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Resumo 

O presente artigo discute a relação entre escola e cultura, focalizando reflexões sobre o 
processo de formação cultural docente. Os argumentos objetivam analisar a formação cultural 
dos professores dos anos iniciais, explicitando os elementos constitutivos, os desafios e 
contribuições para a prática docente. A metodologia da pesquisa acompanham as orientações 
de estudos qualitativos, na modalidade estudo de caso, com a técnica de grupo focal, para a 
análise dos dados foi utilizada a técnica análise de conteúdos. Para a sustentação teórica nos 
apoiamos nos estudos de: Adorno (1996), Cush (1999), Forquin (2003), dentre outros. 
Esperamos que os resultados contribuam para que cada educador se desenvolva a partir de sua 
própria singularidade, o que propicia inter-relações aprendentes a serem experimentadas em 
atenção ao primado da vida, e não de relações supostamente imperantes e dominantes. 

Palavras-chave: Educação Formal. Formação Cultural. Prática Docente. 
 
Abstract 
 
This article discuss the relationship between school and culture, focusing on reflections on the 
cultural formation process. The targuments which aims to analyze the cultural education of 
teachers of early years, indicating the constituent elements, challenges and contributions to 
the teaching practice. The methodologia search follow the guidelines of qualitative studies, 
case study mode, with the focus group technique for the analysis of the data was used content 
analysis technique. To give theoretical support, in support of studies (1996): Adorno (1996), 
Cush (1999), Forquin (2003), among others. Given that we hope that the results may 
contribute to that every educator to develop from its own uniqueness, which provides learners 
interrelationships to be experienced in attention to the rule of life, and not be predominant and 
dominant relationship supposedly. 
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A formação de professores configura-se, na atualidade, como um desafio ao 

desenvolvimento da educação, a partir desse investimento o profissional docente poderá 

aprimorar suas habilidades e competências para assumir novas posturas ante a realidade 

educacional vigente. A concepção de formação aqui delineada transcende os domínios da 

escola, abarcando também as significações da formação cultural, uma vez que os professores 

antes de serem profissionais são pessoas, possuem trajetórias, experiências e memórias. 

Este trabalho tem como objetivo fomentar reflexões sobre a relação entre cultura e 

escola para, em seguida, relacioná-las com a formação cultural dos professores. Com esse 

objetivo percebemos a importância de se reconhecer a espécie humana, em todas as suas 

dimensões e sentidos, confirmando que a formação cultural requer uma atitude crítica de base, 

capaz de acionar o aprendizado das diferenças pelo acolhimento das singularidades próximas. 

O importante não é a afirmação de uma ideologia dominante, mas o aprendizado das 

diferenças, que fazem da espécie humana o lugar de infinitas maneiras de celebrar a vida. 

Entendemos a diferença como um acontecimento que não pode ser despercebido em nenhuma 

política de formação docente. 

Para dar sustentação teórico-metodológica, nos apoiamos nos estudos de: Adorno 

(1996), Candau (2002), Cuche (1999), Forquin (2003), Bakhtin (2003), Geertz (1978), Morin 

(2008), Schneider (1968), dentre outros. Considerando que esta pesquisa se configura num 

estudo complexo, de natureza social, no qual a compreensão do contexto sócio-cultural se 

apresenta como elemento importante para a investigação da formação cultural do professor 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental e suas implicações na prática docente, optamos pela 

realização de uma pesquisa com base qualitativa, pois consideramos esta a mais apropriada 

para a compreensão da especificidade da formação cultural do professor. 

 De acordo com Campos (2001), este tipo de pesquisa prioriza a análise e os 

significados obtidos através do posicionamento que os sujeitos da pesquisa e/ou pesquisador 

atribuem ao fato. Os procedimentos metodológicos da pesquisa acompanham as orientações 

de estudos qualitativos, na modalidade estudo de caso, com a técnica de grupo focal como 

estratégia de contato com os sujeitos. A dimensão do grupo foi composta de seis pessoas, 

foram realizadas em vários encontros, no início, apresentamos o foco da pesquisa e 

desenvolvemos a coleta de dados através de reuniões e entrevistas para posteriores análises 

dos depoimentos coletados. Para a análise dos dados foi utilizada a técnica da análise de 

conteúdo, com o objetivo de revelar o que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além 

das aparências do que foi dito ou escrito pelas professoras. 
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 Em face dessa discussão compreendemos que cada educador se desenvolverá a 

partir da sua própria singularidade vivente, o que propicia inter-relações intraculturais 

aprendentes a serem experimentadas em atenção ao primado da vida, e não de relações 

supostamente imperantes e dominantes. E, porque somos seres sensíveis e singulares, 

precisamos justamente aprender a ser para além das limitações mercadológicas vigentes, caso 

ainda, queiramos cultivar e preservar valores humanos que não dependem das oscilações do 

mercado para se afirmarem como tais, mas apenas dependem da genuinidade de nosso modo 

de bem-querência e vontade de mais-vida para além de toda medida que nos toque. 

1.1 Concepções de Cultura 

Sobre a concepção de cultura esclarecemos que certamente já nos questionamos, ou 

fomos questionados. Vivendo num país onde muito se fala da variedade cultural é esperado 

que tivéssemos uma ideia concebida sobre o significado desse fenômeno, tão característico da 

nossa gente e de todos os povos da Terra.  

O termo cultura origina-se do latim cultur, a princípio era relacionado ao cultivo com 

plantas e animais. No início do século XVI, seu sentido inicial sofre transformações, com o 

Movimento Iluminista, em meados do século XVIII, a utilização do sentido figurado do termo 

ganha força. A metáfora de se cultivar o espírito, assim como se cultiva a terra recebe 

reconhecimento e o termo “cultura” passa a ser entendido como o estado do espírito cultivado 

quase sempre associado à ideia de “civilização” (CUCHE, 1999). 

Com as mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais, os intelectuais 

nacionalistas alemães criticaram a influência da corte francesa, passando a usar o termo 

“cultura” para o que é autêntico e profundo, enquanto o termo “civilização” para o que fosse 

supérfluo, mero refinamento estrangeiro. Essa polarização se estabelece por um bom tempo 

no século XIX: para os alemães, a concepção de cultura abrange o conjunto de tradições 

artísticas e intelectuais que marcam determinado povo; para os franceses, a noção de cultura 

se funda à de civilização, denotando todo um patrimônio de arte e conhecimento que se 

entende como universal. 

A discussão sobre cultura, presente no século XX, é marcada por esses dois pólos, 

um universalista (de herança francesa) e outro particularista (de origem germânica). Nos dias 

atuais, percebemos uma tendência que aproxima esses dois pólos no sentido de entender a 

cultura do ponto de vista local e universal. 
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Na área da educação, esse debate tem enfoques específicos, no decorrer dos tempos a 

educação vinha utilizando a concepção francesa, os currículos e conteúdos giravam em torno 

dos saberes consagrados. Os críticos, assim como os intelectuais germânicos do século XIX, 

defendiam a importância de envolver as manifestações culturais locais, distintas de outros 

grupos sociais.  

Conforme Schneider (1968), “cultura é um sistema de símbolos e significados [...]”. 

Segundo Max Weber, o homem é um animal que vive preso a uma teia de significados por ele 

mesmo criada. A partir desse raciocínio, Geertz (1973) sugere que essa teia e sua análise 

sejam o que chamamos de cultura, quando observa que a cultura não é nunca particular, mas 

sempre pública. Entendemos que os fatos inovadores nascem e evoluem numa reprodução 

espontânea e despercebida dos agentes culturais, e na maioria das vezes, só percebidos através 

do olhar de um sujeito externo. 

Diante das definições desses conflitos, afirmamos que o conceito de cultura não é 

facilmente definido, apresenta visões dependendo das referências paradigmáticas de sua 

elaboração. Entre as definições conceituais existentes do termo cultura julgamos uma que 

consideramos a mais completa, transcrita nas palavras de Geertz (1973, p. 15), quando diz: 

O conceito de cultura que defendo, [...] é essencialmente semiótico. 
Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias 
de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas 
teias e sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca 
de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado. 

A ideia do autor afirma que a cultura tem um caráter incerto, por este fato precisa ser 

interpretada indefinidamente, mas também, possui uma dimensão criativa, poética e flexível. 

O que nos faz perceber a cultura num constante processo de transformações, e a formação 

cultural através de um movimento contínuo, cumulativo e que precisa ser experienciada. 

Entendemos, também, cultura como tudo que é produção, a forma que cada sujeito 

possui de falar, vestir, comer, manifestar-se, etc. Candau (2003) afirma que: cultura é um 

fenômeno plural, multiforme e dinâmico, envolvendo o processo de criar e recriar. É um 

componente ativo na vida do ser humano que se apresenta nas ações mais comuns da conduta 

do indivíduo, assim afirmamos que todo indivíduo possui cultura, cada um é criador e 

propagador de cultura. 

Forquin (2003, p. 24), afirma que “Educar, ensinar é colocar alguém em presença de 

certos elementos de cultura a fim de que este alguém se nutra, os incorpore à sua substância e 

construa sua identidade intelectual e pessoal em função deles”. 
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Comungando com o pensamento de Forquin, ressaltamos que no cotidiano escolar 

existe um vasto desenvolvimento de aprendizagem e uma afetiva reconstrução do 

conhecimento, quando são propiciados momentos para a interação entre as diferenças, dessa 

forma a escola passa a reconhecer o aluno como sujeito da reconstrução do conhecimento. 

 

1.2 Relação entre Escola e Cultura  

Os trabalhos sobre cultura escolar surgiram nos anos de 1980, mas a concepção de 

cultura escolar se fortaleceu nos anos de 1990, atualmente apresenta diferentes tendências 

investigativas, diante disso abordamos aspectos relacionados à escola e a cultura relevantes 

para o processo de crítica e reflexão no processo de formação cultural.  

Ao tratamos sobre educação e cultura percebemos que esses termos estão 

relacionados e ligados organicamente, acompanhando o pressuposto de que educar é formar e 

socializar o indivíduo, o que acontece de alguém para alguém, através da comunicação, 

transmissão e aquisição de conteúdo. Por esse movimento podemos denominar o  processo 

educativo como cultural.  

Forquin (2003, p. 24), afirma essa ideia: Educar, ensinar, é colocar alguém em 

presença de certos elementos de cultura a fim de que esse alguém deles se nutra, os incorpore 

à sua substancia e construa sua identidade intelectual e pessoal em função deles.  

De acordo com a afirmação observamos que o cotidiano escolar revela um amplo 

desenvolvimento de aprendizagem e uma afetiva reconstrução do conhecimento a partir do 

momento que é propiciada a integração entre as diferenças e possibilidades de expressão. A 

escola tem possibilidades de reconhecer o aluno como sujeito da reconstrução do 

conhecimento, o que nos leva a atentar para o fato de que antes da educação se apegar a uma 

ideia, faz uma seleção e reelaboração de conteúdos, para ser transmitido as novas gerações. 

Como cita Forquin (2003, p. 16): 

[...] a educação escolar não se limita a fazer uma seleção entre os saberes e 
os materiais culturais disponíveis num dado momento, ela deve também, 
para torná-los efetivamente assimiláveis às jovens gerações, entregar-se a 
um imenso trabalho de reorganização, de reestruturação, ou de transposição 
didática [...] 

Observamos que a cada geração os conceitos educacionais são renovados, tendo em 

vista que a cada época histórica os indivíduos elaboram uma visão de mundo, a partir de um 

conjunto de conhecimentos e valores novos. Esclarecemos que esta renovação não significa 
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dizer que se esqueçam os conceitos tradicionais, mas que sejam consideradas as novas formas 

de viver que caracterizam um grupo ou uma sociedade. 

Em educação, uma ideia amplamente generalizada, é a de que o sucesso do processo 

ensino e aprendizagem se vincula diretamente ao domínio de conteúdos escolares pelo 

professor. No sentido de contribuir para esse debate, defendemos a necessidade da formação 

docente incluir experiências culturais que possibilitam aos professores mediarem a 

aprendizagem de conteúdos curriculares e ampliarem o repertório cultural do aluno com mais 

segurança.  

Fatores sociais e culturais são importantes para a mediação na aprendizagem do 

aluno, acrescentamos ainda, que estudos sobre a relação entre o ensino e a cultura podem 

ampliar a compreensão das práticas educativas relacionadas a mediação do conhecimento 

escolar e a formação humana que se supõe cultural. 

Morin (2008, p. 35) reconhece que, qualquer que seja a cultura na qual o ser humano 

esteja inserido, produz duas linguagens a partir de sua língua: a primeira, a linguagem 

prosaica e a segunda, a linguagem poética. 

[...] o ser humano produz duas linguagens a partir de sua língua: uma 
racional, empírica, prática, técnica; outra simbólica, mítica, mágica. A 
primeira tende a precisar, denotar, definir, apoia-se sobre a lógica e ensaia 
objetivar o que ela mesma expressa. A segunda utiliza mais a conotação, a 
analogia, a metáfora, ou seja, esse halo de significações que circunda cada 
palavra, cada enunciado e que ensaia traduzir a verdadeira subjetividade. 

O valor de uma concepção complexa do sujeito e a necessidade de se redimensionar 

a compreensão sobre o mesmo, bem como sua formação acerca do entendimento de que a 

sabedoria não deve ser reduzida à razão, de que a emoção, a linguagem simbólica, as artes e a 

literatura são fundamentais para o processo de formação do indivíduo. Morin, também, 

ressalta a relevância do estado poético, a qualidade estética para se refletir e analisar a 

condição humana, saber fundamental na formação do homem.  

Para esse autor (2008, p. 36) “Poesia-prosa constituem, portanto, o tecido de nossa 

vida”. Comungando com essa proposição acreditamos que a sabedoria reduzida à razão é uma 

contradição, uma vida puramente racional seria uma ausência de vida, porque a qualidade da 

vida comporta emoção, paixão, desejo e prazer.  

Toda prática social tem dimensão cultural, a cultura aprendida e apreendida é 

referência para diversos procedimentos ou maneiras de pensar, agir e relacionar-se 

compartilhados e reconhecidos pelos sujeitos na vida pessoal e na vida profissional. Os 

vínculos entre cultura e educação são indissociáveis, os processos educativos, sejam 
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institucionais ou não, inserem-se em uma cultura, condição que potencializa a importância de 

discutirmos a contribuição das experiências culturais da vida cotidiana para a formação e 

prática dos professores. 

As escolas são instituições de um tipo muito particular, que não podem ser pensadas 

como qualquer fábrica ou oficina: a educação não tolera a simplificação do humano que a 

cultura da racionalidade empresarial sempre transporta.  

 A cultura abrange todas as ações do cotidiano escolar, no que diz respeito aos seus 

ritos, sua linguagem, sua forma de organização e gestão, sua constituição dos sistemas 

curriculares, o que tornam os indivíduos e suas práticas fundamentais para a compreensão da 

cultura escolar, principalmente no que se refere à formação desses indivíduos. Os discursos, 

as formas de comunicação e as linguagens presentes no cotidiano da escola, constituem um 

elemento primordial de sua cultura, que não é monolítica, nem estática, nem repetível. 

Percebemos a escola como uma instituição social, que possui suas peculiaridades no 

que diz respeito às formas de ação e razão, construídas durante sua trajetória histórica, tendo 

como referência os confrontos e conflitos provenientes das determinações externas a ela, mas 

que refletem na sua organização e gestão.  

Argumentamos que, se a educação tem vínculos fortes com a cultura é pertinente 

discutirmos a contribuição das experiências culturais para a formação de professores e prática 

docente. Observamos ainda a escassa produção de estudos sobre a relação entre educação e 

cultura, que defendam a escola como centro de formação cultural, em que as disciplinas da 

área das humanidades relacionadas ao sentir e ao pensar (música, literatura, teatro, cinema, 

arte dentre outras) sejam percebidas como parte importante da educação escolar. 

1.3 Formação cultural dos professores: interpelações  na prática docente  

A abordagem sobre formação cultural de professores abre espaço para um tema que 

pela sua importância, precisa estar incorporado aos discursos e as práticas dos que almejam 

uma educação melhor, portanto discutir sobre a formação dos professores, assim como os 

diversos contextos que envolvem esta complexa atividade do século XXI tem sido um dos 

desafios dos diversos estudiosos do processo educacional. 

Adorno (1996, p. 385), concebe o conceito de formação cultural como “ [...] nada 

mais que a cultura tomada pelo lado de sua apropriação subjetiva” evidencia na concepção de 

formação cultural, a dialética entre autonomia, entendida como liberdade do sujeito, e 

adaptação compreendida como submissão à realidade.  
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Com base na literatura pesquisada compreendemos que a formação cultural 

possibilita ao sujeito acesso à cultura, à dialética entre autonomia e adaptação, sendo esse um 

processo emancipador, assim entendemos que a formação ocorre através de um movimento 

contínuo, cumulativo e que precisa ser experienciado. 

As interlocutoras revelam, nos fragmentos que seguem, suas concepções sobre a 

formação cultural, ressaltando a importância dessa formação para um exercício profissional 

reflexivo, importante no processo ensino-aprendizagem. São evidenciadas as experiências 

culturais como contributos à sistematização das atividades docentes no espaço escolar. Esses 

aspectos apresentam-se expressos nos seus relatos que seguem: 

 

Minha concepção de formação cultural compreende a totalidade da criação humana. 
Incluindo a construção de conhecimentos para a formação integral do indivíduo. 
(Humildade). 
 
A formação cultural se constitui a partir das atividades vivenciadas na cultura de cada 
pessoa, essa formação é específica de cada indivíduo, por isso influencia nas suas percepções 
e ações em todos os lugares, ou seja, em casa, na rua, na escola, não tem como separar [...]. 
(Justiça). 
 
[...] Para mim são experiências e conhecimentos que a pessoa vai adquirindo a partir da 
integração com o outro. Tais experiências e conhecimentos refletem no exercício 
profissional do professor através do seu modo de ser e de fazer na sala de aula.  (Paz) 
A formação cultural constitui-se no reconhecimento do ser humano, em todas as suas 
dimensões, principalmente no que diz respeito aos valores, emoções e sentimentos. Nesse 
aspecto, o professor relaciona essa formação no cotidiano de suas ações no espaço da sala de 
aula.  (Serenidade). 
 
As experiências que vamos adquirindo na nossa vida está relacionada com a formação 
cultural, através dos trabalhos que realizamos como pessoa e profissional também. Estamos 
sempre nesse movimento constante de aprender e de construir saberes [...]. É importante 
refletir sobre esse assunto porque faz a gente perceber situações que achávamos sem 
importância, porém as mesmas são determinantes na realização de nossas atividades 
pedagógicas, no sentido de melhorar cada vez mais nosso trabalho, porque se nós somos 
pessoas compreensivas, consequentemente seremos melhores profissionais. (Tranquilidade). 
 
É o processo de formação do indivíduo, constituindo suas experiências culturais, por isso 
concordo que vai influenciar na prática docente, porque antes de me tornar professora já 
tinha memórias que, até hoje, justificam minhas atitudes. (Respeito). 
 
As falas das interlocutoras sobre as concepções de formação cultural revelam o olhar 

que cada professora tem dessa formação, para Humildade a formação cultural compreende a 

totalidade da criação humana, incluindo a construção de conhecimentos para a formação 

integral do indivíduo. Esta afirmação nos faz perceber que esta professora entende a formação 

cultural numa dimensão que envolve o indivíduo como um todo. O homem, na sua essência é 
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um ser inacabado, num processo de contínuo devir a “ser”, mediado pelas oportunidades de 

“ter” acesso às interações sociais e ao mundo globalizado. 

A professora Justiça, em seus discursos, compreende a constituição da formação 

cultural relacionada à cultura de cada pessoa de forma peculiar justificando a influência dessa 

formação na leitura e atitude de cada indivíduo de maneira indissociável. Diante desse relato 

podemos citar Vigotsky (2003), aprendemos que o ser humano é um produto pessoal, dos 

tempos que realiza e influem sobre ele, do modo como cada ser particular vivencia, interpreta 

e conceitua o mundo e a si mesmo. Percebemos que o ser humano como produtor e produzido 

das relações e condições históricas que determinam essa condição. Mas, não como um 

processo de assimilação direta, linear ou mecânica da experiência cultural, uma vez que do 

mesmo modo que determina, contribui também para manter, transformar e superar essa 

condição. 

No discurso da professora Paz estabelece a relação com as experiências e 

conhecimentos que o ser humano adquire na integração com o outro, refletindo no âmbito 

profissional. Compreendemos que a formação do sujeito é um processo complexo, que tem 

sua origem na organização cultural que influi sobre o sujeito ao longo de sua trajetória 

pessoal, mas que produz definitivamente, como resultado de suas experiências que 

influenciaram na vida profissional. 

Respeito ao revelar que a formação cultural é: “[...] processo de formação do 

indivíduo constituindo suas experiências culturais [...]”. Esta professora faz uma relação com 

as experiências culturais que a pessoa vai adquirindo na sua trajetória e acredita que isto vai 

influenciar na formação profissional, consegue perceber ainda que a formação cultural ocorre 

através de um movimento contínuo, cumulativo e que precisa ser experienciado.  

Na concepção de Serenidade a formação cultural é o reconhecimento do ser humano, 

em todas as suas dimensões, principalmente no que diz respeito aos valores, emoções e 

sentimentos. Diante dessa revelação partimos do pressuposto de que estudos sobre a relação 

entre docente e cultura podem ampliar a compreensão da prática docentereferente à formação 

humana em sentido lato, que supõe formação cultural e estética, pois segundo Vigotski (2003, 

p.56) “[...] o sensível e o artístico não podem ser desprezados quando se busca compreender a 

constituição do ser humano.”. 

Na revelação de Paz percebemos que esta professora enfatiza a importância da 

relação com o outro para a aquisição de conhecimento. Em face dessa análise podemos 

afirmar que a temática sobre a formação cultural de professores indica a premência de uma 

proposta de formação que considere o sensível e o inteligível que integrem e acompanhem os 



10 

 

professores para todos os lugares, não só em seu espaço de atuação profissional, mas, 

também, na vida pessoal, pois muitos são os caminhos a serem percorridos pelas vivências e, 

principalmente, pelo aprendizado e/ou a constituição dos modos de olhar, do sentir, do 

admirar, do criticar, do dialogar, como um movimento complexo que integra o sensível e o 

inteligível.  

Como tão bem expressa Bakhtin (2003), somos constituídos de forma dialógica, logo 

não podemos admitir cisões, tal como privilegiar uma ou outra dimensão como modo 

explicativo de constituição de um evento e/ou sujeito. 

É a partir de afirmações como essas que reafirmamos nossa convicção de que a 

formação cultural dos professores é necessária e urgente, como formador de futuros cidadãos, 

precisa estar conectado com o mundo da cultura.Assim, enfatizamos que, no espaço escolar, 

os acontecimentos mudam constantemente, a partir de meados do século XX, pesquisadores 

dos campos culturais começaram a discutir formas de pensar e fazer de maneira diferente o 

cotidiano da vida, considerando o ritmo acelerado da vida moderna.  

Convém esclarecer que não temos a pretensão de afirmar que a possibilidade de uma 

formação cultural mude radicalmente a vida dos professores ou solucione as questões da 

educação. No entanto, por crer que as dimensões do sensível fazem parte, e não podem ser 

desprezadas, da constituição do homem, acreditamos que através dela existe a possibilidade 

de contribuir para a promoção do humano e, por extensão para a formação docente. 

As implicações da formação cultural contribuem para o esclarecimento da 

subjetividade construída na vivência concreta do processo de formação e da prática 

profissional. Convém esclarecermos que a subjetividade se articula com identidade, afirmada 

exatamente na relação com a alteridade, com a consideração do outro. Mas como conseguira 

formação do professor senão por uma formação que privilegie a formação cultural do 

professor como elemento constituinte dos saberes docentes, daqueles que conduzirão o 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos que lhe foram confiados? Torna-se necessário, 

conforme Cunha (1992), que a docência se construa a partir do alinhamento entre o espaço da 

prática e o da reflexão teorizada. 

Compreendemos que, as condições oferecidas para a formação de professores devem 

ir muito além da profissional e acadêmica, pois também emerge das e nas relações ao longo 

da vida a qual estabelecem em diferentes espaços sociais. 

Com base na literatura pesquisada compreendemos, como aponta Adorno (1996), 

que a formação cultural possibilita ao sujeito acesso à cultura, à dialética entre autonomia e 

adaptação, sendo esse um processo emancipador, processado pela educação. Por isso 
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defendemos que a abordagem sobre formação cultural de professores abre espaço para um 

tema que, pela sua importância, precisa estar incorporado aos discursos e as práticas dos que 

almejam uma educação melhor. Essa discussão sobre a formação dos professores e dos 

contextos que envolvem essa complexa atividade no século XXI,tem sido um dos desafios de 

estudiosos do processo educacional. 

Conclusões 

O ponto de partida deste artigo buscou suscitar uma reflexão acerca dos fundamentos 

que afirmam que por natureza, somos seres culturais, sensíveis, carregados de emoções e 

sentimentos, assim como aquilo que percebe e sente. Dessa forma, a formação cultural não é 

algo que se presta para regular o comportamento pela limitação dos padrões estabelecidos e 

dominantes de gosto, e sim algo essencial à existência de forma efetiva e afetiva dos seres 

humanos. Assim, defendemos uma formação cultural que contempla o grau máximo da 

realização humana, de consenso, a idéia de pessoa como ser humano encontra-se associada à 

noção de infinito, pois no decorrer da vida, de forma gradativa as pessoas tendem a superar as 

suas dificuldades. 

O homem, na sua essência é um ser inacabado, num processo contínuo de vir a “ser”, 

mediado pelas oportunidades de “ter” acesso às interações sociais e ao mundo globalizado. As 

situações problematizadoras do contexto o desafiam provocando ações e reações na sua 

desenvoltura, manifestando assim o seu caráter e a sua personalidade, acreditamos portanto, 

que o mundo requer o estabelecimento de relações abertas com a contemporaneidade, 

tornando consciente nossas perspectivas de vida. Atualmente, já não se discute só a 

necessidade de trazer a criança para a escola, mas como mantê-la em uma situação de 

aprendizagem significativa, estabelecendo vínculos numa relação de afeto, cognição e prazer. 

Daí a importância de se reconhecer a multiplicidade da espécie humana, em todas as 

suas dimensões e sentidos, pois a educação estética requer uma atitude crítica de base, capaz 

de acionar o aprendizado das diferenças pelo acolhimento das singularidades próximas,  o que 

importa não é a afirmação de uma ideologia dominante, mas o aprendizado das diferenças, 

que fazem da espécie-humana o lugar de infinitas maneiras de celebrar a vida , entendemos 

que esta é uma questão que não pode ser esquecida em nenhuma formação docente que vise 

ultrapassar o horizonte pedagógico instituído.  

Devemos considerar o contexto e as determinações materiais que vivem e/ou 

possuem esse profissional. Isso reforça a significação da não compreensão da formação como 
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questão privado-biográfica (BAKHTIN, 2003). O que não significa omitir o papel da 

responsabilidade dos professores diante de suas escolhas, mas de advogar que as escolhas são 

constituídas e a formação representa um dos critérios essenciais para o processo de 

profissionalização e permite a passagem do exercício profissional baseado na intuição a um 

processo pautado na responsabilidade. Isto é, pressupõe dotar o docente de meios que 

possibilitem o aprofundamento do conhecimento sobre as atividades pedagógicas e didáticas, 

sua organização, revisão e adequação às condições existentes. Sendo assim, a formação 

deveria ser um critério essencial em toda política de organização da escola, de melhoria e 

transformação das práticas de ensino e de aprendizagem, para ser compreendida, num quadro 

teórico, como um processo construído por saberes teóricos, da prática e de atitudes  

Percebemos que a temática sobre a formação cultural de professores indica a 

premência de uma proposta de formação que considere o sensível e o inteligível que integrem 

e acompanhem os professores para todos os lugares, não só em seu espaço de atuação 

profissional, mas, também, na vida pessoal, pois muitos são os caminhos a serem percorridos 

pelas vivências e principalmente pelo aprendizado e/ou a constituição dos modos de olhar, do 

sentir, do admirar, do criticar, do dialogar, como um movimento complexo que integra o 

sensível e o inteligível. Pois como tão bem expressa Bakhtin (1993), somos constituídos de 

forma dialógica, logo não podemos admitir cisões, tal como privilegiar uma ou outra 

dimensão como modo explicativo de constituição de um evento e/ou sujeito. Nesse contexto, 

a educação tem um papel fundamental nessa transição da natureza humana, do mundo e da 

própria existência, pois a restauração da unidade da integração do conhecimento só ocorrerá 

quando os valores humanos e espirituais fizerem parte do contexto educacional, equilibrando 

o desenvolvimento da inteligência e do saber com a educação dos sentimentos para a 

descoberta do ser integral. 
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