
1 

 

 
 
 
 
 

AS OFICINAS ARTICULARES NO CURRÍCULO DOS CURSOS DE 
FORMAÇÃO DOCENTE ENQUANTO POSSIBILIDADE DE 

CONSTRUIR ECOSSISTEMAS EDUCATIVOS  
 

 
Marinalva Nunes Fernandesi 

Eixo Temático 2: Educação Sociedade e Práticas Educativas 
 
 

 
Resumo 
O presente trabalho suscita algumas ponderações acerca das Oficinas Articulares, que fazem 
parte do Núcleo de Estudos Integrados do Projeto de Formação Docente da UNEB, vinculado 
ao PARFOR, enquanto elementos de formação teórica metodológica, colaborarem na 
elaboração de ecossistemas educativos nas escolas campos de atuação dos docentes. Buscou-
se, no decorrer do trabalho analisar o processo de formação docente, o desempenho da escola 
e da educação formal na sociedade brasileira. As reflexões foram embasadas nas ideias de 
Dourado, Brzezinski, Saviani, Chauí, Candau, dentre outros. As analises indicam que os 
espaços criados mediante as oficinas articulares cumprem um papel fundamental na formação 
dos docentes e mobilizam cognitivamente os alunos que participam criando ecossistemas 
educativos. 
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Articulares. 
 
 
Abstract 
 
This study raises some considerations about the workshops, Articular, which form the Center 
of Integrated Studies of Teacher Training Project of the UNEB, linked to PARFOR as 
elements of theoretical training methodological, collaborate in development of education in 
schools ecosystems fields of work of teachers. Sought, in this work to analyze the process of 
teacher training, the school performance and formal education in Brazilian society. The 
reflections were based on the ideas of Dourado, Brzezinski, Saviani, Chauí, Candau, among 
others. The analyzes indicate that the spaces created by the joint workshops play a key role in 
the training of teachers and mobilized cognitively the students involved creating educational 
ecosystems. 
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Os dados do censo 2010 da educação superior revelam que a formação em cursos de 

licenciatura acontece, a maioria à distância em turno noturno. Os cursos de licenciatura na 

modalidade à distância atingem 45,8%, enquanto os bacharelados atingem 28,8%. Na 

modalidade presencial a licenciatura responde por 17% e o bacharelado por 72,6%. Os demais 

percentuais aplicam aos cursos tecnológicos que, também, a maioria está sendo oferecido à 

distância. 

Outro elemento que trago para ilustrar as nossas reflexões é que vivenciamos um 

quadro de greve na educação básica em 2011, em que quinze estados brasileiros decretaram 

greve. O período sofreu variações de 15 a 112 dias, o estado de Minas Gerais amargou 115 

dias sem aula e dezenas de municípios, também, vivenciaram essa situação. Em 2012, até o 

momento que estava fechando o artigo, já eram nove estados a enfrentar a greve, destacando a 

Bahia que já passam dos 70 dias, e dezenas de municípios, cuja pauta principal é a luta para 

que os governadores e prefeitos cumpram a Lei do Piso Salarial Nacional. 

Esses dados servem para embasar as minhas convicções acerca do que representa a 

formação docente, em uma universidade pública multicampi, com inserção no interior do 

estado da Bahia, que incluiu em seu projeto de curso as Oficinas Articulares. Entendo que, 

para tal determinação é preciso mais do que competência técnica, é necessário compromisso 

político, ter clareza de qual projeto de sociedade se quer e fazer opção, como afirmava Paulo 

Freire: "Sou professor a favor da decência, contra o despudor; a favor da liberdade; contra o 

autoritarismo; da autoridade, contra a silenciosidade; da democracia, contra a ditadura de 

direita ou de esquerda" (FREIRE; 1988, p.115). 

A Formação docente no Brasil é um assunto complexo. Historicamente, ocupa os 

espaços da academia, atrai a atenção dos movimentos sociais, constitui em pontos de 

reivindicação do movimento sindical docente. Na década de noventa, com a reforma do 

Estado brasileiro, que inclui a reforma educacional, o tema ganha status e se consubstancia 

em possibilidade estratégica de contribuir para fortalecer o vinculo entre educação e 

produtividade.  

Não obstante, ressalta-se que todo esse aparato ideológico encobre o propósito que 

sustenta o modelo de formação adotada que resume na busca do professor pela certificação. 

“Enredado pela ideologia dos financiadores, o Brasil tem adotado um modelo de formação de 

professores que consiste muito mais em conceder uma certificação do que conferir uma boa 

qualificação [...]” Brzezinski (2008, p. 196). Além de caracterizada pelas políticas de 

aligeiramento que garante somente a titulação, a situação docente vem sendo marcada pelos 

baixos salários e precárias condições de trabalho (DOURADO, 2001).  
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Dessa forma, é notável que não há implicação efetiva na melhoria da qualidade de 

formação docente e das condições de trabalho; o esforço é para melhorar as estatísticas e não 

a qualidade, “[...] pois, para os neoliberais, um povo pobre necessita de professores 

pobremente formados” Brzezinski (2008, p. 174). 

Em 29 de janeiro de 2009 o presidente da República, por meio do Decreto nº 6.755 

Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica e 

disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES no fomento a programas de formação inicial e continuada. O inciso III do art. 2º do 

referido Decreto integra os princípios da Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica e define que “a colaboração constante entre os entes federados 

na consecução dos objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério 

da Educação Básica, articulada entre o Ministério da Educação, as instituições formadoras e 

os sistemas e redes de ensino”. O inciso VII do Art. 2º  orienta as instituições formadoras que 

ao elaborar o projeto de curso, “(...) reflita a especificidade da formação docente, assegurando 

organicidade ao trabalho das diferentes unidades que concorrem para essa formação e 

garantindo sólida base teórica e interdisciplinar”. Também, no inciso VI do mesmo artigo, 

solicita “o reconhecimento da escola e demais instituições de educação básica como espaços 

necessários à formação inicial dos profissionais do magistério”. 

A Universidade do Estado da Bahia incluiu em seu Projeto Formativo o Núcleo de 

Estudos Integradores  

 
este núcleo é constituído pelas Atividades Complementares, Seminários 
Temáticos e Oficinas Articulares que serão desenvolvidos através do ensino, 
da pesquisa e da extensão, evidenciando experiências significativas e 
propiciando ao professor - aluno a prática do trinômio ação-reflexão-ação, 
com o acompanhamento sistemático do professor-pesquisador-formador ( 
Projeto do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; 2010, p.73). 
 

As Oficinas Articulares são realizadas a cada semestre e forma o elo entre o saber e o 

fazer, a reflexão e a ação. Constituem, enquanto atividade curricular, um elemento importante 

para proporcionar ao professor-aluno, em formação, oportunidades de aplicar os 

conhecimentos teóricos adquiridos no decorrer das aulas. 

 

Oficinas Articulares, caminho promissor para construção de ecossistemas educativos  

 

O presente trabalho suscita algumas ponderações acerca das Oficinas Articulares, 

enquanto elementos de formação teórica metodológica, colaborarem na elaboração de 



4 

 

ecossistemas educativos nas escolas campos de atuação dos docentes. Nesse sentido é 

interessante indagarmos qual a finalidade e a concepção que norteia esse espaço de produção 

do saber. 

Segundo Sousa Neto (2005), a oficina é o templo em que os rituais de um dado ofício se 

realizam, lugar onde se devem encontrar os artefatos para o trabalho. O ato para realizar 

determinado trabalho requer dos seus idealizadores certos saberes e fazeres que vão tomando 

forma na ação reflexiva que produz objetos materiais e imateriais. 

À proporção que o trabalho vai se efetivando no interior das oficinas, mediante os seus 

propositores, vão sendo tecidas relações intra e interpessoal que (re)cria e ou confirmam 

identidades. “Toda arte é ofício de segredos e de mistérios. Quando as mãos e os olhos do 

pintor trabalham, é o mistério da visibilidade que se realiza. (...) Quando o escritor escreve é o 

mistério da palavra que se realiza – o verbo que se faz carne e habita entre nós” (CHAUI; 

2002; p. 55). Poderíamos citar outros exemplos de ofícios que são materializados 

cotidianamente nesses espaços. Contudo, o que nos interessa, nesse trabalho é pensar sobre o 

ofício de professor se efetivando nesse espaço, as Oficinas Articulares. 

Para Arroyo (2004; 178), “O principal produto de toda a inovação escolar são as 

mudanças que acontecem nos próprios professores”. Ao falar sobre o exercício do ofício de 

mestre estamos falando de uma profissão que ocupa um lugar social e histórico, permeada de 

valores e acordos éticos exigidos pela sociedade.  Assim, como denota Arroyo (2004; 101) 

“saber com profundidade sobre infância, adolescência e juventude ou vida adulta, sobre as 

suas vivências humanas escolares, como sujeitos de classe, raça, gênero, idade é um saber tão 

profissional quando o saber sobre geografia, matemática, física ou biologia. As ações 

coletivas, os encontros, as rodas de conversas, dentre outros, estimulam e contribuem para o 

exercício desses saberes, do reconhecimento e respeito ao Outro. Todavia, a cultura escolar 

esta dominada pela pátria solitária, a sala de aula de cada docente, a luta pela sua disciplina e 

sua turma. Muitos professores estão embriagados pela tristeza, entendida por Chauí (2002) 

como o caminho da servidão individual e política, sendo suas forças mais costumeiras o ódio 

e o medo recíprocos. 

Chaui, ao fazer referência à ciência e a morte do educador, aborda, a partir das 

contribuições de Espinosa que a alegria e a tristeza são as formas afetivas, das quais originam 

todas as outras que integram afetivamente nossas vidas, corpo e alma. Para a autora “a alegria 

é o que sentimos quando percebemos o aumento de nossa realidade, isto é, de nossa força 

interna e capacidade para agir. Aumento de pensamento e de ação, a alegria é o caminho de 

autonomia individual e política” (CHAUI; 2002; p. 56). 
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Por ser a escola, dentre outras definições, um espaço de relações humanas, de 

construção do conhecimento, projetos de formação que estimula e incentiva o professor ir 

além da sua sala de aula, estabelecer outras tessituras, arriscar o diálogo com outros saberes, 

buscar sua autonomia e, que sejam voltados à melhoria da qualidade de vida dos jovens e 

adolescentes em processo de desenvolvimento, é de extrema relevância e deve ser acolhidos 

por todos. 

Assinalo, que o desejo de responder aos desafios impostos por uma sociedade mercantil, 

que reduz o ser humano a uma mercadoria descartável, força de certo modo, as instituições 

formadoras a incluir em seus projetos institucionais de formação docente propostas  

curriculares que privilegiam a formação generalista, diminuem significativamente a carga 

horária de disciplinas e ou componentes curriculares que possibilitam aos professores em 

exercício uma melhor compreensão do fenômeno educativo. Em outras situações excetuam os 

conteúdos escolares empobrecendo o nível de formação docente e consequentemente 

diminuindo a qualidade da educação básica. 

Pesquisadores vinculados à pedagogia histórico-crítica (Saviani) e a teoria histórico-

cultural (Libâneo) vêm provocando o debate, por meio das suas publicações sobre a falta que 

faz os conteúdos escolares na formação docente.  

Saviani (2008) por ocasião do III Encontro Nacional do Programa Alfa, ao ser 

questionado sobre o papel da escola e sua relação com o problema da ciência o autor expõe 

sua concepção utilizando de três palavras gregas que refere ao fenômeno do conhecimento: 

doxa, sofia e episteme. Sendo que doxa equivale à opinião, própria do senso comum, sofia diz 

respeito a sabedoria com fundamento na experiência de vida e episteme refere a ciência, 

método, conhecimento sistematizado. Portanto, para o autor, o espaço escolar é apropriado 

para a aprendizagem do conhecimento cientifico, da episteme. O papel da escola, enquanto 

instituição consiste na socialização do saber sistematizado, por possuir uma relação com a 

ciência segue um método próprio que possibilita o acesso ao saber elaborado. Saviani não 

nega a contribuição de outros conhecimentos, mas destaca a importância e necessidade da 

priorização, por parte da escola, de proporcionar aos que nela chegam o direito de ter acesso 

ao conhecimento científico.  

Todavia, a escola se tornou um novo mercado profissional com suas inúmeras funções 

que vai desde a alimentação, saúde bucal, fonoaudiologia, dentre outros. Para Saviani (2008) 

a escola concebida como agência de serviço deve-se a uma visão equivocada dos responsáveis 

por organizar a educação, que prioriza as atividades secundárias em detrimento das atividades 
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essenciais no momento em que a classe trabalhadora conquista esse espaço. As limitações, a 

diminuição das atividades sistematizadas acaba por prejudicar o processo de democratização. 

A sociedade é complexa, evolui com base na tecnologia entrelaçada com os princípios 

bio-sócio-genética do conhecimento. Assman (1996) critica a escola e a sociedade, alega que 

são responsáveis por um verdadeiro “apartheid” neuronal. Para o autor temos um imenso 

potencial neuronal que não é ativado, porque não é desenvolvido ou socialmente impedido de 

ativar, acastela que a escola tem função social e precisa criar oportunidades para a 

morfogênese do conhecimento. Para ele o complexo processo auto organizativo inclui 

normalmente uma dinâmica de prazerosidade, por isso precisamos criar linguagens 

pedagógicas que consigam expressar também a dimensão emocional das experiências de 

aprendizagens. Escola e professores veem-se instigados a conciliar a qualificação capaz de 

atender ao desenvolvimento social à formação humana solidária, cooperativa e amorosa, pois 

cada pessoa participa da definição e manutenção das regras que norteiam a sociedade de 

acordo com o contexto sociocultural do qual fazem parte. 

Arroyo, afirma também, que os alunos dos setores populares guardam melhores 

lembranças dos seus mestres do que a instituição escolar, e mesmo convivendo nesse cenário 

o autor chega a afirmar que “por mais tortuosas que sejam suas trajetórias escolares, por mais 

precárias que sejam as condições de trabalho, a escola é a instituição de trabalho mais digna 

para os setores populares, e as/os professores/as são os profissionais públicos mais humanos 

em seus tratos” ( 2004;  p. 95). 

Não obstante, as práticas educacionais não se limitam a escolarização formal, tampouco 

a um único ambiente. A educação não formal possui uma trajetória significativa no Brasil, 

foram várias as experiências de educação popular realizada em todas as regiões do Brasil por 

meio dos movimentos sociais, sindicais e religiosos. A própria educação formal fez um 

percurso bastante sinuoso. A história da educação brasileira registra uma confluência de 

tendências, pedagogias educacionais que conviviam no mesmo período histórico e até espaço 

geográfico. Muitos professores desenvolviam suas atividades práticas sem a devida clareza 

dos princípios teóricos que a embasavam. 

No momento atual, marcado por contradições, complexidades, intolerâncias, resgatar 

essas histórias, trazendo-as para o debate educacional pode contribuir para pensar novas 

possibilidades de ação e assim criar alternativas de modo a despertar no educando o interesse 

de pertencimento, de protagonista da sua própria história. 

Para Candau (2000; p.13) 
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Um dos desafios do momento é ampliar, reconhecer e favorecer distintos 
locus, ecossistemas educacionais, diferentes espaços de produção da 
informação e do conhecimento, de criação e reconhecimento de identidades, 
práticas culturais e sociais. De caráter presencial e ou virtual. De educação 
sistemática e assistemática. Onde diversas linguagens são trabalhadas e 
pluralidades de sujeitos interagem, seja de modo planejado ou com caráter 
mais livre e espontâneo. 
 

Entendendo ecossistema como o conjunto formado pela comunidade e o meio 

ambiente: as relações que os seres vivos de uma comunidade estabelecem com os fatores 

ambientais e sendo o professor e o aluno cidadãos planetários que valorizam as relações, laços 

de comunhão entre grupos e outras organizações para convivência harmoniosa as Oficinas 

Articulares se inscrevem enquanto caminho promissor para criar outros ecossistemas 

educacionais.  

As Oficinas Articulares que vem sendo desenvolvida nos cursos de formação docente, 

mesmo integrando um currículo formal, possui outra dinâmica. O deslocamento de 

professores para outros espaços não habituais, o contato com outras pessoas, a forma da 

exposição da temática escolhida, são condicionantes que implicam uma mudança de postura, 

estimula o exercício da capacidade reflexiva e uma visão plural do conhecimento.  

Para Behrens (2007) a sociedade é vista como emergente do conhecimento é mutável e 

incerta; que requer uma formação que proporcione o enfrentamento de situações ímpares, às 

vezes de fatos chocantes. Para tanto, a autora aborda a necessidade de uma formação docente 

focada no processo e não no produto, que além da apropriação dos saberes pedagógicos, 

técnicos, políticos e éticos, busquem a recuperação da autoestima e a valorização individual e 

coletiva dos docentes. Concebe o homem como um ser integrado ao mundo capaz de romper 

com a dualidade entre espírito e corpo, sujeito e objeto, razão e emoção e propõe a articulação 

entre os vários aspectos que o compõe: biológico, cultural, psíquico e social. 

O espaço onde ocorrem as Oficinas, a escola escolhida pelo grupo, é habitada por 

professores, alunos, gestores, familiares, com idades diferentes, saberes diferentes que se 

colocam, no primeiro momento, como receptores passivos. À proporção que o trabalho vai 

sendo desenvolvido são convidados a atuarem juntos, a posicionarem frente às reflexões 

feitas. Assim, vai gerando uma rede de informação e participação entre todos que se propõem 

a estarem presentes e participarem das ações. 

Nesse espaço, os participantes são vistos na sua totalidade, corpo e mente, razão e 

emoção, atribui-se grande importância ao corpo, não apenas como parte motora que deve ser 

exercitada. O corpo é, do ponto de vista científico, a instância fundamental para articular 
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conceitos centrais para uma teoria pedagógica. Assman, (1996, p. 35), chega a afirmar que 

“somente uma teoria da corporeidade pode fornecer as bases para uma teoria pedagógica”. 

Considerando que as práticas pedagógicas desenvolvidas nas oficinas articulares devam 

primar pela autonomia, autodisciplina muda-se o perfil do aluno e do professor, a ênfase é 

dada no processo, na metodologia, na forma como deve ser organizada a proposta pedagógica 

do trabalho, exige do aluno um comprometimento individual e coletivo com a instituição, 

com os colegas de classe e com os professores. O ambiente escolar deve proporcionar espaços 

e tempos compatíveis com o trabalho a ser desenvolvido, meios tecnológicos que permitam ao 

aluno e professor entrar em contato com questões que ultrapassem o seu meio, recursos 

diversificados que explorem as várias linguagens. Todas essas prerrogativas são projetadas 

previamente pela equipe de trabalho sob a orientação do professor formador, responsável por 

acompanhar o trabalho na escola campo de atuação dos docentes. 

Considerando os reais contextos em que está sendo oferecidos os cursos de 

licenciaturas, aqui exposto, no início desse trabalho, a garantia de um espaço formal curricular 

- Oficinas Articulares, em um projeto formativo institucional que trabalha com professores 

em exercício da docência na educação básica em escolas públicas, não podem ser vistos 

superficialmente. É um espaço propício de formação teórico metodológico, que mobiliza 

cognitivamente os alunos e possui potencial para influenciar, positivamente, os demais 

espaços pedagógicos, tornando locus possível para desenvolver ecossistemas educativos.  
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