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A INVENÇÃO DA TEORIA 

Este trabalho é uma primeira análise sobre o Programa de Formação Continuada de 

Professores – Município de Irecê/Bahia. Um programa implantado, em 2001, na Faculdade 

de Educação da Universidade Federal da Bahia que, entre outros projetos, abriga a 

Licenciatura em Pedagogia – ensino fundamental/séries iniciais, curso de graduação 

universitária exclusivo para os professores da rede de educação do município de Irecê. 

Uma reflexão sobre uma determinada trama tecida em um tempo/espaço no qual 

mais uma vez se pode anunciar: 

O REI está morto !!! Viva o rei. 

Só que o monarca agora está nu. Será fácil perceber que o “rei é mais bonito nu”? 

Pelos séculos e séculos, pelos mais diversos lugares, reis vão se sucedendo no 

labirinto irreversível do caminhar histórico. Um labirinto que, por irreversível, não permite 

retorno. É Cronos ⎯ da lenda cosmogênica de Hesíodo ⎯ que, insaciável, continua sem 

medo sua implacável cavalgada. 

Mas, se o antigo rei já foi engolido por Cronos, o novo rei guarda o antigo percurso. 

É como uma cadeia de textos que instruem outros textos: os velhos deixando seus traços e 

suas virtudes (ou vícios) nos novos (Eco, 1991:228). Ao mesmo tempo em que nos 

assombramos com as mudanças, nos perguntamos como tudo pode ser mantido por tanto 

tempo. Mas, malgrado as permanências, nada é igual. “Nada será como antes amanhã”. É a 

flecha do tempo... 

                                                 
1 Universidade Federal da Bahia – Faculdade de Educação 
2 Professora da Universidade Federal da Bahia e Coordenadora do Programa Irecê (misc@ufba.br), 
Professora da Universidade do Estado da Bahia e Orientadora do Projeto Irecê (xsales@ufba.br), 
Professora da Universidade do Estado da Bahia e colaboradora do Projeto Irecê 
(smtomasoni@hotmail.com). 
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Uma flecha que, na ausência de trajetórias pré-determinadas, vai produzindo 

caminhos a partir das múltiplas possibilidades existentes na nebulosidade da rede labiríntica 

em que todos e tudo estão inseridos. Uma Rede de Complexidade... 

Uma rede — de objetos técnicos, homens, natureza — repleta de possibilidades que 

vão se atualizando nos eventos — o instante/ponto — em que a realidade é colapsada, o 

instante/ponto da emergência. 

 Uma realidade que, sempre mais pobre que o mundo virtual das possibilidades, é 

engendrada, ao mesmo tempo em que engendra uma específica maneira de experenciar o 

tempo/espaço que molda esse momento como único e passa a ser gerador de novas 

possibilidades, que, por sua vez, permitem novas atualizações, e assim sucessivamente. O 

devir histórico... 

Reis vão morrendo e novos reis vão sendo saudados em momentos únicos e 

específicos. Momentos presentes, que não são o passado — apesar de guardá-lo — e, 

muito menos, refletem um ensaio de futuro — apesar de guardá-lo potencialmente. 

Vivemos, portanto, um único e específico tempo/espaço, no qual, mais do que 

nunca, o rei está nu. Mais do que nu, fragmentado, esfacelado em vários reis com caras, 

jeitos e trejeitos cada vez mais múltiplos, parecendo contrariar a proclamada 

homogeneização do mundo. Dá para perceber, nesse labirinto, que “o rei é mais bonito 

nu?”. 

Nesse devir histórico em que a Universidade está entre as permanências, podemos, 

também, mais uma vez anunciar: 

A UNIVERSIDADE está morta!!! Viva a universidade. 

Uma nova universidade que, malgrado as permanências, não é mais a mesma e vem 

sofrendo contemporaneamente um momento particularmente tenso quanto ao binômio 

permanência/mudança. 

PERMANÊNCIAS E MUDANÇAS 

Neste tenso e complexo cenário da universidade contemporânea é que se forjou o 

Programa de Formação continuada de Professores – Município de Irecê/Bahia e seu Projeto 

1 – a Licenciatura em Pedagogia – ensino fundamental/séries iniciais. 

Boaventura Santos em seu livro Pela mão de Alice identifica algum destes binômios 

de tensão na universidade: alta cultura/cultura popular e/ou de massa, educação/trabalho, 

teoria/prática e acrescentaria, a esta lista, centralização/descentralização. 
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Frente a estas pressões que abalam, já há algumas décadas, a aparente perenidade 

dos objetivos de uma das instituições mais antigas da história recente da humanidade, vê-se 

que ela (a universidade) ⎯ o lócus privilegiado da alta cultura e do conhecimento científico 

avançado ⎯ se encontra em uma paradoxal situação na qual manter esse quadro para o 

qual foi talhada representa estar distante das concepções sobre conhecimento que se 

forjam na contemporaneidade, muitas vezes, no interior da própria universidade 

“Qualquer destas contradições e quaisquer outras facilmente imagináveis criam 

pontos de tensão, tanto no relacionamento das universidades com o Estado e a sociedade, 

como no interior das próprias universidades enquanto instituições e organizações” (Santos, 

1997:189) e, também, nas crenças de cada um dos atores sociais envolvidos. 

Portanto, não é uma simples oposição entre grupos, o tomar partido pela mudança 

ou pela permanência, mas a complexa coexistência que pode criar zonas de tensão. Em 

tempos de metáfora, podemos fazer analogia com uma área também repleta de tensões: a 

saúde. O vinho tão decantado como excelente para o coração, causa também o nada 

saudável efeito de elevar as taxas de ácido úrico do sangue. 

Desde o início, sabíamos que estávamos criando, com o programa em Irecê, um 

cenário repleto de zonas de tensão. É polêmica nacional a conveniência ou não do 

oferecimento de cursos de formação em exercício - como são chamados estes cursos de 

licenciaturas elaborados especificamente para atender a demanda de professores à 

qualificação - assim como não é, também, matéria pacífica, a expansão, notadamente a 

espacial – como forma de descentralização – da universidade. 

Admitimos, então, para a elaboração do Projeto Irecê, uma fala de Derrida como o 

mote tensionado a partir do qual tomaríamos nossas deliberações: 

Cuidado com os abismos e as gargantas, mas cuidado também 

com as pontes e as “barr iers”.  Cuidado com o que abre a 

universidade para o exter ior e para o sem-fundo, mas cuidado 

também com o que, fechando-a em si mesma, não cr iar ia senão 

um fantasma de cercado, a colocaria à mercê de qualquer 

interesse ou a tornaria perfei tamente inút i l .  Cuidado com as 

f inal idades, mas o que seria uma universidade sem f inal idades? 

(Derr ida, 1999). 

Portanto, a opção por estruturar um curso de licenciatura da UFBA no semi-árido 

baiano, não foi feita sem a presença de inúmeras contradições: 
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Se por um lado, pactuávamos com a idéia da necessidade de um esforço nacional 

para a efetiva qualificação de um maior número possível de professores, por outro nos 

preocupávamos com a ênfase excessiva na titulação, verificada em muitos dos exemplos 

por nós estudados, que poderia levar a um cenário no qual tivéssemos professores titulados 

que permaneceriam com seus fazeres praticamente inalterados. 

Ao mesmo tempo em que acreditávamos na formação do professor em exercício 

como forma de garantir o aproveitamento acadêmico de saberes construídos cotidianamente 

ao longo dos anos, não olvidávamos que os padrões consolidados na universidade não se 

coadunam com esse tipo de formação, a não ser como forma de concessões que se 

concretizam em cursos de segunda categoria. 

Em uma universidade iluminista que busca a “democracia da igualdade” através da 

excelência, a formação em exercício é vista como uma heresia ou como uma concessão 

que envolve perda da “qualidade”; mas, também, ser uma universidade contemporânea que 

busca a “democracia na diferença” é aceitar como válido qualquer esforço de formação? 

Partimos, então, da consideração que o Programa deveria estar inserido entre os 

que pretendem trilhar caminhos que apontem possíveis direções contemporâneas para 

cursos de formação de professores, pois, acreditamos que, alicerçada em novas dimensões 

da informação e do conhecimento, a dinâmica espaço-temporal contemporânea ⎯ instável, 

descontínua, acelerada ⎯ vem, impiedosamente, tornando anacrônicos os mais diversos 

loci formadores de profissionais em educação, notadamente, as instituições formais. 

Portanto, não bastam políticas públicas, por mais bem intencionadas que sejam, se 

não houver a inserção em padrões contemporâneos, ou seja, uma outra visão 

paradigmática, uma outra lógica. Mas também, não descuramos que um padrão 

contemporâneo, que abarque, utilizando um termo de Michel Maffesoli, o espírito do tempo, 

está repleto de temporariedades diversas. Portanto, não propomos nada que já não exista 

mesmo que em potencial, pois não acreditamos no novo como substituto do velho. Como 

bem lembra, Calvino: “todas... já estão presentes neste instante, contidas uma dentro da 

outra, apertadas espremidas inseparáveis”. (Calvino, 1990, 147). 

AS DIVERSAS TEMPORALIDADES 

Como princípio do Programa, estava, portanto, estabelecido que não chegaríamos 

em Irecê para o estabelecimento do novo trazido pela excelência da universidade, pois a 

coexistência de diversas temporalidades em um singular tempo/espaço é um imperativo 

histórico. 
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Assumimos, também, que esta coexistência não é necessariamente anacrônica. Ela 

pode, sim, ser assincrônica. Ernst Bloch utiliza este termo - assincronia - como um 

“neologismo distinto de ‘anacrônico’, por não carregar a conotação negativa deste” (Coletivo 

NTC, 1996:299) 

Ressalve-se que incorporar ao nosso arsenal teórico o conceito de assincronia, por 

assumir que na história da humanidade sempre, mesmo nos seus primórdios, conviveram 

várias temporalidades, e que todas as tentativas de homogeneização foram em vão, não 

significou a negação da existência de anacronismos. Tal assunção se constituiria em uma 

análise centrada no que podemos chamar de cultura do ou3, o que é bastante reducionista. 

Portanto, assinalar a assincronia presente entre as diversas temporalidades localizadas no 

cenário de nosso Programa, não necessariamente significa considerar todas as 

temporalidades possíveis, desejadas e justas. 

Nos inspiramos no jogo de palavras que Feyerabend utiliza em seu livro Contra o 

Método: “tudo vale, mas não vale tudo”. Retrata bem esse quadro uma imagem de 

Baudrillard, proferida pelo Professor Edvaldo Couto, de que, no mundo contemporâneo, 

esquecemos de enterrar alguns cadáveres (Couto, 1999, comunicação oral). Algumas 

temporalidades tardias poderiam ser catalogadas como assincronia, mas outras seriam 

verdadeiros cadáveres. 

A riqueza complexa e caótica do cotidiano e do senso comum está nessa 

assincronia. A Universidade, talvez melhor dizendo a Educação como um todo, só tem a 

ganhar se souber incorporar pedagogicamente a complexidade da coexistência de várias 

temporalidades, mas temos, sim, alguns cadáveres a serem enterrados. 

O CONTEMPORÂNEO 

Mas, afinal o que seria um Curso de Licenciatura Contemporâneo? 

Na estruturação do curso, partimos da idéia teórica que geo-historicamente temos 

três etapas civilizacionais: 

• sociedades tradicionais, entendidas como um mundo pronto e estável ⎯ repetição como 

centralidade; 

• sociedades modernas, entendidas como um mundo em projeto e estável ⎯ superação 

como centralidade; 

                                                 
3 Cultura do ou: lógica fundada no “ou”: é isto ou aquilo, optamos  pela lógica do “e”: pode ser isto e 
aquilo. 
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• sociedades pós-modernas entendidas como uma sociedade pronta e instável ⎯ 

imanência como centralidade. 

Não esquecemos, entretanto, que, como já aludido anteriormente neste artigo, 

etapas históricas são sempre construções teóricas que tentam “captar” o espírito do tempo, 

um espírito que, global, é sempre desmanchado no local, onde insistem em conviver as 

mais diversas temporalidades, ou seja, características de todas as etapas que, com maior 

ou menor intensidade, mesmo que remodeladas, estão sempre presentes. 

Ousamos, então, buscando a imanência como centralidade, inventar4 a Licenciatura 

em Pedagogia – ensino fundamental/séries iniciais. 

A INVENÇÃO DA PRAXIS 

O curso, aprovado em junho de 2003 pela Câmara de Graduação da UFBA, como 

iniciativa experimental, teve seu início em janeiro de 2004 e está no seu segundo ciclo. 

Para esta reflexão, selecionamos alguns pontos que julgamos demonstrem, mesmo 

que de forma sintética a estrutura tanto de concepção como de estruturação pedagógica do 

Programa5: 

AS CONCEPÇÕES 

O objeto de estudo dos professores no curso, é o processo educativo, a educação 

em seu acontecer cotidiano, nos diversos espaços da prática social em que se processa, 

traduzido mais especificamente, na ação docente que confere sentido e organicidade, às 

diferentes ênfases do trabalho pedagógico, que constitui na base comum de formação dos 

profissionais de educação. 

O processo de trabalho docente, como é hoje compreendido, requer um profissional 

que alie habilidades do fazer pedagógico com outras referentes ao pensar permanente de 

sua própria prática, conforme as exigências de perfil para o cidadão-trabalhador na 

sociedade contemporânea: aquele que acrescente aos conhecimentos básicos para o 

desenvolvimento de função específica, conhecimentos e habilidades de gestão de seu 

próprio trabalho. 

                                                 
4 Inventar, aqui entendido na sua etimologia, invenire: fazer vir à luz do dia o que já existe, vivido 
amplamente na experiência cotidiana 
 
5 O Programa de Formação Continuada dos Professores do Município de Irecê/ Bahia encontra-se 
disponível aos interessados da FACED/UFBA 
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Para tanto, torna-se necessário pensar uma pedagogia, aquela que está 

umbilicalmente ligada à presença das tecnologias da informação e comunicação, que se 

coadune criativamente com o momento histórico contemporâneo. 

Por essa lógica e essa pedagogia, todo o processo possui como âncoras alguns 

indicadores, apresentados a seguir, que são compreendidos como elementos basilares de 

uma proposta curricular de gestão e de atuação de todos os envolvidos no processo: 

Processos horizontais 

A hierarquia e a verticalidade, próprias de uma certa cultura pedagógica, são incompatíveis 

com a lógica e as pedagogias introduzidas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação 

em virtude do seu funcionamento em rede. Teríamos o que podemos chamar de 

profundidade horizontal. 

Processos coletivos 

Sendo uma dinâmica de rede com a participação de todos, a produção é coletivizada. 

Centros instáveis 

Os processos têm uma centralidade instável. Conforme essa condição, ora o professor é o 

centro, ora o aluno, ora outro ator ou mesmo um elemento físico que possa ocupar o lugar 

central de um dado momento pedagógico. 

Currículo hipertextual 

Os sujeitos do conhecimento podem/devem construir seus percursos de aprendizagem em 

exercícios de interação com os outros atores do processo, com as máquinas e com os mais 

diversos textos. 

Participação efetiva 

Todo sujeito, para vivenciar o processo pedagógico, é convocado a participar na/da rede, 

sendo impraticável um mero assistir. 

Formação permanente e continuada 

O movimento acelerado transforma a todo instante as relações que são estabelecidas no 

espaço/tempo. A contemporaneidade exige um processo contínuo de tratamento de 

informações e, simultaneamente, uma relação com a produção permanente de novos 

conhecimentos diante de realidades mutantes. 

Cooperação 
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Para o sistema de rede funcionar, os participantes necessariamente são convocados a 

cooperar, contribuir com o processo de produção coletiva 

Simultaneidade entre a escrita e a oralidade 

As dinâmicas comunicacionais em rede, mesmo com o uso da escrita, expressam-se com 

uma alta dimensão de oralidade. Não se entenda aqui como um puro e simples resgate da 

oralidade típica do período da pré-escrita, mas o desenvolvimento de uma oralidade 

contemporânea. 

Sincronicidade na aprendizagem 

É importante que sejam estabelecidas conexões laterais e não apenas seqüenciais, ou seja, 

a presença de relações e de sentidos simultâneos. Na verdade, é o espaço sincrônico e o 

tempo espacializado. 

Ancorados nesta concepção, almeja-se a emergência de um currículo que pensado em 

rede, tenha forte as dimensões cultural – com a ampliação da esfera da presença do ser; 

lúdica - possibilitadora do desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem mais 

criativo, relacional, articulador e sócio-técnica – articuladora da formação de uma postura 

crítica diante das mudanças do mundo contemporâneo e ciente de que a base tecnológica é 

um importante estruturante das sociedades. 

A ESTRUTURA PEDAGÓGICA 

Pelas concepções ligadas ao Programa, sabíamos que teríamos um curso que 

emergiria no cotidiano e é por isso que optamos para que cada professor-cursista6 fosse o 

próprio construtor de seu percurso de aprendizagem, podendo escolher entre as atividades 

curriculares, oferecidas durante o curso, em realizar aquelas de seu interesse e/ou 

necessidade pedagógica. 

O projeto do curso, então, oferece, como embasamento para os professores 

construírem seus percursos de aprendizagem com a criação de 2 (dois) dois grandes 

conjuntos didáticos-pedagógicos que pertencem ao que denominamos Campo das 

Possibilidades Pensadas. 

Neles são apontados elementos considerados relevantes para uma formação 

contemporânea de professores. De um lado, no conjunto denominado Eixos Temáticos, 

agrupam-se os conteúdos conceituais/temáticos a serem possivelmente trabalhados durante 

o curso; de outro, no conjunto denominado Eixos dos Tipos de Atividades, elencam-se os 

                                                 
6 Professor-cursista é como é identificado cada um dos estudantes do curso. 

 3060 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

diversos tipos de atividades previstos para integrar o percurso de aprendizagem de cada 

professor-cursista. 

A seguir as descrições de cada um dos grupos didáticos-pedagógicos ligados ao 

campo das possibilidades pensadas 

Os Eixos Temáticos 

Neste grupo, dos eixos temáticos estão pensados os conceitos/temas a serem 

possivelmente trabalhados durante o curso. A inserção destes eixos no campo das 

possibilidades pensadas do projeto visa garantir uma formação na qual a aquisição de 

conhecimentos seja concebida como uma intricada rede de conteúdos, que englobe 

informações acerca das produções construídas sócio-historicamente, que estas informações 

passem a fazer parte intrínseca do mundo de significações dos professores-cursistas e, 

portanto, geradoras de competências e habilidades que catalizarão o fazer cotidiano. 

A existência dos eixos temáticos, também, facilita a complexa tarefa de concretizar 

um curso que, mesmo alicerçado nas idéias de construção em processo, possua fortes 

indicadores de ação. 

De acordo com os conteúdos, competências e habilidades que o curso pretende contemplar 

foram estabelecidos, de início, cinco eixos: 

• Educação e Conhecimento ao longo da história 

• Educação e práticas de ensino/pesquisa 

• Educação e linguagens 

• Educação e práticas docentes 

• Educação e políticas públicas 

1. Eixo temático: Educação e conhecimento ao longo da história 

Ementa 

Esse eixo temático abrigará reflexões, informações, contextualizações críticas sobre o 

movimento geo-histórico de diversas áreas do conhecimento e suas ressonâncias na 

educação. Objetiva-se que, através desses conteúdos, possam ser ampliados os modos de 

ver/perceber os processos geo-históricos-educacionais, com conseqüentes implicações nas 

reflexões e possíveis transformações da prática pedagógica 

Campos/práticas do saber a serem contemplados:
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Os conteúdos a serem contemplados referem-se às áreas do conhecimento que por serem 

estruturantes dos contextos educacionais tornam-se imprescindíveis para o estudo destes. 

Para tanto, incluir-se-ão o estudo das bases epistemológicas da Psicologia e da 

Sociologia, destacando as suas principais escolas de pensamento com ênfase na 

aplicabilidade à educação. Estarão presentes também as áreas das humanidades 

(Geografia, História, Antropologia, Filosofia) para se compreender os diversos processos 

educacionais e as ciências físicas (Matemática, Física, Química, Biologia) para 

(in)formações sobre os processos de construção de conhecimentos científicos ao longo da 

história (Tecnologias da Informação e da Comunicação). Todos esses saberes estarão 

articulados a partir dos princípios da Ética e às vivências pedagógicas nas escolas 

(Currículo). 

Habilidades e competências a serem desenvolvidas:

� Capacidade de contextualização; 

� Capacidade de articulação entre saberes, incluindo o saber pedagógico. 

Temas a serem abordados: 

• A relação entre a educação escolar e a sociedade; 

• Principais marcos da história da educação brasileira; 

• Concepções de desenvolvimento e aprendizagem ao longo da história da educação; 

• Concepções de desenvolvimento e aprendizagem e suas implicações para a 

condução e organização das situações de ensino-aprendizagem; 

• História da ciência; 

• Diversos espaços geo-históricos contemporâneos; 

• O respeito à diversidade dos alunos; 

• Correntes do pensamento filosófico e suas ligações com a educação. 

2. Eixo temático: educação e práticas de ensino/pesquisa 

Ementa 

Esse eixo temático promoverá atividades de pesquisa e intervenção nas questões sociais 

vivenciadas pelos professores-cursistas em suas práticas pedagógicas, objetivando que em 

suas ações sócio-políticas e no seu convívio social, seja reforçado, a partir de projetos 

elaborados e executados pelos professores-cursistas, com base em demandas reais de 
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suas comunidades, a relação entre a formação de professores e a ação social e política 

instituinte. 

Campos e práticas do saber a serem contemplados 

Os conteúdos a serem contemplados referem-se às áreas que têm por campo de estudo a 

formação do professor como pesquisador e agente do seu entorno social, valendo-se do 

conhecimento da Metodologia da Pesquisa científica para a Elaboração de pesquisas e 
projetos sociais e o desenvolvimento de Atividades comunitárias, articulando os 

Saberes Didáticos integrados através de Planejamento trans/interdisciplinar. 

Habilidades e competências a serem desenvolvidas:

� Autonomia intelectual; 

� Desenvoltura com o trabalho coletivo. 

Temas a serem abordados: 

• O professor e os principais aspectos da gestão escolar; 

• A utilização da pesquisa como princípio cognitivo do trabalho docente e elemento de 

intervenção no quotidiano; 

• Princípios metodológicos; 

• Espaços informais de aprendizagem; 

• Valores culturais e prática educacional; 

• O estudante como sujeito da aprendizagem; 

• Diversidade cultural e práticas curriculares. 

3. Eixo temático: Educação e linguagens 

Ementa 

Esse eixo explorará a maior gama possível de linguagens que possam estar ligadas à 

educação: escrita, oral, corporal, gráfica, imagética. Objetiva-se tornar cada uma delas parte 

da rotina dos professores-cursistas, além de lhes garantir uma importante vertente 

instrumental. 

Campos e práticas do saber a serem contemplados 
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Os conteúdos a serem contemplados referem-se às áreas das linguagens. O Português 
com conteúdos referentes às diversas formas de comunicação associadas à Literatura 

estudada como divulgação das culturas presentes na história. A Cartografia como ciência e 

arte das formas, técnicas-políticas-ideológicas, de representação gráfica. A Matemática 

como a linguagem do raciocínio lógico. As Artes — teatro, dança, pintura, música, produção 

cultural — como conteúdo do sensível. E presente em todas as linguagens, as Tecnologias 
Contemporâneas — informática, vídeo, TV, rádio, etc. 

Habilidades e competências a serem desenvolvidas: 

• Familiaridade com as diversas linguagens; 

• Articulação entre as diversas linguagens. 

Temas a serem abordados: 

• As variedades lingüísticas: influências sócio-histórico-culturais; 

• Diferentes concepções de alfabetização; 

• Pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita; 

• Deslocamento do foco do código para o texto; 

• Do acesso à informação ao tratamento da informação; 

• A ludicidade; 

• Percepção e aprendizagem; 

• A representação gráfica; 

• As diversas leituras do mundo. 

4. Eixo temático: Educação e práticas docentes 

Ementa 

Esse eixo estará diretamente ligado à prática docente de cada um dos Sob a supervisão da 

equipe de orientação, objetiva-se que cada professor-cursista tenha um espaço para refletir 

e (re)elaborar seus planos e projetos de prática pedagógica. Haverá também atividades 

teóricas sobre as diversas temáticas do cotidiano docente. 

Campos/práticas do saber a serem contemplados:
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Os conteúdos a serem contemplados referem-se às áreas do conhecimento que estudam 

diretamente temas relacionados ao cotidiano dos professores em suas atividades docentes. 

As diversas teorias do Currículo, as Metodologias de Ensino, as Tecnologias 

Contemporâneas, como fundamento do emergir dos processos pedagógicos. Serão 

conteúdos também as reflexões seguidas de ações sobre Projeto Político-Pedagógico, 
Planejamento didático-Pedagógico e sobre o Cotidiano Pedagógico. Terão especial 

atenção, os diversos conteúdos sobre a temática da Avaliação, no plano teórico, no qual 

serão estudadas as correntes pedagógicas e na própria aplicação das avaliações no 

cotidiano do professor. 

Habilidades e competências a serem desenvolvidas:

� Autonomia pedagógica; 

� Capacidade de tomar decisões. 

Temas a serem abordados: 

• A autonomia da escola: a construção do projeto educacional no contexto das 

políticas públicas de Educação; 

• Planejamento e escolha dos conteúdos curriculares; 

• As condições de produção, veiculação e recepção da informação na Internet; 

• A gestão da classe e da organização do trabalho na escola; 

• Dimensões do ato pedagógico: epistemológica, sócio-histórica, psicológica e cultural; 

• Avaliação do processo ensino e aprendizagem; 

• As dimensões curriculares. 

5. Eixo temático: Educação e políticas públicas 

Ementa 

Esse eixo se dedica aos assuntos relacionados com a organização da educação no país e 

com o modo como ela vem funcionando historicamente. A ênfase é dada as atuais políticas 

públicas � envolvendo planos nacionais e locais, projetos e ações em andamento � para 

que os professores-cursistas as conheçam, problematizando a sua implantação e gestão. 

Campos/práticas do saber a serem contemplados: 
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Os conteúdos a serem contemplados referem-se as áreas do conhecimento ligadas ao 

conhecimento teórico e prático da Legislação Educacional no Brasil, assim como ao 

histórico da Organização da Educação Básica e Superior com ênfase no momento 

contemporâneo articulado com as Políticas Públicas e Privadas. Conteúdos que estarão 

sempre sendo relacionados ao cotidiano do professor: a Gestão em educação. 

Habilidades e competências a serem desenvolvidas: 

� Criticidade; 

� Capacidade de interrelacionar teoria e prática. 

Temas a serem abordados: 

• Diferentes contextos e tendências das reformas educacionais e suas conseqüências 

na organização curricular; 

• As diretrizes curriculares, os PCNs, os projetos alternativos e a reforma educacional 

em curso no país; 

• Políticas públicas de avaliação da escola; 

• As relações entre o instituído (as políticas) e o instiuinte (o acontecimento/evento). 

Os Eixos dos Tipos de Atividades 

Neste grupo, dos eixos dos Tipos de Atividades, estão pensados as formas previstas para 

serem trabalhados durante o curso. A inserção destes eixos no campo das possibilidades 

pensadas do projeto visa garantir uma formação na qual a aquisição de conhecimentos seja 

concebida como uma ação que ultrapasse o puramente racional e entenda as formas como 

estruturantes. 

A existência dos eixos de tipos de atividades facilita, também, a complexa tarefa de 

concretizar um curso que tem como intenção valorizar os conteúdos inerentes às formas, 

para quer estas ultrapassem a dimensão de simples instrumentos da educação. A 

elaboração da listagem teórica desses conteúdos é particularmente árdua na medida que 

são eles captados via percepção e, portanto, de difícil quantificação. 

De acordo com os conteúdos, competências e habilidades que o curso pretende contemplar 

foram estabelecidos, três eixos de tipos de atividades.: 

• Atividades temáticas 

• Atividades em exercício 
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• Atividades de registro e produção. 

Segue-se o ementário de cada um dos tipos de atividades contendo a ementa e o conteúdo 

proposto para cada um dos tipos de atividades: 

Atividades teórico-práticas 

1. Palestras, mesas-redondas, seminários 

Ementa 

Este tipo de atividade possibilitará ao professor-cursista entrar em contato com as 

discussões contemporâneas na área educacional. 

Conteúdo 

• Permanências e mudanças no processo da práxis educacional; 

• As diversas formas de oratória, expressão, análise, síntese. 

2. Grupos de Estudos 

• Literários 

Ementa 

Esse tipo de atividade possibilitará ao professor-cursista exercícios de leitura que lhe 

permita uma maior intimidade com a literatura produzida em diversos espaços/tempos da 

história da humanidade e conseqüente inspiração criativa e técnica para a sua própria 

produção textual. Assim, pretende-se uma reflexão para a criação. 

Conteúdo 

• Percepção crítica; 

• Prática reflexiva e criativa de leituras; 

• Relações entre leituras; 

• Complexidade textual. 

• Cinematográficos 

Ementa 

Esse tipo de atividade possibilitará que o professor-cursista estude/reflita sobre temáticas 

vinculadas, direta e indiretamente, à educação contemporânea, a partir de exibições, 
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estudos teóricos e reflexões críticas de filmes e/ou documentários de longa e/ou curta 

duração. 

Conteúdo 

• Estética cinematográfica; 

• Contextualização sócio-geo-histórica; 

• Historiografia; 

• Linguagem imagética e em movimento; 

• Percepção estética; 

• Associações tempo-espaciais. 

• Acadêmicos 

Ementa 

Esse tipo de atividade possibilitará que o professor-cursista estude assuntos ligados a um 

específico eixo temático, variando de acordo com as demandas e necessidades de 

aprofundamento em relação às atividades propostas, sejam estas, demandas de ordem 

conceituais ou teóricas – metodológicas necessárias à consecução de cada Eixo. Esses 

estudos permitirão uma reflexão processual em torno dos conceitos que compõem os eixos 

temáticos, permitindo uma maior reflexão e articulação com a práxis cotidiana dos 

professores cursistas. 

Conteúdo: 

• Redimensionamento dos eixos temáticos; 

• Pertinência quanto à criação de novos eixos e/ou eliminação de outros; 

• Importância dos assuntos tratados nos eixos; 

• Articulação dos assuntos estudados com as práticas cotidianas. 

• Cursos 

Ementa 

Esse tipo de atividade possibilitará que o professor-cursista venha a solucionar possíveis 

descompassos advindos de sua formação anterior, através de cursos de caráter 
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instrumental ⎯ presenciais ou a distância ⎯ criados a partir da identificação de dificuldades 

que estejam interferindo no processo de formação. 

Conteúdo 

• Domínio das diversas linguagens; 

• Autonomia de aprendizagem. 

• Oficinas 

Ementa 

Este tipo de atividade possibilitará ao professor-cursista a construção prática e socialização 

de saberes, através de produções e respectivas apresentações de: mapas, textos escritos, 

pinturas, colagens, desenhos, maquetes, gráficos, programas radiofônicos, vídeos, 

outdoors, peças públicas, painéis de foto e manifestações de qualquer natureza. 

Conteúdo: 

• Conceituação lato-sensu e plural de leitura; 

• Linguagens: oral, gráfica, imagética, escrita, corporal; 

• A percepção e o imaginário como produtores de conhecimento. 

• Projetos 

Ementa 

Este tipo de atividade possibilitará ao professor-cursista conhecer e dialogar com diversos 

espaços de aprendizagem ⎯ movimentos sociais, organizações não-governamentais, 

outras organizações da sociedade contemporânea ⎯; compreendendo suas identidades e 

implicações sócio-político-culturais, no sentido de buscar contrastar e potencializar, através 

de ações e projetos sociais, os diversos estudos realizados durante o curso incluindo as 

reflexões sobre a própria prática pedagógica. 

Conteúdo 

• O sujeito sócio-cultural e a edificação da realidade; 

• O agente-ator-autor e as formas de organização social contemporânea; 

• As redes e os fóruns de participação e ação sócio-educacionais; 

• Os sentidos e a natureza dos projetos sócio-educacionais; 
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• Gestão de projetos sócio-educacionais: elaboração, captação de recursos, execução 

e avaliação. 

• Eventos 

• Apresentação de trabalhos e/ou participação em eventos 

Ementa 

Esse tipo de atividade possibilitará ao professor-cursista aproveitar estudos realizados em 

eventos (seminários, congressos, simpósios, etc) em âmbito tanto nacional como 

internacional, desde que contribuam para formação dos professores-cursistas, possibilitando 

intercâmbio cultural entre diversos espaços educacionais. 

Conteúdo 

• Intercâmbio cultural; 

• Pluralidade em redes de aprendizagem; 

• Leituras e produções diversas. 

• Cursos on-line fora do âmbito do projeto 

Ementa 

Esse tipo de atividade possibilitará que o professor-cursista potencialize o uso de 

ferramentas de educação a distância no processo de formação de professores, 

familiarizando-os com as tecnologias de informação e comunicação e a ampliação dos 

ambientes de aprendizagem, construindo um diálogo multidisciplinar com áreas vinculadas 

aos eixos temáticos. Esses cursos poderão ser creditados em carga horária especifica 

desde que estejam credenciados e autorizados pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC). 

Conteúdo 

• Ambiente multimidiático da internet; 

• Uso do computador (hardware e softwares); 

• Auto-aprendizagem através da educação a distância; 

• Papel do professor. 

Atividades em exercício 
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1. Reflexões pedagógicas sobre a prática profissional 

Ementa 

Esse tipo de atividade, realizada individualmente com acompanhamento da equipe de 

orientação, possibilitará que o professor-cursista discuta, reflita, e articule mudanças quando 

necessário em sua prática pedagógica. A partir de seu próprio exercício profissional, teorizar 

e realizar produções acadêmicas nos diversos campos da pedagogia e nas mais diversas 

linguagens. 

Conteúdo 

• Contextos/ocorrências de problemas pontuais e locais na prática docente 

• Gestão como componente da prática pedagógica 

• Obervação/reflexão como aspectos da construção do conhecimento 

• Vivência de aventura pedagógica; 

• telemática; 

• Inter-relação teoria/prática; 

• A teoria (re)formulada a partir da prática; 

• Construção do conhecimento. 

Atividades de registro e produção 

1.Registro analítico/reflexivo das Atividades do curso – diário do ciclo 

Ementa 

Este tipo de atividade possibilitará ao professor-cursista produzir ⎯ individualmente ou em 

co-autoria ⎯ registrar, com a intenção de reflexão-crítica, sua experiência no curso 

Conteúdo 

1. O sentido da observação 

2. Coerência textual; 

3. Ortografia e construções gramaticais; 

4. O hábito da escrita em diversas linguagens. 
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2. Produção sobre temáticas do curso – Produção livre 

Ementa 

Este tipo de atividade possibilitará ao professor-cursista produzir ⎯ individualmente ou em 

co-autoria ⎯ textos, nas mais diversas linguagens, sobre temáticas pré-discutidas. 

Conteúdo 

• Coerência textual; 

• Ortografia e construções gramaticais; 

• O (des)prazer da leitura/escrita; 

• O hábito da escrita. 

2. Memorial 

Ementa 

Este tipo de atividade iniciada quando do processo seletivo – os então candidatos 

produziram, após oficina pedagógica de 12 horas , um memorial análico-crítico-reflexivo – e 

durante o curso estarão fazendo releituras deste material. 

Conteúdo 

• Auto conhecimento com vistas à prática pedagógica. 

AS ATUALIZAÇÕES 

No semestre 2004.1, estamos em plena realização do Ciclo Dois do curso. A 

dimensão geográfica tem sido pensada e concretizada em duas principais vertentes. 

De um lado, a disponibilização de atividades temáticas ligadas a esta dimensão 

como: alfabetização cartográfica: espaços de vivências, territórios apropriados e Paisagem, 

fotografia e estudo sócio-ambiental. Por estas atividades os professores-cursistas tiveram a 

oportunidade de tomar contato com conceitos da ciência geográfica assim como aplicá-los, 

como parte da avaliação da atividade, em suas salas de aula. Um exemplo é o trabalho de 

uma das professoras-cursistas com alunos de um dos povoados: os estudantes nomearam 

as ruas do povoado. 

Por outro lado, a questão da espacialidade tem permeado todas as atividades do 

curso em um jogo entre os estudos de caráter local e global. A avaliação de boa parte das 
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atividades é feita através de trabalhos de investigação da realidade local aplicando os 

conhecimentos teóricos das atividades. 

Um percurso que já começa a mostrar que como diz Maffesoli: 

( . . . )  não dá mais resultado o adiamento do gozo: a espera 

messiânica do paraíso celeste ou a ação urdida para um 

amanhã que canta, ou outras formas de sociedades futuras 

reformadas, revolucionárias ou mudadas. Somente o presente 

vivido, aqui e agora, com outros, importa. (Maffesol i ,  1997) 
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