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RESUMO 

 

Nesse trabalho é realizada uma discussão epistemológica sobre o campo de formação de 

professores como pesquisa nos cotidianos escolares. Apresento especificamente um currículo 

por mim vivenciado quando aluna no início da graduação do curso de Pedagogia do Instituto 

de Educação de Angra dos Reis da UFF, em 2010, que se difere da forma curricular 

habitualmente utilizada nos cursos de formação de professores. Essa reformulação curricular 

desdobrou-se de uma proposta curricular iniciada em 1992 e que emergiu sob outro olhar 

acerca da produção de conhecimento distinguindo-se por sua estrutura e modo como concebe 

as práticas e percursos formativos dos professores. A partir das experiências como aluna e 

bolsista de iniciação científica no decurso de minha graduação, de entrevistas com professoras 

e análise documental, exercito uma compreensão acerca de como o currículo influenciou 

minha formação e em suas práticas e narrativas, bem como a produção de suas subjetividades 

e seus saberes, que apontam para uma leitura do que é e pode ser um professor. 
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ABSTRACT 

 
In this work is carried out an epistemological discussion about the teacher training and as a 

research of the rotines of the schools. I show especifically a resume that I experienced when I 

was student at the beginning of the course of graduation of Pedagogy of the Institute of 

Education of Angra of Kings the UFF in 2010, which differs from the curriculum so 

commonly used in teacher training courses. This curriculum reformulation unfolded of a 

curriculum proposal that started in 1992 and emerged under another look on the production of 

knowledge. She is different by their structure and by the form that she conceives the practices 

and the formative process of teachers. From experiences as student and scholarship of 

scientific initiation in the course, of interviews with teachers and document analysis, I 

exercise an understanding about how the curriculum influenced my training and in their 

practices and narrative as well as the production of their subjectivities and their knowledge, 

pointing to a reading of what is and can be a teacher. 

 

KEYWORDS: Teacher Education - Quotidian – Epistemology 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Inicio aqui por minhas memórias de formação. Resguardam acontecimentos 

relacionados às concepções e representações de docência que fui construindo no decorrer do 

tempo. Mas, não só. Incluem toda uma trajetória de vida com as experiências advindas de 

uma filha de professora. Não por acaso, ingressei na Pedagogia. Dentro das minhas 

possibilidades e sob a influência de minha mãe, agarrei a oportunidade de fazer o curso para 

minha formação profissional. No decorrer do curso e andamento das disciplinas, fazia relação 

entre minhas experiências e os diálogos com minha mãe. A partir disso, fui me interessando 

pelo aspecto da formação dos professores que repercute na formação dos alunos e em suas 

vidas. Assim, muitos dos meus questionamentos e que também me impulsionaram a essa 

pesquisa de monografia começaram na tentativa de compreender a relação entre teoria e 

prática, quando me debruçava a questionar qual seria a relação da formação do professor com 

sua prática. 

Ao experienciar o processo de transição curricular do Curso de Pedagogia do Instituto 

de Educação de Angra dos Reis da UFF entre os anos de 2010 e 2014, algumas questões 

emergiram antes de identificar o tema desse texto monográfico. Os currículos que ocuparam 

minha atenção foram: NEAPS – Núcleo de Estudos e Atividades Pedagógicas (1992-2010.1) 

e o currículo de 2010 a 2014.2, os quais foram desenhando caminhos que se tornavam 

labirintos, mas preenchidos de desejos, afetos e memórias que me levaram a abordar o tema 

da formação de professores. 

 Minha experiência de aluna do curso quando ainda estava em vigor o currículo 

organizado em NEAPS foi de certa maneira curta, mas bastante enriquecedora. Isso aconteceu 

no segundo semestre de 2010. Logo em seguida, foi anunciada uma mudança curricular, o que 

deixou todos felizes, pois o curso funcionava de modo que apenas uma disciplina era 

ministrada a cada dia. Isso acontecia também porque os núcleos de estudos funcionavam 

através de eixos temáticos, sendo que em cada eixo havia um conjunto de disciplinas que 

eram realizadas por meio de dez encontros no semestre. 

 Soube no decurso dessa experiência que o final desse currículo vivenciado por mim já 

não se configurava mais o mesmo, tendo passado por muitas alterações. Além disso, o 

currículo passou a ser praticado pelos professores recém-concursados que não tinham feito 
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parte da história da construção do mesmo e para o qual, juntamente com os estudantes, não 

foram preparados. O processo de transição foi confuso para todos nós. A princípio, era difícil 

ter uma percepção clara da transição curricular, assim como compreender o que acontecia 

naquele momento. Hoje percebo como aquela dificuldade se vincula diretamente à 

compreensão da relação entre teoria e prática na formação de professores que estava 

relacionada ao meu percurso na graduação, pois sentia uma ausência da inclusão das práticas  

docentes articuladas com as teorias que, ao meu ver, ocupavam grande parte dos conteúdos 

das aulas e, portanto, de forma excessiva.  

Muitas questões emergiram quando me voltei no decorrer do curso, após a reforma 

curricular de 2011, a observar aspectos relacionados à formação de professores e aos cursos 

de graduação. Essas questões se aprimoraram quando me tornei bolsista de Iniciação 

Científica na pesquisa “(RE) Inventando-se professor: currículo e multiplicidades nas redes 

cotidianas”, coordenada pela Profa. Alexandra Garcia, até então integrante do corpo docente 

do curso de Pedagogia do Instituto de Educação de Angra dos Reis. A finalidade principal de 

sua pesquisa era abordar a formação a partir da produção dos currículos e das práticas 

docentes no cotidiano escolar.  

Muitas dessas questões foram sendo respondidas à medida que o curso avançava e, 

principalmente, ganhavam fôlego e aprofundamento com o andamento e desenvolvimento da 

pesquisa. Eram elas: Qual opção ideológica estava presente nesse processo? Que tipos de 

conhecimentos estavam presentes nos NEAPS e que não estavam no novo currículo e vice-

versa? Como eu me via enquanto aluna nesse processo? Qual a base epistemológica presente 

nesses currículos e como isso viria influenciar minha formação e minhas práticas 

pedagógicas?  

A pesquisa contribuiu significativamente em meu crescimento acadêmico, pois me 

auxiliou no esclarecimento de meus questionamentos sobre a formação, bem como a 

delimitação do meu tema para este texto. Foi possível compreender o meu próprio processo de 

formação que, no contato mais próximo com práticas docentes, se fez na forma de descobertas 

graduais, me envolvendo pelas práticas cotidianas desses docentes e compreendendo as 

representações de docência que adquirimos ao longo dos percursos como alunos durante todo 

processo escolar e ainda algumas representações que circulam na sociedade tomadas como 

modelo do que é ser professor. Assim, fui percebendo o pensar a formação como construção 

única e singular para cada professor, porque aberta. 

Também, na direção do que apontava Profa. Alexandra Garcia, que me orientou durante 

meu percurso como bolsista de iniciação científica, a pesquisa apontava, para estudos futuros, 
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à compreensão de como os currículos produzem o que é ser professor, (re)organizam os 

processos formativos e alimentam as representações de docência e escola. Pude, enquanto 

estudante de pedagogia e futura professora, questionar o que é válido como produção de 

conhecimento em nossa sociedade e a sua relação com as escolas.  

Desse modo, interessei-me, para os fins desse texto de monografia, em investigar e 

problematizar as bases epistemológicas que estavam e estão presentes nos currículos vividos 

por mim durante meu percurso formativo na universidade. Minha própria experiência se 

mostrou ainda mais enriquecedora nesse sentido. Somado a isso, pretendo apresentar em 

diálogo a categorias estudadas a partir da revisão de literatura, um currículo em específico – 

pautado em Núcleos de Estudos e Atividades Pedagógicas -, com a intenção de verificar as 

suas contribuições e limites que sinalizam uma base epistemológica diferente das tradicionais.   

Desse modo, não por acaso, minhas escolhas no que diz respeito ao referencial teórico 

têm total relação com a pesquisa e com o meu primeiro ano de graduação (2009-2 e 2010-1), 

quando tive a oportunidade de vivenciar o currículo na forma de NEAPS. São autores que 

pesquisam formação e ainda fizeram parte dessa construção curricular, como Nilda Alves e 

Regina Leite Garcia.  

A partir deste percurso de encontros construídos ao longo de minha vida oriunda de 

vivências pessoais e do curso de Pedagogia do IEAR-UFF, e por meio da minha experiência 

como graduanda de processos curriculares distintos, me volto a questionar a relação da 

formação de professores com sua consequente prática à luz dessas duas propostas. Integra-se 

a essa leitura a compreensão das subjetividades docentes presentes nesse processo.   

As estratégias metodológicas utilizadas no percurso dessa pesquisa foram a pesquisa 

bibliográfica, por meio de estudos com fichamentos e análises de textos dos autores de 

referência, e de análise documental de produção acadêmica de professores e ex-alunos do 

curso estudado e de proposta curricular, e, como parte da pesquisa empírica, foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas. O manuseio dessas diferentes estratégias possibilitou, ainda que 

sucintamente, buscasse sentidos de docência produzidos. Houve assim um ganho 

metodológico a partir desses diferentes recursos na forma escrita e narrada e cuja variedade 

afetaram meu trabalho criando um campo de sentidos. Além disso,   foi a busca que orientou  

a escolha metodológica, e não uma metodologia única que poderia correr o risco de  oferecer 

rigidez a essa mesma busca.                                                                                                       

Abordo em princípio e que é objeto do primeiro capítulo a natureza do conhecimento 

científico percorrendo algumas bases epistemológicas que têm sua origem naquilo que se 

denomina “ciência moderna”. Busco compreender as “ciências da complexidade” e os 
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“estudos do cotidiano”, cujo entendimento do que seja válido e legítimo como conhecimento 

será considerado essencial para a produção dos currículos dos cursos de formação. Para essa 

parte da monografia, foi necessário realizar uma ampla revisão de literatura de alguns autores 

de referência dessas ciências e dos quais foram retirados alguns conceitos basilares que, no 

capítulo, são descritos e aprofundados. 

No capítulo seguinte, apresento a reformulação curricular dos NEAPS - Núcleos de 

Estudos e Atividades Pedagógicas (2001) praticada no curso de Pedagogia do IEAR , que 

emergiu da proposta original curricular de 1992, e que era diferenciada, pois pautada na ideia 

de que somente os princípios da ciência moderna não dão conta de compreender determinados 

fenômenos da vida e da educação. Portanto, propõe uma estrutura curricular que se mostra 

distinta no que diz respeito à própria natureza do conhecimento e seus efeitos no sujeito. 

Procuro ainda de verificar alguns sentidos de docência produzidos a partir da formação 

na graduação de professores que já lecionam e que vivenciaram a proposta curricular dos 

Núcleos de Estudos e Atividades Pedagógicas. Essa compreensão se faz necessária, pois a 

concepção de conhecimento parece ser determinante no modo como se fará todo o restante do 

seu percurso e, portanto, explicita a íntima relação entre teoria e prática. 
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COMPREENDENDO ALGUMAS BASES EPISTEMOLÓGICAS – DA 

CIÊNCIA MODERNA À COMPLEXIDADE 

 

 

 

Do Conhecimento na Ciência Moderna, Dos Novos Paradigmas e Das “Ciências da 

Complexidade”  

 

Inicio esse capítulo tratando do conhecimento, mas não da forma ainda comumente 

afirmada e divulgada, ou seja, associada à ideia de busca de certeza, garantia e segurança. 

Busco o contrário disso, a saber, a incerteza como base de sua construção. Ter como base para 

a construção do conhecimento científico essas características se justifica pois reconhece o 

conhecimento como uma construção permanente de interpretações, portanto, feito do diálogo 

com outras formas de ciência e de conhecimento,  aceitando a complexidade em que estamos 

imersos, o inesperado e as mudanças que ocorrem e possam vir a ocorrer nos fenômenos 

humanos e naturais. Para tanto, me valho das observações acerca do conhecimento feitas por 

um dos teóricos mais importantes das ciências da complexidade – Edgar Morin, e que estão 

bem elucidadas no capítulo 1 “As Cegueiras do Conhecimento: o erro e a ilusão”, do livro 

“Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro” (MORIN, 2003). 

Nesse texto Morin mostra que a construção do conhecimento que comporta o erro e a 

ilusão e observa que esse é um problema a ser enfrentado pela educação do futuro. Nesse 

sentido, esse pensador nos leva a reconhecer os limites do nosso conhecimento, os quais 

influenciam a elaboração de nossas concepções  a respeito do mundo em que vivemos. Essas 

reflexões são essenciais à educação, pois, continua Morin, tem o educador o papel de mostrar 

que não existe conhecimento "que não esteja em algum grau ameaçado pelo erro e pela 

ilusão" (MORIN, 2003, p. 19).  

Tomando por base a “teoria da informação”, o pensador destaca que esse aspecto está 

presente em todo sujeito do conhecimento. Basta observar o modo como se dão as mensagens. 

Qualquer mensagem pode sofrer alterações quando é transmitida e recebida. Além disso, tudo 

que percebemos é influenciado pelos nossos sentidos que nos enganam.   

 
O conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo externo. Todas as 

percepções são, ao mesmo tempo, traduções e reconstruções cerebrais com 

base em estímulos e sinais captados e codificados pelos sentidos. Daí 
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resultam, sabemos bem, os inúmeros erros de percepção que nos vem de 

nosso sentido mais confiável, o da visão (MORIN, 2003, p. 20). 
 

Há vários tipos de erros e ilusões a que o nosso conhecimento está sujeito quando 

interpretamos o que desejamos conhecer. São eles chamados por Morin de “erros mentais”, 

“erros intelectuais”, “erros da razão” e as “cegueiras paradigmáticas” (MORIN, 2003).  

Os “erros mentais” se traduzem na falta de distinção que nossa mente estabelece entre 

o real e o imaginário. Esses erros têm relação com o uso da memória, fantasia e mentira para 

nós mesmos, quando julgamos necessário, ou seja, apelamos muitas vezes a esses artifícios 

em nossa mente e de modo inconsciente para justificarmos nossas atitudes, apagarmos 

situações desfavoráveis ou relembrarmos situações que nos pareçam vantajosas. Dessa forma, 

existem erros inconscientes formados pela mente humana. 

Os “erros intelectuais” ocorrem na formulação das teorias, doutrinas e ideologias. No 

caso das teorias científicas, os erros se dão na forma de resistência àquilo que as refutam, 

quando muito fechadas e não abertas à contestação ou discordância. Os erros se dão nas 

doutrinas, quando estas se mostram invulneráveis às críticas e; nas ideologias, os erros se 

traduzem na forma de proteção das ideias.   

Os erros advindos da razão, define o autor, estão relacionados às diferenças ou não que 

nossa mente é capaz de fazer no que diz respeito ao imaginário e real, objetivo e subjetivo. 

Morin, sob esse aspecto, faz a distinção entre racionalidade e racionalização. A racionalidade 

é aberta, autocrítica, está atenta aos limites da lógica, às suas insuficiências e erros. Quando se 

mantém aberta e dialógica com a realidade, “é a melhor proteção contra o erro e a ilusão" 

(MORIN , 2003, p. 23). Porém, se essa racionalidade vem a se determinar pela crença e deixa 

de se ater a esses aspectos anteriores, pode ela se converter em racionalização - um modelo 

fechado aos seus próprios métodos e que nega os sentimentos humanos, a irracionalidade e o 

próprio mistério. Em consequência disso, Morin novamente destaca a importância da 

educação no que diz respeito ao reconhecimento da “incerteza racional”: 

Daí decorre a necessidade de reconhecer na educação do futuro um princípio 
de incerteza racional: a racionalidade corre risco constante, caso não 

mantenha vigilante autocrítica quanto a cair na ilusão racionalizadora. Isso 

significa que a verdadeira racionalidade não é apenas teórica, apenas crítica, 
mas também autocrítica (MORIN, 2003 p. 24).  

 

 Por fim, o autor define de “cegueiras paradigmáticas” determinadas seleções de 

conceitos, ideias e operações lógicas que estão no interior dos paradigmas e que influenciam e 

regem a forma de conhecer, pensar e agir dos indivíduos. Segundo Morin o conhecimento do 
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sujeito é sempre passível de erro, uma vez que é feito de tradução e reconstrução dos sentidos 

e percepções humanas que, por sua vez, são dotados de uma série de características daquele 

que constrói conhecimento, a sua relação com o objeto de estudo, sua motivação para a 

escolha e os seus sentimentos envolvidos nesse processo.  

 Morin traz ainda o questionamento acerca do possível uso de uma neutralidade que 

separa a afetividade da inteligência, já que muitas das formulações, explicações e 

interpretações oriundas de nossa racionalidade filosófica e científica são movidas por 

curiosidade, paixão, afetos e emoções. Além disso, recorda Morin, como humanos, somos 

também mamíferos. Sendo assim, o desenvolvimento das características da inteligência e 

afetividade são inseparáveis. Há, portanto, uma relação íntima e indispensável que une as 

emoções à racionalidade. Conclui então que a própria ciência tem em muito a ganhar quando 

detecta seus erros e ilusões. Até porque não é possível negar essa determinação. Nesse 

sentido, "a educação deve-se dedicar, por conseguinte, à identificação da origem de erros, 

ilusões e cegueiras" (MORIN, 2003, p. 21).  

Esses argumentos e esclarecimentos de Morin acerca da natureza do conhecimento se 

fazem extremamente fundamentais para a educação e, em particular, para a compreensão da 

prática científica, pois ainda hoje os modos de produção do conhecimento científico, os 

critérios de sua validade, para quem se destina e as razões de sua construção são muito 

pautados nos critérios da ciência moderna que exige do sujeito epistemológico a certeza, a 

previsibilidade, a objetividade, a separação entre sua emoção e razão, a sua neutralidade. 

 A respeito disso, vale a pena, mesmo que brevemente, apresentar as reflexões de 

Boaventura de Souza Santos em “Um Discurso sobre as Ciências” (1985) , no qual aborda 

detalhadamente as características da ciência moderna, regida por uma racionalidade que se 

afirma como modelo único, portanto, totalitário, negando outros princípios e regras diferentes 

do seu funcionamento. São elas: a neutralidade, objetividade, afirmação de uma única 

verdade, busca de ordem, estabilidade e regularidade, precisão, generalização, descrição e 

observação rigorosa e sistemática dos fenômenos e experimentação, regidas essas pelas ideias 

matemáticas. 

A ciência moderna, ao se constituir, criou seus métodos próprios para conhecer e 

dominar a natureza, sendo que seu modo de construir conhecimento se difere do senso comum 

e dos estudos humanísticos, buscando verdades absolutas a partir da rigorosidade 

metodológica, e não de especulações e de experiências imediatas. Sua finalidade tem um 

caráter pragmático, voltado a resoluções e finalidades do cotidiano, diferentemente da ciência 

clássica, movida por interesses filosóficos, atrelados à religião e de base metafísica. Se antes a 
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ação do sujeito diante dos fenômenos do mundo era contemplativa e especulativa, na ciência 

moderna sua ação será prática, pragmática e utilitária. 

Outra característica da ciência moderna e que está presente em seu fundamento está 

intimamente relacionada às suas origens. Essa ciência nasceu motivada pela luta contra o 

dogmatismo e outras formas de autoridade que se sobrepusessem à razão autônoma do sujeito. 

Por isso, se desvinculava de qualquer ligação com a religião e, mais amplamente, a 

metafísica, numa perspectiva de busca pela verdade e o conhecimento da natureza a partir 

apenas da razão orientada pelo sujeito. 

Assim, o conhecimento científico deveria seguir determinado método segundo as 

operações mentais de reduzir, separar e classificar para facilitar o entendimento e determinar 

relações sistemáticas. Foi o matemático e filósofo René Descartes, do século XVI a XVII, que 

inaugurou tal método.  Um bom exemplo disso é o Ensino de Ciências como matéria escolar e 

que é transmitido de forma a separar e fragmentar o todo que é a natureza, classificando tudo 

que nela existe como animais, plantas, insetos, e separados do meio ambiente. 

O método científico assenta na redução da complexidade. O mundo é 

complicado e a mente humana não o pode compreender completamente. 

Conhecer significa dividir e classificar para depois poder determinar relações 

sistemáticas entre o que se separou. Já em Descartes uma das regras do 
método consiste em dividir cada uma das dificuldades em tantas parcelas 

quanto for possível e requerido para melhor as resolver (SANTOS, 1985, p. 

5).  

 Além disso, a natureza é vista como algo que pode ser totalmente desvendado, 

controlado e dominado pelo ser humano, ganhando um caráter mecanicista e desvinculado de 

qualquer outro sentido. 

 A natureza e tão-só extensão e movimento; é passiva, eterna e reversível, 
mecanismos cujos elementos se podem demonstrar e depois relacionar sob 

formas de leis; não tem qualquer outra qualidade ou dignidade que nos 

impeça de desvendar os seus mistérios, desvendamento que não é 

contemplativo, mas antes activo, já que visa conhecer a natureza para 
dominar e controlar. Como diz Bacon, a ciência fará da pessoa humana “o 

senhor e o possuidor da natureza” (SANTOS, 1985, p. 4).  
 

Dentro desse paradigma, o conhecimento científico sustenta-se na compreensão de que 

a matemática fornece à ciência moderna o instrumento privilegiado de análise numa 

perspectiva de que conhecer significa quantificar. Entende-se, desse modo, que através das 

ideias matemáticas se conhece com rigor e profundidade o objeto de interesse, como a própria 

estrutura da matéria. 
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 As idéias que presidem a observação e a experimentação são as idéias claras 

e simples a partir das quais se pode ascender a um conhecimento mais 

profundo e rigoroso da natureza. Essas idéias são as idéias matemáticas. A 
matemática fornece a ciência moderna, não só o instrumento privilegiado de 

análise, como também a lógica da investigação, como ainda o modelo de 

representação da própria estrutura da matéria (SANTOS, 1985, p. 4).  
 

A partir das teorias desenvolvidas por Newton que tinham como pressuposto a ideia de 

que o mundo funciona de forma mecânica, podendo ser determinado pelas leis já formuladas 

(o mecanicismo), essa visão científica moderna migrou para o campo social e deu base para a 

sustentação da ideia de progresso, a qual ganhou força no pensamento europeu do século 

XVIII.  Esclarece bem Boaventura de Souza Santos o que se entendia por “progresso”: “Ou 

seja, um conhecimento baseado na formulação de leis tem como pressuposto a idéia de ordem 

e de estabilidade do mundo, a idéia de que o passado se repete no futuro. De que o mundo 

funciona como uma máquina”. (SANTOS, 1985, p. 5) O positivismo, para o autor, é a 

expressão maior deste modelo.  

Comte foi um filósofo muito influenciado pelo pensamento de outro filósofo, 

Immanuel Kant. Com Auguste Comte se inaugura o positivismo, cujos princípios orientavam 

o exercício de uma ciência mais exata, precisa e segura, sem abstrações. Para Comte, na 

direção de Kant, não se pode chegar à essência das coisas, pois o que podemos conhecer são 

os fenômenos, isto é, como as coisas se apresentam e não o que são em si mesmas. Portanto, a 

ciência deve procurar a relação e regularidade entre efeito e causa, e isso é possível a partir da 

elaboração e utilização de métodos. Essa ciência natural se realiza por meio de várias 

características: a busca de generalização, que significa passar do particular para o geral; a 

descrição dos fenômenos, a busca de regularidade e o uso de método descritivo para saber 

como esses fenômenos se comportam, e não por que agem de certa maneira. 

No positivismo só há duas formas de conhecimento científico: as disciplinas formais da 

lógica e da matemática, e as ciências empíricas segundo o modelo mecanicista das ciências 

naturais. Por isso, também indica que as ciências sociais nasceram para serem empíricas. Essa 

perspectiva migrou para as humanas inaugurando uma ciência social, a “física social” de 

Comte, ou a sociologia, aplicando a esses estudos o olhar e método das ciências naturais.  

Essa forma de compreender os fenômenos humanos a partir de um método científico 

oriundo das ciências naturais trouxe consequências negativas para o estabelecimento das 

ciências humanas uma vez que compreendia os fenômenos humanos a partir de um único 

método, simplificando a complexidade presente nas relações humanas que, sabemos, se 

estabelecem no mundo não de forma separada, buscando a generalização dos acontecimentos 
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e, principalmente, não reconhecendo a liberdade humana e a dimensão filosófica de nossas 

vidas. 

Santos, assim, argumenta haver uma crise no paradigma dominante e contrapõe as 

características da ciência moderna com uma ciência em emergência. A partir dessa outra 

perspectiva, o estudioso propõe um novo paradigma a que ele chama de "paradigma 

prudente". Nas palavras do autor, tal paradigma extrapola o campo científico adentrado no 

campo social. 

Eu falarei agora do paradigma de um conhecimento prudente para uma vida 

descente. Com esta designação quero significar que a natureza da revolução 
científica que atravessamos é estruturalmente diferente da que ocorreu no 

século XVI. Sendo uma revolução científica que ocorre numa sociedade ela 

própria revolucionada pela ciência, o paradigma a emergir dela não pode ser 

apenas um paradigma científico (o paradigma de um conhecimento 
prudente), tem de ser também um paradigma social (o paradigma de uma 

vida decente) (SANTOS, 1985, p.13). 

 

Para esclarecer acerca do paradigma emergente, o autor aborda algumas teses que o 

justificam. 

“Todo conhecimento científico-natural é científico-social”, dentro da qual Boaventura 

de Souza Santos expõe a não utilidade da separação entre ciência natural e ciência social, 

afirma que todo conhecimento é local e total e que todo conhecimento é autoconhecimento.  

A partir dessa nova concepção de conhecimento, o autor nos mostra que devemos 

olhar essa questão entendendo que não há essa separação. Na verdade, o homem não pode ser 

separado do que lhe abarca, pois é parte do todo, como podemos ver nessa passagem:  

No domínio das ciências físico-naturais, o regresso do sujeito fora já 
anunciado pela mecânica quântica ao demonstrar que o acto de 

conhecimento e o produto do conhecimento eram inseparáveis. Os avanços 

da microfísica, da astrofísica e da biologia das últimas décadas restituíram à 
natureza as propriedades de que a ciência moderna a expropriara. (SANTOS, 

1986, p.19) 

 

Outro aspecto importante para essa compreensão é o caráter autobiográfico da ciência . 

Esse aspecto está ligado à subjetividade presente nas escolhas de pesquisa que fazemos, está 

em reconhecer como nossas experiências exercem plena influência em nosso olhar destinado 

a algum fenômeno.  A esse respeito, acrescento que nos últimos tempos há pesquisadores que 

atuam numa perspectiva de pesquisa que, a partir de histórias de vidas, narrativas, “escrita de 

si”, explicitam uma pesquisa por eles denominada “autobiográfica”. O pensamento científico 

moderno não assume essa dimensão, pois ignora uma relação mais íntima entre pesquisador e 

pesquisa por considerar necessária a neutralidade diante do objeto de estudo. No entanto, 
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conforme considera Santos, se faz “necessária uma outra forma de conhecimento, um 

conhecimento compreensivo e íntimo que não nos separe, e antes nos una pessoalmente ao 

que estudamos”. (SANTOS, 1986, p. 20) 

Nas “ciências da complexidade”, às quais também o mesmo autor faz referência, essa 

interação é plenamente considerada, assim como enfatizada a ideia de que a ciência não é o 

único modo de conhecer. Esse novo paradigma emergente afirma por uma ciência que 

reconhece outros saberes e o senso comum e a possibilidade de relacioná-los. A distinção em 

relação aos princípios que regem a ciência moderna também se dá pelo fato de ser menos 

utilitária e que considera ser motivação do cientista a admiração, a exemplo do que acontece 

na arte e na literatura (SANTOS, 1986). 

 A antropóloga Maria da Conceição de Almeida, uma importante interlocutora do 

pensamento de Edgar Morin no Brasil, oferece um bom mapeamento das “ciências da 

complexidade” em "O Mapa Inacabado da Complexidade” (ALMEIDA, 2004). Vale a pena 

apresentar o que se entende por “complexo” e alguns argumentos elucidados pela autora para 

dar a compreender o que é complexidade, a partir de cientistas de diversas áreas do 

conhecimento, como Ilya Prigogine, Boris Cyrulnik, Henri Atlan, Hubert Reeves, entre 

outros. 

Em primeiro lugar, a pesquisadora enfatiza que existem níveis diferentes e graus de 

complexidade apresentados num fenômeno ou objeto de conhecer. Por isso, encontra-se 

dificuldade para estudá-lo.  Quanto mais amplo, mais possibilidades aponta para o estudo e, 

consequentemente, mais complexo se torna. Outra distinção destacada por Almeida é a que 

ocorre entre o “complicado” e o “complexo”. A complicação pode ser facilitada quando 

separada em partes até que haja compreensão. No complexo, ao contrário, há uma relação 

entre uno e múltiplo, que não são dissociados. O complexo reconhece haver unidade, mas isso 

não implica em mistura das partes, e sim em distinção. 

Outra característica apontada diz respeito à incerteza, pois pressupõe que "em toda 

complexidade existe a presença de incertezas" (idem, 2004, p.27). Essas incertezas podem ser 

tanto de natureza empírica quanto teórica, ou comportando ambas. A imprevisibilidade 

também ocorre em algo complexo, uma vez que sobre um fenômeno incidem muitas causas 

que, entrelaçadas, podem provocar efeitos difíceis de serem previstos. Não é possível prever 

sua tendência. 

O complexo é marcado pelo não determinismo, pela não linearidade e instabilidade, já 

que admite uma “variação imprevista" (idem, 2004, p. 27), dentro da qual a probabilidade 

passa a ser inevitável. Também é o complexo construído e mantido pela auto-organização,  
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“propriedade pela qual alguns sistemas tratam internamente suas informações, regenerando-

as, modificando-as e gerindo novos padrões de organização” (idem, p. 28). Isso mostra, 

continua a autora, que a flexibilidade é um aspecto essencial à modificação, uma vez que 

possibilita a entrada de informações estranhas que podem propiciar a sofisticação de um 

sistema, tornando-o mais complexo.  

O inacabamento faz parte do complexo, pois esse está sempre em constante evolução. 

Disso decorre que o complexo seja dependente e autônomo, ao mesmo tempo, pois para se 

auto organizar, necessita do exterior, do contexto. "A autonomia é, pois, a face bem-sucedida 

da dependência". (idem, p. 30) 

O complexo comporta emergências. “A emergência diz respeito a uma combinação 

original de elementos ou padrões já existentes” (idem, p. 31). Almeida oferece alguns bons 

exemplos de emergências: o surgimento da vida, o aparecimento de uma nova espécie, uma 

descoberta científica ou um novo paradigma na história do conhecimento. Algo que acontece 

de variação em relação ao padrão também emerge na forma de singularidade, que é o caso dos 

grandes artistas, como recorda Almeida, que pelos seus processos criativos, são expressões de 

emergência na cultura humana.  

O complexo está longe do equilíbrio e esse fato leva a considerar que, do caos, do 

desequilíbrio, da desordem, possa provocar novos acontecimentos. “Nas palavras de Morin, 

Ciurana e Motta ‘não é possível prever com exatidão como se comportarão esses sistemas 

dinâmicos para além de certo tempo, uma vez que parecem não seguir nenhuma lei e ser 

regido pelo acaso’." (idem, p. 32) 

O complexo também é regido pelo determinismo e liberdade. O ser humano, por 

exemplo, é um sistema altamente complexo. Ao mesmo tempo em que não é como um objeto 

totalmente pré-determinado, não é totalmente livre e sem nenhuma determinação. Mas, é 

dentro desse contexto que o ser humano define suas escolhas. 

A definição sobre a complexidade gera muitos questionamentos. Muitos sentidos 

também são atribuídos a essa noção, assim como várias tentativas que a expliquem, o que 

dificulta seu entendimento e, muitas vezes, recaindo em banalizações. Almeida, nessa direção, 

apresenta uma afirmação de Morin que conduz a sua melhor compreensão, a de que “a 

complexidade constitui um desafio que a mente pode e deve ultrapassar, apelando a alguns 

princípios que permitem o exercício do pensamento complexo" (MORIN apud ALMEIDA, 

2004, p. 25). Os princípios acima elencados, de fato, contribuem para essa experiência do 

pensar e conhecer. 
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As ciências da complexidade, continua Almeida, não têm data marcada ou específica 

de nascimento porque ainda em processo de construção, na medida em que as bases da ciência 

clássica são questionadas. Em outro texto da mesma autora - “Narrativas de uma Ciência da 

Inteireza” (ALMEIDA, 2006), são por ela abordados dois princípios essenciais ao modelo da 

ciência moderna: o princípio da neutralidade e da objetividade. De outra parte, Almeida 

argumenta pela necessidade de uma “ciência da inteireza”, concebendo a relação subjetiva 

entre pesquisador e pesquisa. 

Nesse sentido, a autora faz uma análise e reflexão acerca dessa separação entre sujeito 

e objeto de estudo em que determinado modelo hegemônico de conhecer se pauta para sua 

produção. Com seus métodos, a ciência moderna descarta a relação íntima entre pesquisador e 

objeto de pesquisa para dar validade ao seu discurso. Adota assim a ideia de que o sujeito que 

produz conhecimento precisa ser um observador neutro e objetivo quanto ao que se quer 

conhecer. Sua vida, experiências e sentimentos são anulados nesse processo.  

Para dar base a sua argumentação, a autora faz uso dos argumentos de outros 

pensadores que vão a fundo questionar esse aspecto do paradigma dominante, entre os quais, 

Humberto Maturana, que questiona essa separação mostrando que um "fenômeno é construído 

a partir de um observador em sua relação com o meio exterior, relação essa que passa por sua 

visão de mundo e seus valores." (PRIGOGINE apud ALMEIDA, 2006, p. 3). Ou ainda 

Prigogine que aborda serem os "elementos irracionais presentes na construção de conceitos" 

(PRIGOGINE apud ALMEIDA, 2006, p. 6). Almeida ainda mostra que somos parte de uma 

natureza complexa, somos fruto de uma cultura, produzindo daí uma variedade de 

interpretações sobre os mesmos fenômenos. Portanto, a necessidade de reconhecermos a 

singularidade presente nesses processos, o diferente, o heterogêneo e as surpresas que possam 

aparecer.  

 Exercitar esse olhar da inteireza do todo que é o ser humano é recordar que cada um 

de nós é "um sujeito inteiro ativo, nunca uma marionete que encena uma história já pronta e 

dirigida por um demiurgo". (ALMEIDA, 2006, p. 8) 

Na mesma direção de Morin, Maria da Conceição de Almeida nos faz compreender 

que a vida e nossas experiências influenciam nosso processo de conhecer e são dispositivos da 

produção de conhecimento. Muitos hoje são os teóricos e pesquisadores que assumem como 

princípio de suas reflexões os acontecimentos singulares e próprios de suas vidas. Nas 

palavras de Morin citadas por Almeida: “É mais adequado afirmar que se trata de ‘por a vida 

nas idéias e as idéias na vida’, como diz ele, e de fazer dos textos uma tapeçaria na qual o 
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intelectual está tecido por inteiro, mesmo que não por completo”. (MORIN apud ALMEIDA, 

2006, p. 11)  

 Para isso a educação precisa se pautar e favorecer essa “inteireza do sujeito”. É 

necessário tomar consciência dessa separação, relativizar a objetividade e reduzir o 

sentimento de verdade absoluta, como afirma Almeida (2006).  

 A passagem pelos argumentos de todos esses autores nessa parte do capítulo me 

permitiu compreender outras ideias, princípios e noções que integram um paradigma distinto 

daquele aplicado nas ciências modernas e que, a partir dos quais, encontrei elementos, ideias e 

reflexões importantes para apresentar a epistemologia dos “estudos do cotidiano”. 
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ESTUDOS DO COTIDIANO E UMA PROPOSTA CURRICULAR DE 

UM CURSO SUPERIOR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA UFF -  

ANGRA DOS REIS 

 

 

I – A Construção do Conhecimento nos Estudos do Cotidiano 

      Os estudos do cotidiano se pautam pelas características citadas acima de uma ciência 

que emerge compreendendo a necessidade de outros olhares para os fenômenos educacionais 

muito distintos daqueles que fundam o método da ciência moderna. 

Partindo dos pressupostos apresentados sobre modos de validação, legitimação e 

produção do conhecimento científico, destaco aqui as bases epistemológicas do campo dos 

estudos do cotidiano como mais uma possibilidade extremamente fértil de conceber a 

natureza do conhecimento e a própria relação que se estabelece entre aquele que se propõe a 

pesquisar um fenômeno e vice-versa, de sempre está em transformação. 

Em se tratando da construção do conhecimento, da natureza do conhecimento 

cientifico e de como se processa uma pesquisa cientifica, Almeida, autora já citada 

anteriormente, pontua o aspecto dinâmico de uma pesquisa e de sua capacidade de 

intervenção no mundo:   

A pesquisa pode ser considerada como uma atividade de ponta na construção 

de narrativas científicas sobre os fenômenos do mundo, sejam esses 

fenômenos físicos, metafísicos, culturais, microscópicos ou macroscópicos. 
É por meio dessa atividade que os conhecimentos acumulados são 

ampliados, transformados, ganham historicidade e se mantêm vivos - porque 

em permanente metamorfose (ALMEIDA, 2009, p. 97).   
 

Como também afirma Marton, 

 
A pesquisa concorre de modo eficaz para a construção de conhecimento e 

práticas sociais se por meio dela os pesquisadores venham a adquirir 
competências que transitam entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo, a 

abstração e a concretude, as ideias de falso e verdadeiro, razão e emoção, 

teoria e prática (MARTON, 2014, p. 213). 
 

Como ponto de partida utilizo o dossiê organizado por Inês Barbosa intitulado 

“Estudos Cotidianos, Pesquisa em Educação e Vida Cotidiana: O desafio da coerência” 

(2008), em que a pesquisadora traz reflexões em torno de questões metodológicas, 

epistemológicas e políticas desse campo dos “estudos do cotidiano” e do pensamento que o 

norteia.  

Oliveira, uma das autoras que compõem com escritos esse dossiê, destaca, na mesma 

perspectiva de Santos, Morin e Almeida, que para os fenômenos humanos existe 
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“insuficiência dos métodos de pesquisa associados ao cientificismo positivista" (OLIVEIRA, 

2008, p.163). Afirma ainda que precisamos ter e criar formas de ação mais coerentes com os 

discursos que produzimos.  

Podemos perceber que os pesquisadores e teóricos empenhados nos estudos do 

cotidiano buscam a superação do modelo hegemônico predominante nas práticas de pesquisa, 

herdeiro da ciência moderna. A mesma autora aborda bem essa questão quando trata do 

caráter social e político ligado ao que é válido como conhecimento, já que apenas o modelo da 

ciência moderna tem obtido reconhecimento. Diz ela que essa forma de pensar "tem servido 

para excluir e marginalizar outras formas de conhecimento, as práticas sociais a elas 

associadas - seus modos de estar no mundo - , seus portadores e representantes”. (OLIVEIRA, 

2008, p. 163). Numa outra direção, fazer vir à tona essas práticas e as pessoas que as 

produzem é dar unidade e coerência às teorias e às metodologias na sua relação com a 

política. 

Assim, recuperar a importância e a validade dos conhecimentos e práticas da 
vida cotidiana, a importância de pesquisá-las reconhecendo-lhes a 

especificidade e a riqueza é, também, uma ação política. Ou seja, o 

reconhecimento da indissociabilidade entre essas diferentes dimensões traz 
consigo o desafio da coerência teórico-metodológica-politica (OLIVEIRA, 

2008, p. 163). 

 

 Esse outro modo de olhar se justifica também por uma luta de cunho social e político 

na medida em que deseja o reconhecimento de outros modos de criação do conhecimento. 

Compreende-se que os conhecimentos “são, sempre, processos sociais nos quais as estruturas 

sociais, as relações de poder, as circunstâncias do momento, as possibilidades da competência 

científica e da vida pessoal dos pesquisadores, os espaçotempos nos quais tudo será pensado, 

vivido e produzido se enredam” (OLIVEIRA, 2008, p. 165). 

Nesse sentido os estudos cotidianos não tratam esse processo de criação/construção 

com neutralidade e separado do fazer, pois é um movimento onde o sujeito  que o produz está 

inserido e totalmente vinculado ao lugar e objeto de estudo. 

A partir dessas reflexões me dedico aqui a compreender os movimentos indispensáveis 

a esse modo de pesquisar e conhecer, sobre os quais os estudos cotidianos se debruçam. Falo 

eu a partir do modo como se pesquisa nos estudos do cotidiano e de sua fundamentação 

epistemológica. No texto "Pesquisa nos/ dos/ com os Cotidianos das Escolas Hoje no/do 

Cotidiano" (2008), Nilda Alves e Regina Leite Garcia, autoras de referência fundamental para 

os pesquisadores dos estudos do cotidiano no Brasil, expõem que esses estudos compreendem 
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que a forma como se pesquisa e se produz o conhecimento tendo por base os métodos da 

ciência moderna não é suficiente para a compreensão de outros aspectos e fatores ligados à 

educação e à vida, pois a ciência, com seu modo de conhecer, produziu limites a serem 

superados, entre os quais, a fé no sujeito “iluminista”, ou seja, aquele que acredita que seu 

olhar diante da realidade é absoluto e pode ser o fundamento de sua explicação. De outra 

parte, nos estudos do cotidiano, há o exercício de uma postura que assume sermos nós, 

sujeitos, seres inacabados, abertos, que nos modificamos com a vida e nas relações com o 

contexto.  

É necessário outro olhar para compreender o conhecimento produzido cotidianamente, 

que é visto como menos importante. "Modos diferentes e variados de fazerpensar, nos quais 

misturam agir, dizer, criar e lembrar, em um movimento que denomino práticateoriaprática" 

(ALVES, 2008, p.15). 

Como vimos anteriormente, ao se constituir e se afirmar como modelo único e 

totalitário para compreender os fenômenos da natureza, a ciência moderna passa a desprezar 

tudo que não se pauta em seus métodos. O campo dos estudos do cotidiano propõe um modo 

de se pesquisar e uma fundamentação teórica que se difere desse modo dominante de 

conhecer. É uma concepção que se opõe à dominante em suas bases epistemológicas e 

metodológicas porque compreende de maneira totalmente distinta a própria natureza do 

processo de conhecer. Tem como definição:   

Uma busca permanente, admitimos que ele é prático, pois se dá graças a 

experiência prática do sujeito que nela se relaciona permanentemente com o 
objeto. Por outro lado, admitimos que o conhecimento é social: a inter-

relação dialética sujeito-objeto só e possível, no que se refere a construção 

do conhecimento, na complexa e variada trama das relações dos homens 

com os outros homens. Por fim, entendemos que o conhecimento é histórico, 
construído pelos homens através dos tempos, em uma luta incessante pela 

apreensão do objeto, em um “longo e difícil caminho da ignorância ao 

conhecimento”, em um processo que, como a própria prática social, vai do 
pensamento complexo ao pensamento mais complexo (ALVES e GARCIA, 

2008, p. 75). 

 

Sendo assim, Garcia e Alves estão a nos recordar que todo conhecimento é prático e 

social, porque nasce das relações humanas entre si e de suas próprias experiências, práticas 

sociais e desafios cotidianos. 

Em geral, quando se fala de “estudos do cotidiano”, há uma tendência a se identificar 

com o “senso comum”, interpretado tradicionalmente no meio acadêmico como algo do qual 

deve-se afastar aquele que produz conhecimento científico. Essa maneira de pensar 

desconsidera os conhecimentos que são comuns à vida e que foram e ainda continuam a 
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alimentar as formulações, discursos e teorias científicas. Nos estudos do cotidiano há uma 

valorização dessa dimensão e que se configura como parte essencial da construção da ciência.  

As ideias que emergem desse pensamento se afirmam nas “redes de conhecimento” e de 

“tessitura do conhecimento em redes”. O conhecimento em redes é identificado pela forma 

que o conhecimento é compreendido, ou seja, dentro de outra lógica que não a da 

hierarquização presente no método da ciência moderna – indo do mais complexo ao mais 

simples; pela separação das partes de um todo e a sua posterior classificação.  

O ato de conhecer não ocorre de forma linear, e sim, usando a definição de Manhães 

(1999), conforme recordam Alves e Garcia, “como me ensinou um pescador, seu Carmozino, 

tecendo redes, permite seu crescimento para todos os lados e para a frente” (ALVES e 

GARCIA, 2008, p. 22).   

Nesse sentido, a noção das “redes de conhecimento” expressa e demarca uma opção 

política, pois carrega a intenção de superar um pensamento que se considera superior perante 

outros tipos de saberes e, em específico, os saberes produzidos cotidianamente. Essas 

concepções nos remetem aos movimentos necessários para pesquisar a partir das concepções 

citadas acima. 

Para isso tomei por base os escritos de Alves e Garcia (2008)  onde defendem quatro 

movimentos que utilizam como fundamentação para modos diferentes de criar conhecimento. 

O primeiro movimento chamado de o sentimento de mundo, nos mostra que:    

 

Para aprender a "realidade" cotidiana, em qualquer dos espaçostempos em 

que ela se dá, é preciso estar atenta a tudo o que nela se passa, se acredita, se 

repete, se cria se inova, ou não. Mas e preciso também reconhecer que isso 
não e fácil, pois o aprendidoensinado me leva quase sempre, a esquemas 

bastante estruturados de observação e classificação e é com grande 

dificuldade que consigo sair da comodidade do que isto significa, inclusive, 
a aceitação pelos chamados "meus pares", para me colocar à disposição para 

o grande "mergulho" na realidade (ALVES E GARCIA, 2008, p.21). 

      

 O sentimento de mundo como dispositivo do pensar no campo do cotidiano enfatiza a 

questão do olhar singular que cada sujeito carrega e que será variado de acordo com as 

impressões e sentimentos de seu estar no mundo. Como vimos junto ao Morin, nossos olhares 

acerca do mundo estão carregados de erros e ilusões e nossas mentes e psiques funcionam sob 

as influências da cultura à qual pertencemos. Porém, podemos aprender a lidar com esses 

erros e ilusões se os reconhecemos potentes para o nosso próprio desenvolvimento . Mais 

amplamente, a incerteza inclui a aceitação de que no contexto das imprevisibilidades, riscos, 

mudanças e crises que acontecem no mundo, nós podemos apostar na construção de 
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interpretações científicas em diálogo com outras formas de conhecimento que acompanhem a 

dinâmica dos acontecimentos. Isso não implica em conformar-se às mudanças, mas em 

exercitar uma compreensão de amplas entradas e referências. 

          Outra questão de suma importância e que é problematizada nos estudos do cotidiano é a 

separação pré-estabelecida na ciência moderna entre o homem e o objeto de estudo, o que 

dificulta a compreensão do próprio processo de construção do conhecimento que, como 

pudemos identificar a partir dos argumentos de Santos, Morin e Almeida, é de natureza 

subjetiva. Nos estudos do cotidiano, nós produzimos conhecimentos que são as nossas 

práticas sociais e uma integração da subjetividade que inviabiliza aceitar a total objetividade e 

neutralidade. A respeito disso, me afino com o que diz Marton: 

O sujeito é aquele que é capaz “em si, por si e para si”, como recorda Morin, 

de organizar as informações do mundo, sejam elas antagônicas ou não entre 

si, e ao separá-las, associá-las, inclui-las, ou exclui-las, as reordena em 

novos padrões de conhecimento (MARTON, 2014, p. 204).  

 

        Outro movimento que aqui me volto a compreender e que é discutido  é o “virar de ponta 

cabeça” por Alves e Garcia (2008). Em outras palavras, trata-se de não iniciar uma pesquisa 

científica pressupondo partir de uma verdade absoluta já estabelecida anteriormente, e pensar 

que a ciência moderna não deva ser descartada, mas que tem limites a serem superados. 

Quando me refiro ao não ato de não descartar essa ciência é porque, mesmo que 

posteriormente posta sob crítica e problematização, cumpriu historicamente a função de 

produzir um tipo de conhecimento que não se valia das crenças e doutrinas. O problema está 

em que tem sido praticada e entendida como conhecimento superior aos outros e que, desse 

modo, se julga ter o poder de discriminar outros saberes e práticas construídos na sociedade. 

       Esses movimentos, como sugerem Alves e Garcia, levam-nos ainda a procurar “beber em 

todas as fontes”, compreendendo assim o múltiplo como base da pesquisa. Admitindo que o 

paradigma dominante seja insuficiente para enxergar os fenômenos humanos, essa postura 

“significa a ampliação e a complexificação do que vamos considerar como fonte de 

conhecimento” (ALVES E GARCIA, 2008, p.28).  

 Cabe ainda outro movimento: “Narrar a vida e literaturizar a ciência”. A narrativa é 

utilizada como ferramenta de produção/criação do conhecimento. Isso significa dar 

importância ao que é contado, lembrado e vivido no cotidiano. Assim como ocorre nos 

fenômenos educacionais, que podem ser percebidos a partir dessas narrativas dos sujeitos 
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inseridos nesse contexto, criando possibilidades outras diferentes daquele que conta a partir de 

um lugar distante, frio, neutro e alheio, porque não imerso no mesmo ambiente.   

As reflexões acerca do campo do cotidiano expressam e demarcam uma postura 

epistemológica, metodológica e política que está em sintonia e de modo crescente com o 

paradigma emergente discutido por Boaventura de Souza Santos e as “ciências da 

complexidade”. A partir do pensamento de Morin e, mais adiante, com Maria da Conceição 

de Almeida, podemos admitir que o inacabamento, a incerteza e o erro são parte essencial do 

conhecimento e assumir a complexidade e tudo que carrega em si – liberdade em negociação 

com o determinismo, emergências, imprevisibilidade, capacidade de auto-organização. O 

reconhecimento dessas dimensões da natureza do conhecimento e da própria complexidade de 

nossa condição humana, aponta para o desenvolvimento de possibilidades muito maiores do 

que prevê a perspectiva determinista e linear do modelo hegemônico adotado nas ciências.  

Essas formas novas de pensar não fazem do conhecimento científico mais um artifício 

de dominação do homem, mas têm a função de libertá-lo de amarras apontando para 

possibilidades que o aproximem de seu próximo e naquilo que têm em comum. Há a intenção 

verdadeira de uma sociedade mais justa e igualitária, porque reconhece as práticas, saberes e 

conhecimentos não somente de alguns, mas de todos, e, antes de tudo, considerando os 

sentimentos humanos e as múltiplas práticas sociais.  

 

 

II- Núcleos de Estudos e Atividades Pedagógicas: uma proposta curricular inovadora 

 

 Em continuidade às ideias acerca da produção de conhecimento a partir dos “Estudos 

Cotidianos” e com o intuito de dar visibilidade a sua prática, apresento uma breve análise de   

proposta curricular criada à luz dessas concepções de conhecimento tratadas anteriormente. 

No texto “A Construção do Conhecimento e o Currículo dos Cursos de Formação de 

Professores na Vivência de um Processo”, produzido por Nilda Alves e Regina Garcia e que 

foi incluído no Grupo de Trabalho de Currículo da ANPED, em 1992, é apresentado um tipo 

de proposta  curricular para a formação de professores nos cursos de licenciatura em 

Pedagogia bem diferente das habitualmente formuladas até então, tendo por base os “Núcleos 

de Estudos e Atividades Pedagógicas – NEAPs”. Esse currículo, com início no ano de 1992, 

aconteceu no âmbito de um curso superior de formação de professores em Angra dos Reis, na 

Universidade Federal Fluminense, e foi pensado tomando por público-alvo, principalmente, 

os professores da rede municipal de Angra dos Reis. Além das professoras Nilda Alves e 
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Regina Leite Garcia, as principais formuladoras das ideias que balisaram esse curso 

experimental, integraram-se ao grupo de estudo os professores Gelta T. Xavier, Angela C. 

Siqueira , Luiz Carlos Manhães, do grupo de professores da ESSE, e Maria Tereza Políologo 

que, na época, era subsecretária de educação pelo município de Angra dos Reis. 

 Compreendia-se a possibilidade de um currículo que fosse de encontro às ideias acerca 

da construção de conhecimento em outra perspectiva e em oposição à dominante, a qual ainda 

se expressa de forma hegemônica nas instituições educacionais e, em especial, nos cursos de 

licenciatura em Pedagogia, em todos os níveis através de currículos, conteúdos e 

conhecimentos operados de forma fragmentada.  

         Nesse sentido, o currículo dos "NEAPs" (forma como foi apelidado), foi constituído por 

esse outro modo de pensar a construção do conhecimento que toma a prática como ponto de 

partida, pois concebe que somos sujeitos empíricos e, portanto, conhecer já é uma prática 

social. Essa concepção assumida pelos estudos do cotidiano afirma "como práxis a atividade 

produzida historicamente, que recupera a unidade sujeito e objeto, processo e produto” 

(ALVES e GARCIA, 1995). Assim, acredita-se que retomando o sentido de totalidade da 

relação entre o homem e o mundo, se criam possibilidades mais amplas para a construção do 

conhecimento que, por sua vez, é entendido como não linear e separado, distinto, portanto, do 

proposto pela ciência moderna. Reconhece que o processo de conhecer se dá de maneira 

articulada, junto e ao mesmo tempo, simultaneamente, assim como os acontecimentos do 

mundo.  

Pensar sob a luz dessa concepção é pensar um curso de formação de professores a partir 

de suas práticas segue por  outra lógica que não a de tomar as teorias a serem aplicadas, e sim 

a partir dos acontecimentos cotidianos da prática docente e de seus fazeres-saberes. É buscar 

como ponto de partida a prática nesse constante e incessante movimento prática-teoria-

prática. Sobre isso, Alves e Garcia (1995) esclarecem o seguinte:  

A teoria será permanentemente confrontada com o 

social/escolar, e este será olhado a partir da teoria, recuperando-

se a unidade dialética teoria-pratica. Mas apreender o real exige 

mais do que o olhar da Filosofia, Sociologia, Psicologia ou 
Antropologia. Exige a articulação das diferentes áreas do 

conhecimento na interdisciplinaridade, redefinindo métodos e 

categorias (ALVES e GARCIA, 1995, p.77). 
     

 Nesse sentido, a articulação entre as disciplinas no interior dos “NEAPS” será uma 

constante, quebrando determinada lógica utilizada no Ensino Superior que reproduz um 

distanciamento entre o cotidiano do trabalho docente e o que é teorizado sobre ele,  ou seja, 
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desenvolver o trabalho docente requer reflexão sobre a prática, e não somente a teoria contada 

sobre ela, a qual acaba por esconder ainda uma lógica do que deve ser feito pelo docente sem 

estar imerso nesse cotidiano, ou tratá-lo com olhar de pesquisador e não o próprio olhar de 

quem trabalha e reflete sobre sua atuação em um permanente e constante exercício de práxis, 

que como destacado por Garcia (1995), compreende unidade entre processo e produto, sujeito 

e objeto. 

 Alves e Garcia (1995) abordam sobre a estrutura curricular do curso pontuando as 

questões centrais, que são os princípios que norteiam essa construção, não entendidos 

isoladamente, mas que se completam quando compreendidos em suas bases. A esse respeito, 

vale considerar, em específico, quando se trata da prática de professores e a escola, o que 

outro autor pontua:  

O professor durante sua formação inicial ou continuada, precisa 

compreender o próprio processo de construção e produção do 
conhecimento escolar, entender as diferenças e semelhanças do 

processo de produção do saber científico e do saber escolar, 

conhecer as características da cultura escolar, saber a história da 

ciência e a história do ensino da ciência com que trabalha e em 
que pontos elas se relacionam. Esses elementos que constituem 

apenas uma das características do trabalho docente, sem 

desconhecer as outras dimensões, já revelam e demonstram a 
sua complexidade (DINIZ, 2000, p. 47). 

  

Essa concepção revela ainda ter por base um construto histórico de uma dimensão 

político-social “que aparece em estudos no Brasil na primeira metade dos anos 80 onde os 

autores enfatizavam esse caráter político da formação de professores e a competência técnica 

como condição necessária para assumir esse compromisso político”. (idem, p. 47) 

Podemos também observar que esse modelo curricular se difere do que é ainda 

comumente realizado em outros cursos que seguem “o modelo original das licenciaturas, 

seguindo a fórmula 3 + 1, onde as disciplinas pedagógicas ficam justapostas às de conteúdo, 

sem haver um mínimo de articulação entre esses dois universos" (ibide). 

A proposta curricular dos núcleos de estudos trabalhava justamente no intuito de acabar 

com essa desarticulação entre teoria e prática que se dá por esse modelo curricular de 

“linearidade, hierarquização, fragmentação e individualidade do conhecimento, que assim se 

contrapõem propondo complexidades crescentes de múltiplos percursos, da articulação e da 

construção coletiva”. (ALVES e GARCIA, 1995, p.80) 

Como vem exemplificado nessa figura do texto produzido por ALVES e GARCIA 

(1995, p.81), podemos perceber que, do ponto de vista metodológico, essa proposta prevê que 
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o modo de fazer com que o estudante articule o conhecimento inclui dinamicamente 

atividades de pesquisa, culturais, práticas na escola e processo avaliativo.  

A figura a seguir representa ainda todo o percurso dos Núcleos de Estudos e atividades 

Pedagógicas, como funcionavam os encontros dos eixos curriculares e processos 

metodológicos dentro das disciplinas. Assim, a construção do conhecimento ocorre de forma 

articulada a todo tempo alterando a lógica dos modelos tradicionais onde se separam os 

fundamentos da prática pedagógica, ou seja, onde se separa teoria e prática na formação dos 

profissionais de Educação. 
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Visão do currículo realizado em Núcleos de Estudos e Atividades Pedagógicas  

 (ALVES e GARCIA, 1995, p.81) 
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A proposta curricular elaborada assume, então, que o processo de 

conhecimento, bem como o caminho curricular, se dá não linearmente, mas 

como uma espiral aberta, na qual a tensão é constante entre as disciplinas e 
atividades, na construção do tecido das múltiplas relações, entre 

individualidades e coletivos, e pelos vários trajetos realizados do particular 

ao geral, e deste novamente ao particular, com a mediação do específico (as 

habilitações) (ALVES e GARCIA, 1995, p.81 e 82). 

  

 Dessa perspectiva, há um entendimento de que o percurso do estudante do curso de 

Pedagogia é extremamente influenciado pelos coletivos de forma a relacioná-los com a 

singularidade de sua própria experiência que, por sua vez, irá retroagir em sua prática e atingir 

contextos mais amplos, ou seja, do particular ao geral. 

Esse currículo assim funciona de forma que os fundamentos se encontram com os 

métodos e princípios no interior das disciplinas, e não como nos currículos tradicionais, onde 

os fundamentos servem de base às disciplinas, tratando de forma específica e, em separado, a 

prática pedagógica.  

 A proposta dos “Núcleos de Estudos e Atividades Pedagógicas” “funcionava em torno 

de temas que expliquem e subsidiem a superação das problemáticas educacionais nacionais, 

na sua concretude local e regional, procurando dar conta da totalidade do conhecimento em 

síntese frequente”. (ALVES e GARCIA, 1995, p.82)   

 Como no exemplo a seguir, que mostra como funcionavam os temas propostos 

abordados em cada NEAP. 

 1- Educação e Sociedade: Análise de estrutura e conjuntura e suas 

relações;  

 2 - Educação, História e Conhecimento: O processo histórico de 

construção coletiva do conhecimento e a privatização deste; 

 3 - Visões de mundo e o ensino das ciências: A ciência como espaço 
de disputa e a importância da socialização do conhecimento científico.  

(ALVES e GRACIA ,1995 p. 82,83). 

 

 Nesse período de produção/criação/vivência/execução da proposta curricular desde 

1992, em 2001, ocorre reforma curricular a que tive acesso no final da graduação - anos de 

2009/2010. Para a reformulação curricular realizada em 2001 tomando por base a até então 

proposta curricular do curso de Pedagogia de Angra dos Reis-UFF de 1995 fizeram parte da 

comissão os professores Edith Lone dos Santos Frigoto, Gelta Therezinha Ramos Xavier, José 

Luiz Cordeiro Antunes (sistematizador), Lia Vargas Tiriba, Luiz Carlos Siqueira Manhães 

(presidente da comissão), Maria Felisberta Baptista da Trindade (sistematizadora), Olga 
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Azevedo Marques de Oliveira, Sandra La Cava de Almeida Amado e Sonia Maria Leite 

Nikitiuk. 

 Conforme documento da referida reformulação (2001), considerava-se, 

preliminarmente, a atenção especial para dois eixos nas  alterações: o primeiro eixo, 

fundando-se em um movimento de mudanças em outras licenciaturas; e, o segundo eixo, das 

mudanças na formação em outros graus de ensino. Essa reformulação se justificava, pois, 

conforme dito no documento:  

Considera-se que a riqueza de uma mudança curricular deveria ser vivida em 

sua totalidade possível. Sobretudo na unidade da UFF que tem como uma de 
suas obrigações acadêmicas o pensar e o fazer curricular, em todos os seus 

aspectos: estrutura, articulação entre disciplinas, conteúdos, metodologias, 

planejamento e avaliação (FRIGOTO e et. al., 2001, p.3). 

  

 A reformulação ocorrera também em virtude de questões “normativas ligadas ao 

Conselho Federal de Educação citadas em novos pareceres e decretos, pois o currículo dos 

NEAPs já não cumpria com o propósito de uma formação alinhada com a prática e as 

exigências de inserção profissional e de trabalho” (IDEM, 2001, p.3).  

 Nesse sentido, o perfil profissional a ser buscado com essa reformulação seria o de 

pedagogo multiqualificado, enquanto no currículo anterior - 1992-2001 – o perfil era centrado 

na docência, na pratica pedagógica e nas atividades de pesquisa ligadas ao campo 

educacional. Assim : 

O curso proposto objetiva formar o educador, coerente com as dimensões 

contempladas a partir do significado de base comum nacional, explicitadas 
nos encontros nacionais de educadores, desde 1983. Assim, por um lado, 

esse educador deve ter incorporado na sua formação 

A- a dimensão profissional, referida a um corpo de conhecimentos 

totalizador, o que o identifica como educador, articulado dialeticamente com 
o domínio do conhecimento especifico de cada uma das áreas. 

B- a dimensão política, apontando para que seja capaz de repensar e recriar a 

relação teoria-prática da educação e de suas relações com a sociedade, 
sinalizando deste modo, para uma prática profissional consciente e 

comprometida com a democratização da sociedade. 

C- a dimensão epistemológica, remetendo à elaboração de um saber onde o 
científico deve ter um espaço privilegiado, habilitando para que na sua 

prática profissional rompa com o senso comum, elevando a patamares 

superiores o conhecimento da classe trabalhadora. (II Encontro Nacional, 

CONARCFF, 1986) (IDEM, 2001, p.6). 
  

 É claro na proposta pedagógica dessa reformulação o destaque à formação do 

profissional de educação que atuasse não somente na escola e de um único modo, mas 

cumprindo outras funções, assim como em outros setores e/ou espaços educativos, de modo 

mais amplo. 
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 A proposta encaminha no sentido de formar, de maneira 

interdisciplinar, os profissionais para as seguintes espaços e tempos 

educativos: 
 1- Magistério de ensino fundamental de 1 a 4ª series; 

 2- Magistério de crianças de 0 a 6 anos (educação infantil); 

 3- Magistério de matérias pedagógicas de ensino médio 

(escola/normal / curso de formação de professores); 
 4- Administração educacional; 

 5- Supervisão educacional; 

 6- Orientação educacional (2001, p. 6 – grifo meu). 

 

 Assim, a proposta considera uma visão totalizadora que não fragmente a formação dos 

profissionais que atuam na educação, tendo a docência como base, porém considerando esses 

outros espaços de atuação. Desse modo, “a proposta encaminha no sentido de formar de 

maneira interdisciplinar”. (IDEM, 2001, p. 6). 

 Em se tratando dos princípios que regeriam a nova proposta curricular, seriam 

mantidas as mesmas concepções anteriores que subsidiavam os Núcleos de Estudos, onde: 

 A figura que melhor representa o currículo pleno e de espiral aberta, 

na qual as várias disciplinas, com seus conteúdos e métodos próprios 

relacionados as ciências que lhes servem de base pensada na sua relação com 
o campo educacional, vão sofrendo alargamentos crescentes, sendo 

apreendidos nos diversos pontos da referida espiral, em um processo sempre 

inconcluso (IDEM, 2001, p.7). 

  

 Desse modo, os NEAPs continuaram a ser considerados por eixos temáticos que 

norteariam as disciplinas, acrescentando outras que viessem a contemplar a formação mais 

ampla, não só centrada na docência, mas, como previsto, o profissional de educação em 

outros espaços, além da escola. Logo abaixo apresento um dos núcleos que evidencia esse 

aspecto:  

 NEAP 8 - Práxis pedagógica I: A teoria e prática dos profissionais da 

Educação 
 Disciplinas: 

 a - Língua Portuguesa: Conteúdo e Método I  

Objetivo: Analisar as concepções metodológicas que subjazem a prática do 

ensino da língua no ensino fundamental 
 b-Matemática: Conteúdo e Método I  

 Objetivo: Analisar a releitura no praticado ensino de matemática no ensino 

fundamental 
 Ciências Sociais: Conteúdo e Método I 

Objetivo: Refletir sobre os elementos gerais da ciência em sua aplicação no 

ensino fundamental. 
 d - Ciências Naturais: Conteúdo e Método I 

Objetivo: Analisar os diferentes métodos empregados no ensino de ciência 

na escola fundamental 

 e -  Corpo e Criatividade I   Objetivo: caracterizar as múltiplas 
relações entre corpo, criação e individualidade. 

 f - Seminário de Avaliação e Planejamento VIII 
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Objetivo: Avaliar e planejar em conjunto, os NEAPs. 

  

 Esse documento de reformulação tem por objetivo atender os pareceres para formação 

“preocupados e comprometidos com uma qualificação mais consistente, dos profissionais da 

educação, nos diversos níveis de formação. ” (FRIGOTTO, 2001 p.2) 

É necessário ainda considerar as mudanças e o que foi mantido dentro das concepções 

já abordadas. A essa proposta que apresento de reformulação em 2001, mantêm-se as 

concepções acerca da natureza do conhecimento e a forma como isso é construído na 

formação.  Nesse sentido a visão curricular continua sendo a de espiral, onde se afirma que 

teoria e prática não estão separadas, mas em relação.  No campo das mudanças, como houve 

uma ampliação no sentido das qualificações que esse currículo possibilitava aos formandos, 

foi acrescentado também nos NEAPS algumas disciplinas que dão suporte a atuação desse 

profissional em espaços não escolares. Assim essa reformulação perde a centralidade na 

docência, apesar de ser objetivo principal, ocorrendo também atenção para outras 

habilitações. 

 As disciplinas que compõem os NEAPs possibilitarão a sólida 

formação teórica à formação dos educadores, sendo, desta forma, as 

ferramentas necessárias para a compreensão do fenômeno educativo e 

possível transformação/intervenção da prática pedagógica na escola e fora 
dela; ou seja, em todos os espaços educativos. Representam assim, o 

espectro que permitirá a ampliação do olhar do educador como investigador 

e acionador da realidade educativa e societal. (IDEM, 2001 p.12) 
 

 Mantêm-se também as concepções acerca da pesquisa e pratica pedagógica onde o 

cotidiano educacional será o foco. A proposta curricular apresentada em continuidade a 

proposta inicial formulada em 1992 mantém a preocupação em contemplar as concepções de 

construção de conhecimento, não pautadas pela ciência moderna, mas que garantam um 

currículo que leve em consideração conhecimentos construídos no cotidiano das escolas e 

espaços educativos, que são potentes para reflexão constante e que a prática docente necessita. 

Nesse sentido algumas considerações sobre essa proposta inovadora para formação de 

professores precisam ser explicitadas. 

A necessidade de construção de um currículo de formação de professores que fosse ao 

encontro a uma perspectiva diferente da hegemônica a respeito do conhecimento e da forma 

como ele se dá. Pensar nessa construção de forma não fragmentada e que se inicie com 

fundamentos afastados do real contexto escolar. 
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No texto “Sentirfazerpensar”, Garcia (2012) analisa essa proposta e traz apontamentos 

para se pensar o currículo tradicional e suas diferenças ao proposto nos Núcleos de Estudos e 

Atividades Pedagógicas. Diz assim: 

A ideia de conhecimento em rede a partir de muitas conversas (ALVES, 

2001, 2003) e composições com o pensamento de Lefebvre(1983), Certeau 

(1994), Boaventura de Souza Santos(1995) e Morin (1999), entre outras 
influencias , sustenta uma importante crítica que Nilda Alves faz a forma 

como o conhecimento organizado em “ árvore” e a influência desse modelo 

nas construções das propostas curriculares. Argumenta que o modelo da 
organização do conhecimento em “arvore” reflete-se no modelo de 

organização dos currículos em que há um “tronco comum”, composto por 

aquilo que se convencionou chamar de fundamentos e serve de justificativa 
aos “ pré-requisitos” de cada nível nessa árvore (GARCIA, 2012, p. 25) 

 

 Dessa forma, a proposta experimental elaborada se difere deste pensamento propondo 

uma articulação dos fundamentos à prática, partindo do pressuposto de que a práxis tem o 

papel de unir o que antes a ciência moderna separou, buscando a totalidade no processo de 

formação prevendo uma prática também coerente a esse pensamento. 

Para ser possível um currículo baseado nessas ideias foi proposto que acontecesse a 

partir de eixos temáticos que norteassem as disciplinas, entrelaçadas, articulando conteúdo e 

método, processos metodológicos. Entende-se que o currículo proposto tinha por objetivo 

acabar com a distância entre teoria e prática vivida nos cursos tradicionais. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 

MÚLTIPLAS FORMAS E REPRESENTAÇÕES DE DOCÊNCIA E 

MEUS CAMINHOS E EXPERIÊNCIAS NA FORMAÇÃO 

 

 

 

  Buscando compreender em que medida a formação acadêmica da UFF em Pedagogia 

com o currículo integrado por Núcleos de Estudos e Atividades Pedagógicas influenciou 

algumas práticas docentes e o modo como cotidianamente os professores se inventam como 

tais, a si e as suas práticas, me voltei a pesquisar dados que me conduzissem a esse caminho. 

Optei por utilizar como estratégias metodológicas as entrevistas com professoras, os relatos de 

ex-alunas e de uma professora por meio de sua produção acadêmica e o meu próprio 

testemunha de aluna e bolsista de iniciação científica a partir dos avanços com o grupo de 

pesquisa.  

 Como apresentado no capítulo anterior, o curso de Pedagogia tinha como base um 

compromisso social além do exercício constante práticateoriaprática que se dava na busca 

pela superação da concepção de conhecimento que fragmenta e separa as matérias 

pedagógicas dos conteúdos. Isso se tornou possível através do formato do curso em NEAPS, 

em que havia uma articulação entre as disciplinas.  

  À medida que eu avançava na graduação, começava a compreender uma série de 

fatores ligados a essas reflexões. Comecei a conhecer o campo dos “estudos do cotidiano” 

quando a cursei a disciplina de “Estágio em Séries Iniciais” com a professora Alexandra 

Garcia, espaço reservado no currículo tradicional que “teoricamente” uniria teoria e prática. 

No decorrer das aulas fui sentindo através dos diálogos estabelecidos com a professora que 

suas ideias se aproximavam do que eu buscava compreender. 

 A partir desse primeiro contato, iniciei no grupo de pesquisa “Reinventando-se 

Professor: Currículo e multiplicidades nas redes cotidianas”, que abordava a formação a 

partir da produção dos currículos de formação e das práticas docentes no cotidiano, também 

orientada pela professora Alexandra Garcia. Com o desenvolvimento da pesquisa, leituras, 

produção de dados, atividades de roda de conversas, pude em paralelo recortar meu tema de 

pesquisa na direção do que me movia. Assim, com as discussões e participação também em 

uma disciplina optativa “Tópicos Especiais em currículo: Formação de professores 

concepções e práticas”, comecei a compreender a questão curricular de uma forma mais 

ampla e diretamente relacionada à prática docente. Também carrega seus limites, pois existem 

outros aspectos que nos formam. Por isso, para abordar esse tema é necessário um olhar 
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amplo para compreender a formação entrelaçada a uma série de fatores, entre eles a cultura, 

sociedade, subjetividade, história, as políticas de formação.  

 A complexidade presente no campo dos debates e práticas da 

formação docente levou a opção por perceber esse campo como um “nó” e 
buscar compreende-lo seguindo alguns dos fios que o compõem, sem desatá-

lo ou tentar torná-lo plano (GARCIA, 2011, p. 39). 

 

   Com essas primeiras aproximações e, como havia no início da graduação passado por 

dois NEAPs e vivenciado uma reforma curricular, me vi a questionar as diferenças entre esses 

dois currículos vivenciados. Para isso, iniciei minha busca através de trabalhos de conclusão 

de curso dos estudantes que vivenciaram os Núcleos de Estudos e Atividades Pedagógicas e 

que se aproximassem do que desejava tratar como tema - a formação de professores. 

Encontrei em especifico uma monografia escrita por Ivania Valverde  intitulada “Nos escritos 

de minha vida, A minha história de professora: caminhos reflexivos para a formação 

docente” (2003). Nesse trabalho Valverde aborda sua construção única e singular de ser 

professora, relacionando com acontecimentos de sua vida e ainda com o currículo 

diferenciado e inovador dos NEAPS. Nesse sentido, Valverde (2003) relata sobre o todo do 

curso e o início de sua graduação, refletindo sobre as características dos NEAPs: 

 É muito presente na proposta pedagógica do curso uma preocupação 
com a reinvenção, ressignificação e reconstrução da escola na / da sociedade, 

em que os diferentes sujeitos tenham o direito e a liberdade ao discurso, em 

que as relações estabelecidas sejam responsáveis por um processo de 
inclusão e não mais de exclusão. Uma escola em que professores e alunos 

criem e recriem os conhecimentos juntos. Escola e sociedade devendo se 

comprometer com os interesses da classe trabalhadora, devendo se mobilizar 

para uma educação que leve a uma reflexão crítica sobre o mundo 
(VALVERDE, 2003, p.14). 
  

Desse modo, percebi em suas palavras que havia compatibilidade com as ideias 

apresentadas do curso, cuja preocupação era unir a prática pedagógica às reflexões acerca da 

educação de modo global e local e ainda fazer com que os estudantes também refletissem 

sobre o curso que estavam vivenciando e suas diferenças com relação aos currículos 

tradicionais praticados. 

No decorrer de seu texto, Valverde (2003) aprofunda nos debates a partir dos temas 

tratados em cada NEAP mostrando a transformação que vivenciava em sua prática através da 

formação no curso superior. Assim, é muito presente quando trata das reflexões acerca de sua 

prática, a compreensão do ensino fragmentado na escola básica, o diálogo pouco utilizado no 

processo de ensino para com os estudantes e como, numa outra direção, acontece sua prática a 

partir de uma transformação vivenciada através de outra forma de construção de 
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conhecimento, de uma visão mais ampla da educação, de um olhar não superficial, mas que 

busca compreender essas “amarras” que produzem tal desconforto ao trabalho do professor. 

Sobre isso pontua: 

A reflexão verdadeira, ao mesmo tempo em que pode libertar o professor de 

manuais e conhecimentos teóricos preestabelecidos, tornando-o sujeito de 

sua própria prática, pode libertá-lo das amarras da dominação e do 
autoritarismo, elevando-o também a condição de sujeito dentro do cenário 

geral da escola, pensando-se aí na afirmação do seu papel enquanto 

profissional do ensino e na sua participação ativa na definição dos caminhos 
da instituição escolar (VALVERDE, 2003, p. 28). 

 

Podemos ver que se trata de compreender o caráter político como dimensão inerente a 

prática de todo educador na medida em que reconhece esses aspectos e atua de forma que vá 

ao encontro ao que acredita. 

Valverde (2003) busca também referências em sua história de vida, descrevendo 

detalhes da relação com sua família, a sua situação social até o curso normal onde se torna 

“oficialmente” professora das séries iniciais de ensino. Trata ainda de trazer exemplos do seu 

cotidiano na escola, lugar onde se afirmam as concepções criadas no decorrer do curso. 

Apresento a seguir experiência em que Valverde (2003) conta como trabalhou o preconceito e 

racismo em uma das turmas que trabalhava: 

Desde que tomei consciência de que, como educadora, tenho o dever de 
contribuir para o desmascaramento ideológico, venho trabalhando, dentre 

outras, a questão do preconceito e do racismo com minhas turmas. Lutar 

como educadora e cidadã contra o racismo e preconceito, se tornou com as 

experiências do curso superior, um objetivo permanente no meu trabalho, 
ministrada pelo professor Paulo César Rodrigues Carrano e no NEAP, na 

disciplina Ciências Sociais Conteúdo e Método, ministrada pelo professor 

Carlos Parada, tive a oportunidade de realizar pesquisas sobre esse tema. 
Essas pesquisas resultaram em experiências pedagógicas gratificantes. Numa 

das turmas em que lecionei o trabalho realizado teve como culminância uma 

peça teatral (VALVERDE, 2003, p.49). 
 

É interessante analisar que, durante a graduação e logo nos primeiros períodos, me 

chamaram atenção esses aspectos da prática docente. Frequentemente me debruçava a 

compreender os problemas ligados a educação e, em específico, a prática do professor 

questionando o problema da aprendizagem e atribuindo esse processo somente a 

responsabilidade docente, e em diálogo, relacionando com as disciplinas que 

problematizavam essas questões, eu criava e recriava representações de docência que 

carregassem essa fala acima. Além disso, acreditava mais ainda que realmente fosse possível 

no cotidiano escolar o exercício de uma prática coerente com o discurso crítico que não se 

tornasse somente uma “falácia”, como de fato para mim se tornou. Porque, embora o currículo 
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que vivenciei me trouxesse uma leitura dos problemas educacionais, um discurso bem 

produzido do que está errado e de como deve ser, faltou a prática em si, faltou apreender uma 

outra lógica , não só a de criticar, mas a de saber praticar de modo coerente ao discurso que se 

produz. 

Um outro recurso que utilizei para compreender os sentidos de docência produzidos 

pelo currículo dos Núcleos de Estudos foi a entrevista semi-estruturada com uma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

colega que trabalha na rede municipal de Angra dos Reis e que havia feito a graduação na 

UFF a partir do ano de 1999, passando pela reforma curricular em 2001 apresentada neste 

trabalho. Dessa forma ela conta sobre as experiências do NEAPs: 

 
O currículo dos NEAPs me proporcionou perceber a aprendizagem de 

forma não fragmentada. No artigo “espelho, espelho meu... Existe um curso 
mais bem bolado que o meu? ” Explicitamos isso. Um curso que possuía 

uma disciplina denominada “o homem para além do trabalho”, possui 

mérito por si só. É claro que o currículo precisa ser revisto constantemente, 

reavaliado, rediscutido, mas não resta dúvida que a proposta dos NEAPs 
era uma proposta inovadora. Toda a minha concepção de mundo, de 

docência, teve sólida base no curso de pedagogia da UFF. Dia após dia, 

mesmo após uma década.... Relembro, me aproprio, resinifico e ainda estou 
aprendendo com o curso... (Entrevistada Norielem de Jesus Martins, 2014) 

 

Assim como apresentado a partir da monografia de Valverde (2003), essa entrevista me 

conduziu a perceber melhor que aquela proposta curricular demarcava em sua formulação 

outra postura epistemológica e que se construíra em oposição às estruturas dominantes 

tradicionais. Continuava a entrevistada a respeito da construção do professor e sua relação 

com os alunos e a pesquisa: 

Um bom professor é um bom pesquisador. Do mundo, de seus alunos e de 

sua própria prática. Na minha prática valorizo a pedagogia progressista e 
libertadora na visão de Paulo Freire, bem como abordagens metodológicas 

sócio-construtivistas, que permitam interação e a construção do 

conhecimento em diálogo com a realidade. Como professora e eterna aluna 
e aprendiz, carrego comigo os exemplos exitosos das aprendizagens 

pessoais, tendo em alguns professores referenciais de bons mestres e 

procurando me aperfeiçoar para ser também um bom referencial. (idem, 
2014) 

 

Em consonância com o que está expresso na proposta curricular do curso, a pesquisa 

tem papel fundamental para a prática do professor, reconhecendo que ele é o pesquisador de 

sua própria prática. Além disso, a postura política é bem assumida quando se baseia a partir 

da prática para a construção de conhecimento. Para compreensão geral dessa relação com o 

curso, da presença da subjetividade nesse processo de formação e sobre  o que proporcionou 

essa formação, ainda minha colega dizia: 
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Em síntese, o curso foi determinante na minha “descoberta” como 

educadora e como pessoa. Carrego esta experiência bordada na minha 

subjetividade objetivada no mundo, expressão do professor Armando 

Martins de Barros.  
O curso de pedagogia da UFF me proporcionou como jovem, de classe 

popular, “migrante” da baixada fluminense e ainda não incluída no 

mercado de trabalho, a compreensão crítica da sociedade para a qual eu 
estava me preparando para atuar. Mais que isso, me trouxe desejo, 

inquietude e subsídios para buscar formas de intervir e transformar a 

realidade.  
Recordar é reviver um pouco mais... A memória é eterna. Compreendo que 

algumas pessoas não aproveitaram o curso como eu e alguns colegas. 

Entendo que a busca de cada pessoa é diferente. Esta é uma parte 

pequenina da minha vivência que compartilho aqui. (idem, 2014) 
 

Por intermédio dessa entrevista tive acesso à produção “Cadernos de Ensaios e 

Pesquisas” (2001-2002) do curso, dentro do qual havia um artigo por ela recordado. O artigo 

tinha sido escrito por alunas da 10ª turma do curso no 6º NEAP nas disciplinas de 

“Organização do trabalho na Escola”, “Trabalho Interdisciplinar na Escola” e “Política 

Educacional e Currículos Escolares”, dentro do eixo temático “A Construção Cotidiana da 

Escola: o conflito entre o público e o privado na escola e a reorientação curricular”. 

(Cadernos de Ensaios, 2001-2002, p.74) 

Neste artigo há um enfoque sobre a importância de uma melhor compreensão do 

currículo que havia sido vivenciado pelos alunos, são apresentados esclarecimentos sobre a 

implementação do curso e se percebe que o dito pelos professores produzia sentidos entre 

eles: 

A elaboração do currículo pelos princípios da Base Comum Nacional deixa 

clara a intenção desta formação, tanto na sua disposição interdisciplinar, 

quanto na ideologia implícita nos eixos temáticos referentes às disciplinas 
ministradas, o que nos faz acreditar que é possível essa construção coletiva 

de conhecimento propondo uma “contra hegemonia, participando de 

diferentes processos, de diferentes tessituras, no sentido de ir 
desconstruindo a proposta neoliberal que vigora, e reconstruindo e 

reinventando a escola de qualidade social para todos os brasileiros” (José 

Luiz Antunes). (Cadernos de Ensaios e Pesquisa, Angra dos Reis, 2001-

2002, p. 75) 
O grande desafio é o da formação articulada, organicamente, dos 

educadores. O currículo proposto se apresenta na perspectiva da 

interdisciplinaridade a partir da formação básica comum para o magistério. 
Isso permitirá uma formação ao futuro educador, nas diferentes 

especialidades, capaz de garantir-lhe uma prática cotidiana reveladora em 

três dimensões: Profissional, Política e Epistemológica. (Cadernos de 
Ensaios e Pesquisa, Angra dos Reis, 2001-2002, p. 76) 
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São também retomadas as concepções acerca do que é ser pedagogo através das falas de 

vários colegas:  

Retomando a ideia grega, eu diria que é ser um encaminhador. Não aquele 

que ensina, ou que enche o cântaro, mas que mostra ou acende o Fogo. É, ou 
deve ser, um profissional capacitado no plano pedagógico e altamente critico 

no plano político, apto a conduzir/ participar de um projeto educacional 

emancipatório/ libertador (Jorge Lopes, 10ª turma). 
Ser pedagogo é se propor a aprender e ensinar o tempo todo da vida. É ter a 

certeza da Transformação (Dilena, 11ª turma) ”. 

Um cientista de educação, não só transmissor de conhecimentos, mas 
principalmente um formador de cidadãos conscientes (Sueli, 12ª turma). 

(Cadernos de Ensaios e Pesquisas- Angra dos Reis, 2001-2002, p. 76) 
 

São apresentadas ainda outras falas que mostram os objetivos dessa proposta curricular 

voltada para a formação dos profissionais da educação, como a compreendem e que 

representações possuem, sendo alunos nesse processo: 

Penso a proposta do curso é, principalmente, levar-nos a pensar, refletir 
sobre a importância do nosso papel enquanto educadores, numa sociedade 

desigual, prejudicada por práticas políticas e econômicas perversas (Sueli, 

12ª turma).  
... acredito na proposta e é por isso que estou aqui. Penso que é a proposta 

mais viável para nossa sociedade porque ele precisa de pessoas críticas que 

possam transforma-las em uma sociedade com justiça (Dilena, 11ª turma). 
... do ponto de vista da classe trabalhadora, à qual pertencemos, ela é 

totalmente coerente e capaz de formar profissionais comprometidos com a 

transformação da sociedade. Nesse sentido, posso dizer que ela é ousada ou 

mesmo revolucionária (Jorge Lopes,10ª turma).  
 

         Em entrevista com o professor e coordenador do curso de Pedagogia naquela época - 

Luiz Carlos Siqueira Manhães, ele destaca a questão da legalidade do curso e o seu 

funcionamento dentro da lei:  

Representou que nós não precisaríamos repetir, reproduzir o currículo 
oficial da Faculdade de Educação em Niterói. Nós podemos com isso criar 

um outro currículo, uma outra carga horária com outros componentes 

curriculares como as atividades culturais, seminário de avaliação e 
planejamento, estudo dirigido. Isso nos permitiu então avançar dentro do que 

na época eram concepções mais avançadas de formação de educadores 

baseados na ANFOPE, ANPED, na nossa participação nessas entidades, no 
movimento nacional de formadores. Ele continuou experimental porque ele 

teve uma demora na oficialização, no reconhecimento dele pelo Ministério 

da Educação por causa dos problemas da burocracia federal (p. ex. o 

conselho foi extinto durante um ano, quando voltou veio com outra sigla um 
outro conselho então teve que se recebê-lo). Então isso nos levou até 1998, 

nós tínhamos essa questão de reconhecimento e ele foi aprovado com 

conceito A. A partir de 1998 com o curso já reconhecido, abre-se a 
possibilidade de repensar, de fazer os ajustes curriculares, que estamos 

fazendo do ano 2000 até então. Podemos mantê-lo fazendo modificações 

curriculares, como experimental ou podemos tirar essa expressão jurídica e 
oficializar como um curso de graduação não experimental. Mas se nós 
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vamos fazer ajustes curriculares, criando novos componentes, outa situação 

de novidade nos sistemas curriculares, eu acredito que manter juridicamente 

o termo experimental possa ser feito sem nenhum problema. O fato de o 
curso ter 9 anos não significa que ele tenha que deixar de ser experimental, 

mas pode continuar sendo porquê é experimental no sentido de apontar 

experiências novas que outros cursos podem experimentar também nas suas 

reformulações curriculares. (Cadernos de Ensaios e Pesquisas, 2001-2002, 
p.77 e 78) 

 

Esse trecho acima elucida bem o discurso de um professor que efetivamente 

participou da elaboração e execução do currículo e que o interpretava a partir do olhar de 

quem o pensou. Os demais relatos apresentados brevemente de autores/colegas de profissão 

fizeram vir à tona grandes possibilidades no que concerne à construção de conhecimento na 

formação de professores e suas práticas cotidianas. Foi possível compreender alguns modos 

de ser professor a partir de um currículo e como alguns deles compreenderam suas vivências 

numa proposta curricular diferente.  

Essas reflexões haviam acontecido em tempo próximo ao meu processo na entrada 

da graduação, quando foi para nós apresentada a proposta em NEAPs. Vivenciei um pouco 

dessa proposta até sua reforma em meados de 2010. Essa experiência foi rápida e, 

principalmente, porque na época eu não compreendia do que se tratava. Foi uma passagem 

onde os encontros vivenciados em final dessa proposta já não expressavam o que de início 

tinha sido pensado.  O corpo docente também foi se modificando nesse tempo. 

Os caminhos percorridos durante a graduação somados aos diálogos que fazia com 

minha mãe, professora, portanto, inserida na prática pedagógica já há alguns anos, foram em 

mim produzindo novas possibilidades de pensar modos de docência e a própria formação do 

professor e reflexões acerca da separação tão falada entre os discursos produzidos na 

faculdade e a prática desse profissional.  Contudo, minha entrada no grupo de pesquisa foi, de 

certa maneira, uma experiência que ampliou meus questionamentos e observações feitas nos 

estágios do curso, buscando referências que me ajudassem a refletir sobre esses aspectos. 

Com a pesquisa pude me aproximar de pontos importantes para a formação de professores e 

pude reconhecer o quanto o currículo transforma, mas também tem suas limitações. Nós 

também nos formamos professores através de um processo subjetivo em que outras 

influências anteriores à forma tida como oficial e até mesmo da representação que vamos 

construindo ao longo da vida do que é ser professor. 

Essas representações, como pudemos observar a partir dos relatos, são de várias 

naturezas e circulam em nossa sociedade. Uma vez que estamos imersos em determinada 

cultura, tendemos a representar de forma ideal certo tipo de professor. Mas, o que é possível 
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afirmar é que isso é variado quando levamos em conta o ser complexo que somos e, assim 

complexos, nós nos construímos professores. 
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O INACABAMENTO NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Nesse trabalho de conclusão de curso busquei compreender dentro de uma unidade e 

aprofundamento a relação do que é valido como produção de conhecimento com os currículos 

de formação de professores e suas práticas. Foi possível compreender que a ciência moderna, 

com seu modo de conhecer e seu método de divisão das partes para chegar a algum todo, deu 

à luz a um currículo na escola, nos cursos ou na formação superior que fragmenta as áreas 

para facilitar o entendimento, mas desvinculando o sujeito das coisas do mundo e da vida, 

parecendo estarem separados uns dos outros ou sem qualquer relação, faltando uma 

compreensão geral das conexões entre si e, principalmente, sem levar ao aprofundamento no 

conhecimento. 

            Com isso busquei alicerce em autores que trouxeram o conhecimento concebido em 

outras bases epistemológicas, em específico nas “ciências da complexidade”. As reflexões 

bem pautadas a esse respeito mostraram que, em especial, nas ciências humanas, em se 

tradando do humano, não é possível fazer uso de métodos pré-estabelecidos e que não levem 

em consideração a especificidade que o humano carrega. Em Morin pude compreender o 

conhecimento que comporta a incerteza, pois sendo interpretado, está sempre sujeito aos erros 

e ilusões. Nossa condição humana é feita de razão e emoção. Partindo desse pressuposto, 

reduzir o conhecimento a um único método que se classifica como verdade universal é um 

erro, principalmente em se tratando das ciências humanas. 

Outras contribuições também foram trazidas por Boaventura e Almeida, 

argumentando pelas ideias que recuperam a partir desse paradigma que emerge da totalidade e 

inteireza entre o homem e a natureza, entre o homem e seu objeto de estudo em uma visão que 

o inclui, ao invés de excluí-lo. 

Busquei nessa fundamentação subsídios para introduzir a construção de 

conhecimento nos “estudos do cotidiano” que se baseiam nessas ideias e outras contribuições 

teóricas e de ordem prática diferentes do paradigma dominante de conhecimento. Foi uma 

busca necessária para minha entrada no currículo criado a luz dessas “novas ideias”, ou seja, 

encontrar bases epistêmicas por intermédio da proposta curricular para formação de 

professores na visão desse campo de estudos. 

Com a análise da proposta evidenciou-se outra estrutura curricular onde o 

conhecimento construído ocorre de maneira articulada e simultânea, assim como os 

acontecimentos na vida, e ainda sustentada na ideia de que é da prática que emergem os 
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sentidos para reflexão, que é através dos acontecimentos cotidianos que pensamos nas 

possibilidades de reflexão no movimento práticateoriaprática. Tendo considerado a proposta 

e os pressupostos epistemológicos, debrucei-me em compreender a prática pedagógica a partir 

do currículo dos Núcleos Estudos e Atividades Pedagógicas, que visa uma formação de 

professores que articula teoria e prática mais coerentes e que possibilitem uma sociedade em 

que a classe menos favorecida tenha subsídios para lutar por seus direitos:  

Como a gente sabe que o pensamento se acumula rizomaticamente, eu acho 

que a gente sabe que vai cair uma chuva e uma hora os rizomas vão brotar, 
como vai ser isso? Eu não sei, a gente não tem condições humanas de prever 

o futuro e também não sei se eu quero, nem sei se estarei aqui, mas é a 

certeza de que coisas vão sendo feitas GARCIA, 2012, p. 32).  
 

A partir disso buscou-se compreender as razões do que tanto falta ao curso de 

formação de professores da escola e da Educação, se as matérias dadas são de várias áreas, 

mas acabam nessa lógica sendo esvaziadas do real cotidiano escolar, do fazer pedagógico e do 

próprio conhecimento a ser aprendido que será futuramente passado. Nesse sentido, através 

dos relatos, entrevistas e documentos a que tive acesso para compreensão da prática docente 

associada a essas ideias, pude analisar outras possibilidades de construção do discurso no 

cotidiano com base em um referencial específico. Inspirei-me no desejo de me aproximar 

mais efetivamente e por intermédio dessa pesquisa das narrativas sobre as práticas docentes e 

sua capacidade de transformação social.    
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