 

projeto de intervenção, força os professores do ensino básico a pesquisar, a olhar sobre sua 

prática. Ao aprofundar conteúdos, ordenar os dados que compõem sua realidade, refletem, 

escrevem. Dialogam com seus orientadores e colegas, reescrevem, revisam e revisitam sua 

prática com outro  
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olhar, ao citar especialistas nos temas, ao nomear e renomear o que lhes acontece pela ótica 

argumentativa dos espertos. Revolvem a superfície em que se instalam, uma escola de educação 

de base e pública. É esta base que se desinstala e se movimenta em direção a uma formação que 

quer sair de um mundo do conforto. Lidar com os temas, os problemas, pede nome próprio, 

pede exemplo, citação, caso a caso, uma experiência que se inscreva em e nas suas práticas 

docentes. Toda formação é autobiográfica, é uma revisão da própria forma em meio a outras 

formas possíveis.  

A largada para este movimento de reforma e de deformação se dá no deslocamento temporário 

deste professor do seu meio escolar para o meio universitário. Dessa forma, ainda que 

indiretamente, a re-forma dos professores PDE implica em uma reformulação da concepção de 

formação de professores que pré-existe na UFPR e nas IES. A reforma no interior da academia 

força o meio formador a pensar. Um pensar que é romper certa plástica que numa imagem deixa 

professor e escola sob um protótipo ou moldura, condicionados ou idealizados. É romper 

texturas sociais e de grupo, é reinventá-las por outras ordens de saberes, de conhecimentos, de 

técnicas; pensar é usar o diverso como fragmento que se fragmenta, indo na direção do fractal.  

Pensar é romper o dado, suas bordas e superfícies já dadas, cristalizadas entre peles, ossos, 

hábitos, costumes. O pensamento compõe sensações, como mostra o empirismo humeniano, 

adentra as sobre-peles e cria seus artifícios, seus jogos de saber-poder no mais das vezes rígidos 

e inflexíveis. Assim, a orientação retroage sobre o orientador que ao facilitar a 

transformação/individuação do professor de ensino básico se vê alterado na sua própria 

concepção de formação. E nesse pensar que nele não é estado de pausa, de calmaria; mas 

desencontro no encontro que se move em direção ao sentido novo do pensado, perseguição 

incômoda do que não quer se acomodar, não quer pausar, aquele que orienta também se 

modifica com a orientação.  

Todas estas questões levam a se reconsiderar que o que disse Deleuze (2001) há trinta anos 

atrás, com frase a “escola é o contrário do movimento”. Sobre tal perspectiva não se questiona 

a validade do processo, mas o modo como este se realiza, como afere uma re-forma do 

professor do ensino básico que se individualiza perante seus demais colegas e seu meio, num 

movimento que influencia o meio que o hospeda numa tênue transformação.  

Os professores orientadores dentro das IES participando deste processo de construção da 

narrativa que problematiza a prática de um outro, um outro que escreve e vem de um meio 

eqüidistante ao seu, atualizam algo que lhes é residual, através dos conteúdos e das tecnologias 

da área em que atuam. Algo destas orientações retroage como expressão, do diferente, do de 

certo modo novo nos problemas destes projetos de intervenção que analisam o meio escolar. 

Um eco vindo dos cursos e das orientações, da reprodução de todo um aparato epistemológico e 
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teórico-prático facilitado pelos especialistas nas áreas específicas, na tendência de se 

transformar em instrumentos didático-pedagógicos, acaba por retroagir na academia, na ação-

pretensão conjunta de mudar os que estudam, ensinam e trabalham sobre e na escola!  
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Resumo: 

O presente trabalho advém dos resultados parciais de um projeto de pesquisa intitulado “Constituição 

docente nos processos de formação inicial: a relação universidade e educação básica na produção da 

docência contemporânea”. Interessou-nos saber sobre os processos de formação inicial de professores 

na relação universidade e escola, tendo como lócus investigativo o Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência – PIBID. Analisar a relação universidade e escola sob a ótica dos cenários e 

teorizações contemporâneas requer compreendê-la como produtora de cultura, de saberes, 

conhecimentos e práticas que produzem os sujeitos dessa relação. O estudo proposto, que se gesta 

nesse cenário, busca responder a pergunta “o que aprendem sobre a docência esses atores 

institucionais?”. A pesquisa foi realizada a partir dos pressupostos da dimensão qualitativa, 

envolvendo análise documental e investimento empírico através de questionários e observações. 

Deseja oferecer subsídios para as discussões acerca da formação de professores na relação 

universidade e escola, a partir da análise de práticas pedagógicas e experiências vivenciadas no 

projeto PIBID – Unisinos, durante os anos de 2010 e 2011, nas escolas conveniadas dos municípios 

de São Leopoldo e Novas Hamburgo, no sul do Brasil. Conforme a proposta do programa, a inserção 

dos licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública, promove a integração entre a universidade e 

a  escola. A relevância desse trabalho se expressa, no oferecimento de subsídios para o debate sobre 

como o PIBID, na universidade analisada, vem impactando nos processos de formação de professores 

na relação universidade e escola.  

Palavras-chave: 

 PIBID/UNISINOS, formação de professores, docência, relação universidade e escola. 

 

O presente artigo apresenta resultados parciais de um projeto de pesquisa intitulado 

“Constituição docente nos processos de formação inicial: a relação universidade e Educação 

Básica na produção da docência contemporânea2”. Interessou-nos saber sobre os processos de 

formação inicial na produção da docência contemporânea, tendo como locus investigativo o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). Nesse recorte da pesquisa, 

propomo-nos analisar as práticas pedagógicas e experiências vivenciadas no Pibid/Unisinos3 

                                                           
2 Pesquisa que está sendo desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). 
3 Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), com sede em São Leopoldo/Rio Grande do Sul - 
Brasil. 
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durante os anos de 2010 e 2011, buscando responder as perguntas “o que aprendem sobre a 

docência esses atores institucionais?” e “em que lógica governamental estão ancoradas tais 

aprendizagens?”.  

 
 
Universidade e escola pública na iniciação à docência: a emergência do Pibid  

Nestes anos em que transitamos de aluno para professor é fundamental consolidar as bases de 

uma formação que tenha como referência lógicas de acompanhamento, de formação-em-

situação, de análise da prática e de integração na cultura profissional docente (NÓVOA, 2011, 

p.45).  

A formação de professores da Educação Básica passou por diversos impasses e, orientada por 

múltiplas políticas de formação, permanece com muitos desafios na Contemporaneidade. O 

autor português, na epígrafe selecionada para dar início a esta seção, apresenta-nos uma reflexão 

importante para a área da formação de professores. Acreditamos que esse modo de entender a 

formação docente tem sua emergência neste tempo, criando as condições de possibilidade para 

que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) possa instalar-se de 

forma tão rápida e com resultados significativos em todo o país. Ele faz parte de uma lógica 

governamental que busca inserir cada ator envolvido em ações de parceria – ações em que todos 

se responsabilizam, e todos buscam fazer até mesmo a parte que seria do Estado. Nesse sentido, 

o Estado parece mínimo, mas se fortalece em sua condição de governamentalidade (VEIGA-

NETO, 2000).  

Ao apresentar o Pibid como uma possibilidade de desenvolvimento dessa política de formação, 

salientamos que, como em qualquer proposta, é na sua ação, no seu desenvolvimento, que 

podemos perceber por onde transita, que discursos coloca em exercício e quais silencia ou deixa 

passar à margem. Acreditamos que esse período de execução do Programa já pode nos indicar 

algumas respostas para as perguntas que desejamos responder.  

O Pibid foi criado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes)4. A Capes foi instituída pelo poder público como Fundação Pública em 1992, sendo 

responsável pelo acompanhamento e avaliação dos cursos de pós-graduação strictu sensu 

brasileiros. Em 2007, a partir da Lei nº 11.502/2007, homologada pelo então presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, cria-se a chamada Nova Capes, que, além de coordenar o alto padrão do 

Sistema Nacional de Pós-Graduação, também passa a fomentar a formação inicial e continuada 

de professores para a Educação Básica. Tal atribuição é consolidada pelo Decreto nº 6755, de 

29 de janeiro de 2009, que instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

                                                           
4 Informações obtidas no site da Capes. Disponível em <http://www.capes.gov.br/>. 
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Magistério da Educação Básica. A partir dessa mudança em sua estrutura, a Capes passa a 

desenvolver diversas ações, de acordo com sua nova missão. É implementada uma série de 

programas que visam a contribuir para o aprimoramento da qualidade da Educação Básica e a 

estimular experiências inovadoras e o uso de recursos e tecnologias de comunicação e 

informação nas modalidades de educação presencial e a distância.  

É nesse cenário e sob essas condições de possibilidade que o Pibid é criado. Entre os seus 

objetivos, estão: incentivar a carreira do magistério; garantir a qualidade da formação inicial de 

professores nos cursos de licenciatura; elevar o padrão de qualidade da Educação Básica para a 

melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)5.  

Segundo o decreto6 6 que dispõe sobre o Pibid, “o programa visa proporcionar aos futuros 

professores a participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 

caráter inovador e interdisciplinar” (sp). Conforme a proposta, a inserção dos licenciandos no 

cotidiano de escolas da rede pública promove a integração entre Educação Básica e Educação 

Superior. Outro objetivo do programa é tornar as escolas protagonistas nos processos formativos 

dos estudantes de licenciatura, mobilizando seus professores como coformadores dos futuros 

profissionais da educação.  

O primeiro edital, lançado em 2007, contemplava somente instituições federais. Em 2009, além 

das federais, puderam participar as instituições estaduais. Já em 2010, foram contempladas 

também as instituições municipais e comunitárias7, oportunidade em que o Pibid/Unisinos, 

intitulado como PIBID/UNISINOS – UNIVERSIDADE E ESCOLA NA QUALIFICAÇÃO 

DA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, analisado nesta pesquisa, foi aprovado, sendo 

desenvolvido a partir de agosto de 2010.  

O Pibid/Unisinos contempla cinco cursos de licenciatura: Física, Letras, Matemática, Pedagogia 

e Biologia. Na primeira etapa da pesquisa, optou-se por analisar os processos de formação 

docente nesses cursos de licenciatura vinculados ao Programa, tomando como superfície 

analítica os questionários respondidos por bolsistas e professores supervisores, bem como 

observações de práticas, entrevistas e materiais produzidos por diferentes sujeitos envolvidos 

com o Programa. Também usaremos para este trabalho dados de três relatórios finais de 

atividades semestrais (2010/2- 2011/1- 2011/2).  

 

                                                           
5 IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica: avaliação criada para medir a qualidade de 
cada escola e de cada rede de ensino no Brasil. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/>. 
6 DECRETO n. 7.219, DE 24 DE JUNHO DE 2010. Dispõe sobre o Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência – Pibid e dá outras providências. Acesso em abril de 2011. Disponível em < 
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823578/decreto-7219-10>. 
7 Universidades que não possuem fins lucrativos, consideradas instituições públicas não-estatais. 



686 

 

Sobre a grade de inteligibilidade  

Analisar a relação entre a escola e a universidade sob a ótica dos cenários e teorizações 

contemporâneas requer compreendê-la como produtora de cultura, de saberes, conhecimentos e 

práticas que produzem os sujeitos nela envolvidos em intensas e complexas redes de 

poder/saber/governo.  

A aproximação com o campo em que os estudos foucaultianos se articulam com a Educação tem 

possibilitado o exercício de pensar a escola, os processos de formação e a educação a partir de 

outro lugar. Os pensamentos de Foucault convocam-nos a colocar sob suspeita alguns discursos 

que se constituíram como metanarrativas educacionais e a pensar outros modos de fazer 

Educação. Para Veiga-Neto e Lopes (2010), pensar de outro modo não significa “ampliar o que 

já se pensa, ou seja, é mais do que acrescentar conteúdos novos ao que já se pensa e já se sabe. 

O ‘pensar de outro modo’ se move a partir de uma atitude de suspeita frente a tudo aquilo que é 

dado e que parece óbvio e natural” (p.3).  

Interessadas em realizar uma análise do presente, valemo-nos de algumas possibilidades do 

pensamento foucaultiano para problematizar a formação inicial, investigando a constituição do 

sujeito professor para além do currículo dos cursos. Para tanto, buscamos saber o que atores 

institucionais aprendem sobre a docência a partir das experiências vivenciadas na relação 

universidade e escola proporcionada pelo Pibid, na tentativa de compreender as práticas 

presentes na formação dos professores da Educação Básica brasileira e suas implicações no 

governamento dos sujeitos.  

Neste momento, os leitores podem estar se perguntando: mas por que usar Foucault? Assim 

como o filósofo, escolhemos trabalhar com as práticas, e não com as ideologias; neste exercício 

de análise, buscamos olhar para os modos como as práticas se constituem, e não para as 

ideologias que as sustentam. Sabendo, contudo, que cada prática está mergulhada numa 

atmosfera política e econômica, nosso objetivo foi olhar para as práticas para compreender 

como elas se constituem e suas implicações para o governamento da população e dos próprios 

sujeitos. Foucault será, pois, utilizado como uma forma operativa de trabalhar, e seus estudos 

serão tomados como uma grade de inteligibilidade.  

Escolher trabalhar com Foucault é tentar libertar-se das amarras do pensamento, pois o autor 

nos oferece um ponto de partida e a incerteza do local de chegada. Eis a aventura. Com 

Foucault, a rota é sempre construída na aventura de um pensamento livre – “Foucault não 

admite ficar preso ao próprio pensamento, (...) mas se abre para as possibilidades que encontra 

no percurso” (GALLO, 2006, p.255).  
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O conceito operatório de governamentalidade que buscamos principalmente nos cursos do 

Collège de France de 1978, Seguridade, Território e População, conforma a grade de 

inteligibilidade com a qual teceremos a problemática da pesquisa. Será nessa grade que 

buscaremos analisar tanto as aprendizagens sobre a docência desenvolvidas pelo Pibid/Unisinos, 

quanto a lógica governamental em que o Programa está envolvido quando assume e desenvolve 

tais práticas de formação.  

Inspiradas nas últimas publicações dos estudos de Foucault, O governo de si e dos outros (2010) 

e Do governo dos vivos (2010), acerca da anarqueologia dos saberes, desejamos estar atentas às 

práticas que têm sido utilizadas para que os sujeitos se dobrem a determinadas verdades. 

Tentaremos, ao mesmo tempo, identificar quais verdades têm constituído a formação inicial de 

professores nos cursos de licenciatura, em especial, os envolvidos no Pibid/Unisinos.  

Para realizar as análises, buscamos olhar o material em sua positividade. Como já disse Veiga-

Neto (2003), olhamos para o dito “simplesmente como um dictum, em sua simples positividade” 

(p.117), tomando o material de análise como um documento e este documento como um 

monumento, buscando ver nesse material a atmosfera de um tempo. O que interessa “é o fato de 

que alguém disse alguma coisa em um dado momento. Não é o sentido que eu busco evidenciar, 

mas a função que se pode atribuir uma vez que essa coisa foi dita naquele momento” 

(FOUCAULT, 2003, p.255).  

A operacionalização deu-se a partir da organização das respostas dos questionários em quadros 

numerados, que receberam um título. Exaustivamente, realizamos uma leitura atenta desses 

materiais, escrutinando dados e percepções de sentidos, buscando identificar as aprendizagens 

sobre a docência que os atores envolvidos no Pibid/Unisinos vêm potencializando neste curto 

espaço de tempo. A análise procurou saber também como tais aprendizagens foram possíveis, 

emergindo neste tempo e não em outro. Dessa forma, queremos indicar verdades que constituem 

as aprendizagens sobre a docência contemporânea e, ao proceder a uma análise política, mostrar 

que outras formas podem e devem ser criadas. A formação docente é um processo social e 

cultural, não se constituindo como produto da natureza, o que coloca sobre nós uma enorme 

responsabilidade sobre o que somos, temos, queremos e podemos ser.  

Este é um exercício de muitas idas e vindas ao material, pois verdades não são visualizadas 

numa primeira leitura, mas vão ganhando sentido nas tramas formadas pelo entrecruzamento 

dos próprios materiais com os conceitos operadores. Elas não estão lá, prontas para serem 

encontradas, mas são resultado de um intenso investimento analítico. Ao manipular por diversas 

vezes os questionários, passamos a enxergar coisas que pareciam não estar lá à primeira vista. 

Conforme  
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Foucault, “a verdade não existe fora do poder ou sem poder [...]. A verdade é deste mundo; ela é 

produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder” 

(FOUCAULT, 2005, p.12). Os efeitos de que fala o filósofo e dos quais tratamos em nossas 

análises são os efeitos de poder próprios a um discurso considerado científico, legítimo, advindo 

de experts autorizados a falar sobre determinado assunto, nesse caso, especialmente o 

pedagógico. Porém, o que tentaremos deixar explícito é o quanto outros discursos de outras 

áreas, como a econômica, por exemplo, também se articulam para produzir as verdades e os 

sujeitos envolvidos na docência contemporânea.  

Numa segunda etapa de manuseio do material, identificados os discursos recorrentes sobre as 

práticas que ganharam visibilidade no Pibid/Unisinos, organizamos essas recorrências em três 

grupos, representados neste artigo por subtítulos.Interessou-nos saber sobre as práticas 

colocadas em evidência através da fala dos sujeitos envolvidos para poder pensar num tipo de 

docência (e de aprendizagens sobre a docência) que ali está se constituindo e, ainda, como essas 

verdades são construídas para fazer a condução da conduta dos professores da Educação Básica 

na escola contemporânea.  

Ao trazer a relação entre a governamentalidade e as novas configurações que a formação de 

professores vem assumindo na contemporaneidade, procuramos explicitar o fio condutor da 

pesquisa. Também buscamos demonstrar a potencialidade e emergência do material escolhido 

para análise e a importância de olhar para as práticas do Programa, descrevendo a rede em que 

estão colocadas.  

Passamos, então, a apresentar as análises realizadas até o presente momento e selecionadas para 

trabalhar neste texto.  

 

As aprendizagens sobre a docência no Pibid/Unisinos  

Nesta parte do texto, procuramos apresentar algumas análises, ainda que parciais, apontando 

para possíveis conexões da relação escola e universidade na produção da docência.  

O material da pesquisa foi produzido a partir da aplicação de um questionário com professores 

da escola da Educação Básica que atuam como supervisores do Pibid e outro questionário com 

alunos das licenciaturas que atuam como bolsistas de Iniciação à Docência em escolas. As 

perguntas tiveram como foco as experiências dos sujeitos envolvidos nos processos de Iniciação 

à Docência. Também foram analisados os relatórios semestrais das atividades do 

Pibid/Unisinos, desde 2010/2, compondo um conjunto de três relatórios semestrais.  

Após explorar a diversidade de informações, criamos arquivos para cada material analisado, 

separando as primeiras impressões acerca dos discursos que envolviam as aprendizagens sobre a 
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docência. Realizamos uma leitura exaustiva e atenta desses materiais, escrutinando dados e 

percepções de sentidos, buscando identificar os enunciados. Esse exercício resultou na 

organização dos três grupos que seguem.  

 

Grupo 1 - A mobilização das licenciaturas e das escolas: todos precisam participar  

Um dos enunciados mais potentes que pudemos perceber nas respostas e nos relatos dos sujeitos 

envolvidos é a mobilização das licenciaturas e das escolas participantes do Pibid/Unisinos para 

a discussão e problematização da formação docente na contemporaneidade.  

Parece-nos que todas as áreas buscam deixar claro o quanto estão, de certa forma, 

movimentando as licenciaturas e as escolas, tornando as aulas mais interessantes e dinâmicas. O 

estímulo às perguntas, às experiências, à participação, à integração e às atividades práticas 

mostra o quanto os atores envolvidos buscam deslocar as práticas para uma ação constante e 

sistemática. Como podemos entender esse movimento dos envolvidos com o Pibid? Que 

docência eles estão mostrando? Quais são as práticas que estão atenuadas ou não aparecem 

nessas propostas? Quais são as práticas que estão surgindo ou se intensificando na escola a 

partir do Pibid? Quais relações estão se estabelecendo entre a escola e a universidade?  

Nesta pesquisa, valemo-nos de algumas possibilidades do pensamento foucaultiano para 

analisar e (tentar) compreender as práticas presentes no Programa analisado e o quanto elas 

participam da produção dos sujeitos professores e da docência contemporânea. Como revela 

Veiga-Neto (2000), essas são práticas que têm operado no sentido de produzir novas 

subjetividades: “essas subjetividades tanto são mais bem ‘adaptadas’ às novas configurações do 

mundo pós-moderno, quanto, ao mesmo tempo, participam como produtoras dessas 

configurações” (p.14).  

Talvez a parceria entre universidade e escola imprima no Programa uma marca de partilha. 

Parece-nos muito significativa essa marca da ideia de trabalho em parceria para a docência, o 

que já vem expresso nos próprios documentos do Pibid e se mostrou potente nos materiais 

analisados.  

Em outro momento desta pesquisa, quando analisamos blogs produzidos pelos bolsistas e 

demais sujeitos envolvidos com o Pibid (FABRIS, OLIVEIRA, 2011), pareceu-nos visível o 

desejo de transformar o grupo docente em força coletiva de criatividade, reflexão e ação, 

existindo um investimento na formação dos professores envolvidos num sentido mais amplo, 

contemplando não somente a formação acadêmica, mas também a formação ética, estética e 

social.  
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Ao analisar os blogs do Pibid e os demais materiais que o atravessam, percebemos que as ideias 

sobre colaboração permeiam grande parte das publicações. Arriscamos dizer, a partir das 

enunciações encontradas nos blogs, que o Pibid opera na criação das condições de 

possibilidades para a invenção de práticas pedagógicas que imprimam uma dimensão 

colaborativa. São práticas que colocam em operação mecanismos de subjetivação para a 

produção de uma docência específica a partir de “arranjos entre práticas modernas e 

contemporâneas para a produção das subjetividades, cujos efeitos dependem dos sentidos dados 

e da operação de outros mecanismos operados em conjunto sobre os sujeitos” (MENEZES, 

2011, p.41).  

Foi possível perceber, por meio de fotos e filmagens postadas pelos bolsistas, a participação dos 

professores das escolas nas palestras, cursos e atividades propostas pelo Programa. Observamos 

nos blogs um grande investimento no sentido da integração e articulação da universidade com a 

escola. Ficou claro que os bolsistas possuem a incumbência de movimentar não apenas as 

escolas, mas também as suas licenciaturas, motivando seus colegas a participar das atividades 

de formação desenvolvidas pelo Pibid.  

Práticas ativas e interativas visibilizadas nos blogs anunciam na tecitura das redes o desejo de 

um trabalho pedagógico em consonância com o seu tempo. Podemos ler nesse movimento uma 

tentativa de deslocamento de práticas tidas como “tradicionais”, geralmente representadas pelas 

aulas expositivas, cópias do quadro, escritas no caderno, resolução de exercícios, ditados, etc. 

Isso se confirma quando olhamos para as respostas nos questionários, como podemos observar 

no excerto abaixo:  

Percebemos diferenças em relação ao cuidado dos alunos com o ambiente escolar, com o pátio, 

com o lixo, que diminuiu consideravelmente nos últimos meses. Além de desacomodar 

professores, alunos, funcionários e direção da escola, o Pibid está movimentando a escola. 

É importante ressaltar, ainda, que o projeto, além de promover a integração entre Universidade e 

Escola, permite aos acadêmicos vivenciar os problemas enfrentados no dia a dia de uma escola 

pública, colaborando, dessa forma, para melhorar a qualidade da formação inicial de 

professores nos cursos de licenciaturas, onde sabemos que os estágios supervisionados e as 

práticas de ensino não têm dado conta dessas necessidades.  

Fonte: Supervisor 9  

Por que essa necessidade de mobilização, referida pelos atores que atuam no Pibid? Podemos 

analisar tal enunciado como consequência do conjunto de enunciações desse Programa. Se ele 

possui um professor universitário que está situado na licenciatura e que tem o objetivo de levar 

conhecimentos da sua área para a escola e produzir efeitos nas licenciaturas, quer pela ação dos 

alunos, quer pela inserção de outros professores no processo de formação, parece-nos que as 
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licenciaturas serão mobilizadas por essas ações previamente propostas no Programa. As escolas, 

por sua vez, também possuem um professor do seu meio que é bolsista e tem o objetivo de fazer 

o Programa ser aceito por toda a escola; portanto, também aí vemos ocorrer uma mobilização 

das escolas.  

A mobilização anunciada é fruto desse conjunto de ações que movimentam tanto as 

licenciaturas quanto as escolas; o que precisamos analisar é em que sentido essa mobilização se 

dá. Nos processos de regulação de um Estado governamentalizado, não é preciso que o Estado 

assuma as ações diretamente, mas que produza seus efeitos pelas ações de cada sujeito que está 

envolvido em aprender a ser professor. O Pibid potencializa várias forças que serão produtivas 

nessa ação de chamar para a docência e ensinar sobre a docência a uma parcela da população 

que já não vem buscando a  

carreira há alguns anos, conforme mostram os estudos de Bernadete Gatti (2010)8
8 sobre as 

condições da profissão docente no Brasil e, especialmente, sobre a falta de atratividade da 

carreira docente no país. Se o Estado, por meio de ações da Capes, potencializa ações de 

mobilização, temos que entender que a governamentalidade produzida por tais processos é 

produtiva para que todos se articulem para os fins previstos. Vemos aqui políticas públicas em 

ação que fazem essa verdade ser potencializada – verdade que em si mesma não é positiva nem 

negativa, dependendo do que mobiliza e como mobiliza. Isso nos possibilita inferir que uma 

análise crítica de tais processos sempre será necessária para que saibamos os significados 

atribuídos por cada universidade e cada área de conhecimento ao que seja mobilização das 

licenciaturas e das escolas. O mais importante é percebermos que essa parceria suscitada pelo 

Pibid é produzida pelas políticas públicas em andamento. Por que todos devem participar? Por 

que a participação coletiva se torna uma necessidade para que o Programa funcione? Então, 

saber que o Pibid se articula a políticas que produzem uma economia de poder, nos faz ficar 

atentos e questionar: para quê? Para quem? Com que objetivos?  

 

Grupo 2 - Parceria e trabalho coletivo: todos são responsáveis  

As análises que compõem este texto correspondem a alguns olhares lançados sobre o material 

empírico da pesquisa já citada, considerando um problema pensado a partir da ótica da 

hipercrítica – “uma permanente reflexão e desconfiança radical frente a qualquer verdade dita 

ou estabelecida” (VEIGA-NETO, 2003, p.209) – e dos estudos das últimas produções da obra 

foucaultiana que têm chegado até nós – a anarqueologia dos saberes, que consiste no 

                                                           
8 GATTI, Bernadete ET AL. A atratividade da carreira docente no Brasil. In: Fundação Victor Civita 
(org.). Estudos e Pesquisas Educacionais (2007 - 2009), São Paulo: FVC, n.1, mai. 2010. 
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deslocamento analítico do eixo Poder-Saber para o eixo do “governo dos homens pela Verdade 

sob a forma da Subjetividade” (FOUCAULT, 2010a).  

Nesta etapa do exercício de análise, tratamos de encontrar e segregar positividades dos 

discursos, na tentativa de mostrar os investimentos do Pibid sobre a formação de professores e a 

constituição de um tipo de docência ou, ainda, tipos de aprendizagens sobre a docência. 

Emergiu do exercício analítico a discussão sobre a forma como a articulação entre a 

universidade e a escola tem operado não somente na formação inicial dos bolsistas, mas também 

na formação continuada dos professores das escolas participantes, inclusive movimentando os 

próprios cursos de licenciaturas envolvidos, a partir da ideia de parceria e de trabalho coletivo 

para a responsabilização de todos. Observemos o excerto em destaque:  

...uma relação de parceria e troca de experiências onde os bolsistas trazem as 

novidades da academia para enriquecer a prática docente e a escola oferece o campo 

de atuação e aplicabilidade, funcionando como um lugar das aprendizagens e do 

futuro, passando a formação de professores para dentro da profissão, docentes 

formando docentes, como diz António Nóvoa. É a construção da profissão docente de 

maneira compartilhada.  

Fonte: Supervisor 2  

Na fala destacada, podemos identificar os efeitos da lógica da parceria ligada ao 

compartilhamento de responsabilidade nessa governamentalidade neoliberal.  

Não podemos esquecer que todas essas ações, observadas ou presentes nas falas dos sujeitos da 

pesquisa, estão articuladas a um programa que é promovido pelo Estado. Há um investimento 

nas ações, tanto das escolas quanto das universidades, para que a Iniciação à Docência aconteça. 

Um programa de avaliação está organizado para fornecer dados para o Pibid, com abrangência 

nacional. Muito mais econômico é controlar pela gestão do que participar de cada ação. Cabe 

ressaltar que não operamos com uma análise “negativa”; buscamos mostrar a produtividade 

dessas ações, pois entendemos a produtividade como algo que pode ser considerado negativo ou 

positivo.  

Talvez aqui esteja presente aquilo que uma de nós já anunciava em outro lugar (FABRIS, 

TRAVERSINI, 2011) ao mostrar como a sociedade em que vivemos, focada no controle, 

produz outras movimentações no currículo e nos conhecimentos escolares. Parece-nos que 

programas como esse que analisamos estão articulados a essa lógica, muito mais de uma 

sociedade de controle do que de uma sociedade disciplinar, embora a regulação e o controle não 

se exerçam sem ações disciplinares.  

Ainda podemos anunciar que todas essas aprendizagens sobre a docência parecem potencializar 

uma tecnologia de governamento, que é a participação. No primeiro grupo, vemos a 
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mobilização da escola e das licenciaturas; no segundo grupo, aparece a parceria; no terceiro, 

como veremos logo adiante, é a vez da inovação como potência da universidade. Parece 

perpassar por esses grupos, colocando em ação suas propostas, uma tecnologia da participação. 

O que o Pibid/Capes/Unisinos propõe é uma parceria com as escolas e com as universidades. 

Uma parceria que seja produtiva para conseguir evitar os riscos já destacados, como: não-

atratividade da carreira docente, a falta de professores e a ineficiência das licenciaturas, bem 

como das escolas de Educação Básica, com seus riscos potencializados na evasão e repetência. 

Talvez possamos anunciar que o Programa funciona como um mobilizador para as práticas de 

governamento e regulação das escolas, para que, em conjunto com as universidades, invista 

ainda mais na prevenção dos riscos sociais. Nesse caso, parceria implica compartilhamento de 

responsabilidades: escolas e universidades parceiras na prevenção dos riscos sociais, tendo 

como órgão regulador/avaliador o Estado.  

Podemos dizer que os investimentos nas parcerias estabelecidas pelo Pibid estão ligados à ideia 

de uma escola gerenciada. Conforme análise realizada por uma de nós em outra oportunidade 

(OLIVEIRA, 2011), as escolas passam a ser gerenciadas como empresas a partir de uma lógica 

de mercado e, nesse empresariamento, a ênfase das práticas da escola voltam-se para a gestão. 

Seguindo essa linha de raciocínio, as ações do Pibid, ao resultarem em produção e em 

economia, fatores fundamentais para a lógica do mercado, têm se caracterizado como ações de 

inovação ou inovadoras.  

Mas que sentido a palavra inovação adquire no contexto do Pibid? Sobre este último aspecto, 

vejamos a discussão a seguir.  

 

Grupo 3 - Inovação como potência na relação universidade e escola: o imperativo da 

inovação  

Obervamos, nas respostas dos questionários analisados, que os sujeitos participantes do Pibid, 

no contexto do Programa, associam inovação, principalmente, a novas teorias.  

A universidade tem como tradição a pesquisa e uma forte representação na dimensão teórica de 

seu fazer. Com isso, há uma radical separação entre a escola e a universidade, como se a escola 

se detivesse na dimensão da prática e a universidade, na dimensão teórica. É forte a narrativa de 

que a diferença entre teoria e prática coloca a universidade em um polo e a escola em outro, 

como podemos observar no excerto que segue:  

Com certeza, como já disse, depois de ter saído há tanto tempo da universidade, as teorias ficam 

um pouco distantes. Apesar de estarmos em constantes pesquisas e formação dentro da escola, a 
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Universidade sempre tem algo novo a acrescentar. Como exemplo, posso citar a construção do 

pôster relacionado, onde o embasamento teórico é bem importante.  

Fonte: Supervisor 3  

Se, por um lado, fica reservado à universidade esse lugar da inovação, de novas teorias e de um 

distanciamento do “tradicional”, é na escola que estaria todo o outro lado – o do atraso, do 

ultrapassado, do “tradicional” –, bem como o polo da prática. Assim, a potência da inovação 

estaria no polo da universidade. Naturaliza-se essa posição e, desse modo, como ocorre com 

toda naturalização, outros processos que podem ocorrer ficam à margem ou nem são percebidos 

como possíveis. Se partimos do pressuposto de que a universidade gera inovação e novas 

pesquisas e de que a escola é o lado do atraso e da estagnação, deixamos de perceber a vida que 

circula na escola e aceitamos a divisão teoria e prática, que tanto nos incomoda, dicotomizando 

os processos de criação e produção acadêmica e escolar. Se a inovação é fruto da criação, em 

que as áreas do conhecimento são tensionadas, não podemos definir a priori os espaços em que 

ela vai ocorrer. Ela poderá estar na universidade, mas poderá também estar na escola, conforme 

observamos nas experiências do Pibid/Unisinos. O que temos que fazer circular é outro 

entendimento de teoria e prática, tanto nas universidades quanto nas escolas.  

Apesar de encontrar muitas semelhanças nas práticas desenvolvidas pelo Pibid/Unisinos com 

aquilo que o professor português Antônio Nóvoa (2011) vem chamando de uma formação “por 

dentro da profissão”, queremos trazer também outros pontos a que precisamos ficar atentos para 

que não se assumam ações fruto de verdades cristalizadas na tradição escolar brasileira. Em 

especial, chamamos atenção para a busca de novidades e de práticas ativas como sinônimos de 

avanço, inovação e atualidade. Parece que a tradição perde lugar, porém, queremos ressaltar que 

não se trata de  

assumirmos mais definições e categorias classificatórias, mas de assumir práticas que tenham 

significado no contexto em que são utilizadas. Práticas que bebem na/da cultura, mas que 

buscam no conhecimento sistematizado da área o que há de melhor e mais atual e que o 

problematizam frente às diferenças culturais. Então, como defende Gallo9
 (2012), a docência 

possui algo de transmissão (da tradição) e algo de inovação.  

 
Neste momento, acreditamos ser importante trazer alguns autores que têm sido referência nos 

estudos sobre inovação. Para o economista Schumpeter (1954), considerado por muitos o pai da 

inovação como disciplina em currículos de diversas universidades no mundo, “a razão para que 

a economia saia de um estado de equilíbrio e entre em um processo de expansão é o surgimento 

de alguma inovação, (...) que altere consideravelmente as condições prévias de equilíbrio” (sp). 

                                                           
9 Palestra proferida por Silvio Gallo em evento do Pibid ocorrido em março de 2012 na Unisinos. 
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Inspiradas na ideia de Schumpeter sobre a ligação entre economia e inovação, talvez 

pudéssemos dizer que o Pibid opera como um vetor de inovação na escola ao inserir os 

licenciandos nesse contexto, criando condições para a relação universidade e escola, o que causa 

um desequilíbrio, conforme podemos observar na fala de uma das supervisoras do Programa: “o 

Pibid leva um gás para a escola, eles (bolsistas) chegam cheios de energia e nos desestabilizam, 

nos incomodam”10.  

Inovação, palavra derivada do termo latino innovatio, refere-se a uma ideia, método ou objeto 

que é criado e que pouco se parece com padrões anteriores. Em tempos contemporâneos, a 

inovação tem estado intimamente ligada à economia e ao mercado. Segundo Freeman (1995), a 

inovação, ao aumentar a competitividade, é considerada fator fundamental para o crescimento 

econômico de um país.  

Foi possível perceber que o Pibid atua em consonância com as necessidades do mercado, 

contribuindo para a formação continuada, melhorando o desempenho dos professores, 

cooperando com o aumento da atratividade da carreira docente e com a valorização das 

licenciaturas, tornando os professores mais produtivos e suas práticas mais eficazes. Dessa 

forma, colabora também com a melhoria dos índices do IDEB e os resultados dos alunos 

brasileiros em avaliações de larga escala internacionais, como o PISA.  

A partir desses entendimentos, vamos buscar, em uma autora que vem produzindo significativas 

análises sobre a produtividade das relações que se estabelecem nessa nova fase do capitalismo 

contemporâneo, uma ligação com o que encontramos em nossa pesquisa. Ela diz:  

a formação e inovação permanentes são partes indissociáveis de um novo estágio do 

capitalismo, qual seja o capitalismo do conhecimento, que tem no saber a sua principal 

força produtiva. Nesse cenário, não há mais o monopólio do capitalismo sobre os meios 

de extração e reprodução do saber operário, como ocorria no taylorismo e no velho 

management. As sociedades de controle, segundo Deleuze, seriam resultado de uma 

inovação tecnológica promovida por novas máquinas. A cada sociedade, diz o filósofo, 

corresponde um tipo de máquina. As da sociedade de controle seriam os computadores. 

Mas, como também nos informa Deleuze, não se deve vincular o nascimento das 

sociedades de controle ao resultado natural da inovação tecnológica, mas a uma 

profunda mutação do capitalismo que não apenas levou a essa busca por inovação, 

como também passou a requerer novas formas de agenciamento coletivo 

(FONTANELLE, 2012).  

Encaminhando-nos para as finalizações deste texto, afinamo-nos com esse entendimento de 

Fontanelle, pois o imperativo da inovação não é um mandamento só da área da gestão ou da 

educação, mas envolve todos nós que vivemos nessa condição que muitos têm chamado de pós-
                                                           
10 Fala registrada no evento I Encontro Nacional do Pibid/Unisinos e I Encontro das Licenciaturas, 2012. 
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moderna. É uma condição que nos interpela para que assumamos outras formas de análise e 

compreensão dos acontecimentos sociais, já que não é mais possível posicionar-se contra esses 

processos, como diz a autora referida anteriormente. Segundo ela, teríamos que inventar a 

potência da crítica com outros jogos descritivos.  

 
Considerações finais: um link para a continuidade da pesquisa  

Anunciamos o risco que corremos ao ousarmos empreender, no pequeno espaço deste texto, 

uma análise envolvendo tamanha complexidade. Convidamos os leitores a assumirem conosco o 

desafio de pensar sobre a formação docente e a constituição da docência no cenário 

contemporâneo, a partir da relação Educação Básica e Universidade, em articulação com as 

teorizações foucaultianas.  

Deixamos no final deste texto um link para a conexão com a continuidade da pesquisa. 

Esperamos que os esforços empreendidos ofereçam subsídios para a discussão sobre como o 

Pibid vem impactando nos processos de formação inicial e de formação continuada na relação 

universidade e escola.  

Queremos reafirmar nossa crença em programas como o Pibid. Nossa análise transita nesse 

espaço da crítica que se vê perturbada por discursos que se apresentam de tal forma positivados, 

que não conseguimos questionar nem mesmo sua condição de contingência, pois vêm atrelados 

a imperativos que fragilizam o pensamento radical ao naturalizar e incluir tudo e todos em 

processos que nos capturam como sendo “acima de qualquer suspeita” e, o mais grave, 

parecendo situar-se na mesma matriz de inteligibilidade daquelas práticas que defendemos, 

como o próprio Pibid.  

É esse o nosso incômodo e o de muitos pesquisadores que já não conseguem mais acompanhar a 

proliferação intensa de sentidos que os discursos produzem sobre objetos, acontecimentos e 

sujeitos ao serem capturados e incorporados por esta fase contemporânea do capitalismo, que 

tem na cultura uma parceira produtiva (FONTANELLE, 2012). Aquilo e aqueles que antes nos 

eram tão familiares, hoje, nessa bruma da ambiguidade discursiva, não conseguimos mais 

identificar: o que ou quem são, como vivem e o que almejam.  

Parece que o mundo se tornou “totalmente igual”, embora com a proliferação das diferenças 

exaltada. As ferramentas de pesquisa e da própria crítica precisam ser afiadas. Esse é o desafio 

que indicamos a nós mesmas e a quem nos lê.  
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Resumo: 

Os estudos sobre formação de professores têm se intensificado nos últimos anos, apontando para a 

necessidade de concebê-la em sua complexidade. Com o intuito de aprofundar a compreensão dessa 

formação, esse simpósio tem por objetivo apresentar resultados de investigações sobre a formação 

inicial de professores em Instituições de Ensino Superior. Assim, a problemática desse simpósio está 

organizada a partir da articulação dos movimentos construtivos da docência e da aprendizagem 

docente no contexto universitário. Nessa direção, enfatiza-se ainda que na formação para a docência 

é imprescindível desenvolver práticas que qualifiquem a leitura indispensável à produção acadêmica. 

Por esse motivo, a formação de professores vem se constituindo em elemento-chave em projetos de 

reforma de sistemas educacionais em diferentes países do mundo. Nesse sentido, constata-se que o 

exercício cotidiano da profissão docente exige uma série de competências, entre elas: a compreensão 

leitora, o letramento digital, a mediação do trabalho pedagógico, dentre outros. Esse simpósio 

pretende promover discussões sobre práticas de formação inicial que contemplem os desafios 

formativos do campo pedagógico. O trabalho de Vicente, sobre a formação de professores na 

Argentina analisa o perfil dos ingressantes no Ensino Superior na última década. A autora destaca as 

estratégias sócio-laborais de protagonismo que os sujeitos desenvolvem e a emergência de uma 
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