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RESUMO: O trabalho em pauta tem como intenção problematizar as manifestações da professoralidade identificadas
em um grupo de professores em formação simultânea ao exercício. Para tanto, a investigação tomou a forma de uma
pesquisa no/do cotidiano em sua vertente socioantropologica compreensiva (CERTEAU, 2009, MAFFEOSLI, 2008) com
aportes da pesquisação de cunho etnográfico (ANDRÉ, 2008) e das narrativas autobiográficas (SÁ, 2009; 2010).
Argumentamos em defesa de abordagens compreensivas quando da investigação de processos dinâmicos e reais como
as manifetsações da professoralidade e suas ressonâncias nas práticas pedagógicas curriculares de ensino.
 
Palavras-chave: Currículo, Formação de Professores em Exercício, Narrativas autobiográficas
 
ABSTRACT: The study in question is intended to question the demonstrations of teacher training identified in a group of
teachers in simultaneous training and exercise. Therefore, the research took the form of an everyday life research in its
comprehensive anthropological approach (CERTEAU, 2009 MAFFEOSLI, 2008) with contributions of ethnographic
action research (André, 2008) and autobiographical narratives (SA, 2009; 2010). We argue in defense of comprehensive
approaches when researching real and dynamics processes as demonstrations of teacher training and its resonances in
the curricular pedagogical teaching practices.
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INTRODUÇÃO
            Este trabalho tem como intenção problematizar[i] as manifestações da professoralidade (PEREIRA, 2013)
identificadas em um grupo de professores em formação e exercício, por meio da investigação do cotidiano de uma
prática de ensino na potencialização dos desejos de ressignificações curriculares (CARVALHO, 2001) e suas
ressonâncias nas práticas educacionais de ensino de ciências. Trata-se de uma problemática que atravessa os campos
do currículo, da formação de professores e da cultura escolar, na medida em que entrelaça as experiências
educacionais vividas prioritariamente, mas não exclusivamente, na ambiência universitária às maneiras de praticar
currículo nos cotidianos escolares. Nesta introdução, explicitamos alguns caminhos de leituras que vimos trilhando e
pelos quais vimos sendo formados, em nosso grupo de pesquisa, no sentido de buscar condições de possibilidades
para compreender como tal problemática se atualizou em nossa trajetória na pesquisa em Educação. Não se trata de
uma busca do sentido da existência numa dinâmica explicativa-causal, mas, apenas de um exercício compreensivo[ii]
de acompanhar fluxos de escritas e pensamentos, deixando ver nossas maneiras de usar nossos interlocutores na
investigação dos problemas por nós inventados.
            Ao entrar na discussão dos caminhos da leitura que temos trilhado, é preciso destacar, de início, que esta
investigação se deu no contexto da formação de professores em exercício, numa pesquisa do/no cotidiano da disciplina
Ensino das Ciências Naturais II, componente da proposta curricular no curso de Licenciatura em Pedagogia pelo Plano
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Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, (PARFOR), sediado no Departamento de
Educação/Campus I, da Universidade do Estado da Bahia (DEDC – I/UNEB). Em paralelo a isso, convém ressaltar que
as ações na disciplina referenciaram-se e inspiraram-se notadamente nas discussões semanais que vimos tendo no
Grupo de Pesquisa Formação em Exercício de Professores, sediado na Faculdade de Educação da Universidade
Federal da Bahia (FEP/FACED/UFBA). Trata-se de discussões sobre o modo como temos entendido as peculiaridades
da formação simultânea ao exercício e como temos trabalhado na mesma, levando em conta os referenciais
teórico-metodológicos mobilizados na fundamentação das ações formativas do grupo nos cursos de formação de
professores em exercício coordenados nos Municípios de Irecê e Tapiramutá, estado da Bahia. É nesse sentido que,
mesmo a prática de ensino aqui relatada sendo concretamente realizada por um professor – o primeiro autor deste texto
–, são saberes, dizeres e fazeres articulados em torno das experiências pedagógicas e histórias de vida de muitos/as.
Trata-se de uma forma de reconhecimento das muitas vozes e temporalidades que nos habitam e agenciam, em nossas
práticas pedagógicas, formas bricoladoras de mobilização de referências pedagógicas no instante do seu
acontecimento, dado a própria dinâmica coletiva da formação em/na rede de saberes e fazeres que vimos tecendo
semanalmente em nosso grupo de pesquisa.
O destaque da especificidade do lócus empírico – formação simultânea ao exercício – da investigação relatada neste
trabalho se faz necessário, pois, do nosso ponto de vista, uma compreensão democrática das manifestações da
professoralidade no contexto específico da formação simultânea ao exercício passa pela credibilização e (re)valorização
tanto epistemológica quanto ontológica de experiências pedagógicas que, conosco, têm sido com-partilhadas
cotidianamente no caminhar da formação (SÁ, 2010):
 
Existe, efetivamente, um “conhecimento” empírico cotidiano que não pode ser dispensado. Esse “saber-fazer”,
“saber-dizer” e “saber-viver”, todos dotados de tão diversas e múltiplas implicações, constituem um dado cuja riqueza a
fenomenologia tem, com inteira justiça, posto em destaque. (MAFFESOLI, 2007, p. 196)
 
            Tomar esse pressuposto fenomenológico complexo como guia de nossa compreensão acerca da formação
cotidiana de professores tanto nos abre algumas possibilidades de estabelecer interlocuções com determinadas redes
de autores na mobilização de algumas noções e conceitos considerados, por nós, heuristicamente produtivos em
nossas investigações, como também nos fecha outras tantas possibilidades de diálogo. Priorizamos aqui aqueles com
os quais temos dialogado em nossos estudos com vistas à compreensão de processos formativos reais, vivos, em suas
inter-relações com o currículo e o cotidiano escolar e, a título de evidenciar a diferenciação, citamos os demais:
acreditamos ser esta uma forma de escrita atenta ao rigor nas pesquisas educacionais.
            Compreender as inter-relações entre o currículo, o cotidiano escolar e a formação de professores em exercício
na lógica da composição da professoralidade significa assumir esta problemática como um exercício resultante da
“conexão do saber pedagógico, do saber filosófico, do saber estético, do saber político, do fazer Educação, do fazer
Filosofia, do fazer Estética e do fazer Política.” (PEREIRA, 2013, p. 17). Trata-se de compreender a formação de
professores considerando “a condição humana em sua processualidade, isto é, como sujeitos subjetivados no interior de
práticas coletivas, institucionais e sociais”. (PEREIRA, 2013, p. 48). Nessa direção, entendemos que este exercício está
para além de compreender a formação como processo de produção “agentes educacionais” (PEREIRA, 2013, p. 17)
numa perspectiva tecnicista e empobrecedora da riqueza do estar vivendo a condição da professoralidade. Ser
professor, nesse sentido, “não é vocação, não é identidade, não é destino. É produto de si.” (PEREIRA, 2013, p. 18). De
forte inspiração foucaultiana e deleuziana, convém colocar o si em evidência na noção construída por Pereira (2013).
Em Foucault, o cuidado de si, longe de uma prática atomista e egoísta centrada no sujeito, significa uma prática ética de
estabelecimento de relações de reciprocidade com o outro, de compreender a constituição relacional de nossas histórias
e maneiras de ser e estar no mundo, que só podem ser exercitadas e entendidas em termos sociais:
 
Convém notar que as doutrinas da conduta – e em primeiro lugar pode se colocar os estóicos – eram também aquelas
que insistiam mais sobre a necessidade de realizar os deveres com relação à humanidade, aos concidadãos e à família,
e que estavam prontas a denunciar nas práticas de isolamento, uma atitude de frouxidão e complacência egoísta. [...] É
preciso entender que o princípio do cuidado de si adquiriu um alcance bastante geral: o preceito segundo o qual convém
ocupar-se consigo mesmo é em todo caso um imperativo que circula entre numerosas doutrinas diferentes; ele também
tomou a forma de uma atitude, de uma maneira de se comportar, impregnou formas de viver; desenvolveu-se em
procedimentos, em práticas e em receitas que eram refletidas, desenvolvidas, aperfeiçoadas e ensinadas; ele constituiu
assim uma prática social, dando lugar a relações interindividuais. (FOUCAULT, 1985, p. 47-50).
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            O si a que se refere o produto de si estruturante da professoralidade comporta, portanto, os espaços e tempos
relacionais interindividuais, os pontos de nodosidades que conectam redes de experiências docentes e discentes,
experiências de práticas pedagógicas, enfim, experiências de vida com-partilhadas por e entrelaçadas em um grupo em
interação numa dada ambiência cultural. Investigar a problemática anunciada tomando a perspectiva da formação como
composição da professoralidade significa, portanto, estar atento a si e, nesse movimento, fazer-se atento aos outros:
implica uma ética de responsabilidade com outros que passa por estratégias de poder coletivas, pelo diálogo, pela
persuasão, pela extensão do cuidado do eu ao outro, o si, formado nas experiências sociais que implicam maneiras
compreensivas de estar no mundo. Seguindo neste caminho de reciprocidade e compreensão, temos entendido que
investigar a composição da professoralidade (PEREIRA, 2013) no contexto da formação em exercício é fazer operar um
exercício complexo e nômade de (auto)reflexão e de mobilização de noções filosóficas e culturais entendidas como
maneiras de metaforizar (CERTEAU, 2009) os conhecimentos, saberes e dizeres compartilhados conosco por meio de
histórias de vida, de práticas e de formação. Temos compreendido que falar das relações entre currículo, formação de
professores e práticas de ensino partindo desta perspectiva têm nos colocado diante do desafio de acompanhar o devir
formativo de professores com os quais temos com-partilhado histórias de vida, formação e práticas de ensino tentando
mobilizar ecologicamente noções que dêem a pensar sobre essas histórias de modo contingente, precário e provisório,
fugindo da gana de querer controlar suas experiências e concluir suas maneiras de estar no mundo (MAFFESOI, 2008):
 
Isto é, aquilo que introduz a um pensamento acariciante, que pouco se importa com a ilusão da verdade, que não
propõe um sentido definitivo das coisas e das pessoas, mas que se empenha sempre em manter-se a caminho. No
sentido estrito, trata-se de um “método” erótico, enamorado pela vida, e que se empenha em mostrar sua fecundidade.
[...] A metáfora é, certamente, uma ferramenta privilegiada nesse sentido. Sem deixar de permanecer enraizada a fundo
na concretude da vida corrente, ela pode impulsionar o elã livre do pensamento especulativo. [...] Contentando-se com
descrever, ela auxilia a compreensão sem, por isso, pretender à explicação. Em suma, a metáfora não indica, de
maneira unívoca, qual é o sentido das coisas, mas pode ajudar suas significações. (MAFFESOLI, 2008, p. 113-148)
 
            Há nomadismo no ar! Nesse sentido, encaramos as noções aqui mobilizadas – bricolagens, táticas e hibridismos
– como metáforas que nos permitem acompanhar e caracterizar fluxos em redes de saberes, fazeres e dizeres que
irredutivelmente compõem a professoralidade em seu devir existencial. Como dito acima, essas perspectivas nos
fecharam para algumas maneiras de abordar essas práticas: o modo como mobilizamos essas noções metafóricas para
dialogar conosco sobre as manifetsações da professoralidade e suas ressonâncias no ensino de ciências distancia-se
de perspectivas tipológicas de saberes (TARDIF, 2002) que conferem um tratamento taxonômico às práticas[iii].
Interessa-nos abordar essas histórias e experiências vividas sem a interrupção de seus movimentos, pois “a
professoralidade é um estado em risco de desequilíbrio permanente. Se for um estado estável, estagnado, redundaria
numa identidade e o fluxo seria prejudicado.” (PEREIRA, 2013, p. 35). Assumimos, portanto, que aquilo que fazemos é
compreender estados de percursos formativos, maneiras de estar sendo professor num dado contexto sociocultural,
sendo estes estados agenciados e atualizados a partir de encontros provocativos e histórias coletivas de vivências e
experiências educacionais. Na compreensão destes estados, mobilizamos algumas noções socioantropológicas que, a
nosso ver, descrevem de modo complexo, provisório e dinâmico, as manifestações da professoralidade e suas
ressonâncias no ensino de ciências. Tomando como base tanto as experiências vividas na disciplina acima referida,
como as histórias conosco com-partilhadas e relatadas a seguir, mobilizamos, neste trabalho, noções que exprimem
ações táticas[iv] – poéticas – marcadas pela articulação heterogênea de tradições culturais pedagógicas –
hibridismos[v] – que tomam a forma de bricolagens complexas[vi] (SÁ, 2010) no exercício cotidiano da
professoralidade. Tratam-se de noções que nos permitem compreender o fluxo heterogêneo e multitemporal (GARCÍA
CANCLINI, 2008) característico das ações e narrativas de vida compartilhadas que atualizam-se em manifestações da
professoralidade e deixam ver suas ressonâncias[vii] no devir educacional de ciências.
 
MANEIRAS DE INVESTIGAR A COMPOSIÇÃO DA PROFESSORALIDADE
 
            Sob o pano de fundo das perspectivas socioantropológicas e filosóficas assumidas, as manifestações da
professoralidade foram investigadas por meio da compreensão de como o cotidiano de uma prática de ensino
potencializava desejos de ressignificações curriculares, uma prática inspirada nos estudos de Silva:
 
Um agenciamento é isso. Não apenas a reunião ou o ajuntamento de corpos, mas o que acontece aos corpos quando
eles se reúnem ou se juntam, sempre sob o ponto de vista de seu movimento e de seus mútuos afectos. Não se trata
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apenas de uma questão de soma, mas de encontro ou de composição. Não apenas a simples justaposição assinalada
pela conjunção "e", mas a complexa combinação implicada pela partícula "com". "Isto e aquilo" é bom, mas "isto com
aquilo" é ainda melhor. Tudo girará, então, em tomo da questão de saber quais composições, quais encontros, quais
agenciamentos são bons e quais são maus. A grande pergunta: aumentam ou diminuem a nossa potência de agir?
Fazem a vida vibrar e se renovar? Acionam a diferença, a criação, a invenção? (SILVA, 2002, p. 56)
 
            A perspectivação se faz necessária, pois, para além da cultura da testagem e validação pré/pós-teste na
aplicação de sequências de ensino cujo desdobramento comum é a prescrição curricular desarticulada de contextos e
histórias de vida, a prática de ensino aqui exposta teve como intuito apenas criar uma ambiência pedagogicamente
propícia à emergência de manifestações da professoralidade a partir da potencialização de desejos de ressignificações
curriculares (CARVALHO, 2001) que constituem o devir educacional de ciências nos cotidianos escolares. Sem querer
reduzir o currículo a uma intervenção disciplinar e ao mesmo tempo abarcá-la numa dimensão instituinte, encaramos
nossa sequência de ensino como um agenciamento-currículo na vertente defendida por Silva (2002). De inspiração
deleuziana, a noção de agenciamento (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 10-36) remete ao que, no plano da imanência, é
conexão, é conjugação, é sobreposição e combinação complexa, inatribuível. Trata-se de uma noção relativa à de
multiplicidade, que corresponde à atualização – não origem – de entidades estruturadas nas conexões com outros,
numa constituição relacional que reivindica a diferença ao se constituir em algo que não é mais a soma do encontro,
mas a composição mutualística que se inventa a partir deste. De acordo com Deleuze, uma multiplicidade não tem nem
sujeito nem objeto – não sugere nem coaduna com esta dicotomia clássica – mas somente determinações, dimensões,
grandezas que não podem crescer sem que se mude de natureza no seu envolvimento na trama de relações que
conjuga e pelas quais é conjugada. De modo explícito, segundo ele, “um agenciamento é precisamente este
crescimento das dimensões numa multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida que ela amplia suas
conexões.” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 16).
Para os propósitos deste trabalho, cabe destacar que os agenciamentos, ao se definirem pelo jogo de forças que opera
e tendo suas conexões estruturantes dessa definição, rejeita a noção de unidade, de totalização privilegiada a partir da
formação de uma unidade-pivô de análise, e, modestamente, se contenta em acompanhar fluxos semióticos, sociais e
de pensamentos, isto é, movimentos de territorialização e desterritorialização precipitados em linhas de fuga e segundo
as quais elas mudam de natureza ao conectarem-se a outros tantos agenciamentos. Embora seja uma perspectiva
produtiva, não convém apenas assumir, de modo laudatório e simplificado, a celebração da complexidade dos
agenciamentos-currículo sem uma investigação de como estes potencializam atualizações no exercício docente, isto é,
suas implicações do ponto de vista pedagógico. Mobilizamos e coadunamos com tal noção, pois, do nosso ponto de
vista, ela mostra a potencialidade de abordagens nômades e complexas quando a investigação é de processos
orgânicos, vivos e reais como as inter-relações gestadas entre as manifestações da professoralidade, a partir de
composições e encontros curriculares, e suas ressonâncias na potencialização de desejos de ressignificações
curriculares.
De início, convém ressaltar que o cotidiano de uma prática de ensino ao qual me refiro diz respeito ao dia-a-dia da
disciplina Ensino das Ciências Naturais II, obrigatória na proposta curricular do curso acima referido, que foi ministrada
pelo primeiro autor deste artigo. Trata-se de uma pesquisa no/do cotidiano (ALVES, 2001) da/na formação com aportes
da pesquisação de cunho etnográfico, proposta por André (2008), e dos métodos e técnicas de narrativas
autobiográficas propostas por Sá (2009, 2010). Ancorando-nos nestas propostas, aplicamos algumas técnicas a fim de
alcançar o objetivo proposto, numa dinâmica complexa acontecimento/feedback que atualizava o cenário investigado a
cada passo dado. Na perspectiva de André (2008, p. 34) a pesquisação, em sua ampla diversidade de linhas, sempre
envolve um plano de ação que se baseia em objetivos a serem alcançados e constantemente avaliados em um
processo de acompanhamento e controle da ação planejada e no relato concomitante desse processo. De acordo com a
autora (2008), a pesquisação é uma modalidade de pesquisa muito apropriada quando o intento for o conhecimento de
uma prática situada, com o interesse de mudá-la, o que vai demandar do pesquisador um processo sistemático de
estudo, reflexão e de propostas de aprimoramento e/ou ressignificação das práticas. Acompanharam as intervenções
curriculares na disciplina acima referida as seguintes provoca-ações: (i) de que forma as manifestações da
professoralidade nos cotidianos escolares, por meio de práticas de ensino de ciências, estão inter-relacionadas e
subsidiadas suas às histórias de vida e às experiências vividas na universidade? (ii) tendo em vista a simultaneidade da
formação e do exercício, como atividades de registro memorialísticas combinadas com estudos filosóficos
pós-positivistas da ciência podem potencializar desejos de ressignificações curiculares deixando ver tanto maneiras de
instituir tanto a ciência no espaço escolar como a própria professoralidade? (iii) como por meio de histórias de vidas e de
práticas de ensino e aprendizagem em ciências podemos afirmar maneiras e estados de exercício docente?
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Trazendo à cena a pesquisação de cunho etnográfico de André (2008), a proposta da disciplina foi dividida em dois
módulos. No primeiro módulo, a sequência de ensino passou pela discussão dos capítulos da obra Ciências: fácil ou
difícil? (BIZZO, 2009), conjugada com a construção de narrativas autobiográficas através da atividade Memórias de
formação: experiências escolares e trajetória profissional. O estudo da obra seguiu a metodologia de discussões de
capítulos do livro, previamente lidos pelas professoras-cursistas[viii], ao lado da discussão sobre as possibilidades que
tal estudo abria na (re)criação de experiências educacionais, isto é, como se enredavam a tantas outras experiências já
trazidas pelas cursistas e potencializavam atualizações no exercer da docência, deixando ver ressonâncias no ensino
de ciências. Os debates foram registrados em áudio e transcritos em diário de campo. Em paralelo, a composição dos
ensaios memorialísticos foi iniciada logo nos primeiros dias de atividade na disciplina e seguiu-se até o fim da mesma,
quando foram entregues para apreciação. Nesses ensaios, as professoras-cursistas eram solicitadas a contar suas
histórias de vida elencando as experiências educacionais como alunas, professoras e professoras-cursistas, entendidas
como histórias formadas e formantes da professoralidade. Com base em Sá (2009, 2010), podemos inferir que se trata
de métodos e técnicas que, simultaneamente, falam de uma vida e de uma cultura, o que requer de nós um melhor
entendimento da autobiografia do outro, pois é a partir dai que se pode compreender o horizonte interpretativo
estruturante das relações de entendimento e compreensão do outro em seu estar no mundo. Sá (2009, 2010) mostra
que, com forte tradição na fenomenologia, a abordagem autobiográfica, em seus estudos, toma forma na assunção de
atividades de registro de memórias como recurso metodológico e formativo por excelência na investigação da formação
de professores em exercício, tematizada a partir da relação com o currículo. Nesse sentido, defende que ao narrar seus
percursos formativos, as professoras-cursistas podem evidenciar tanto o que acontece no currículo, quanto o que
acontece em seus percursos, o que as toca, o que constitui um acontecimento, cuja imanência permite que atualizem
referências/saberes incorporados nos espaços formativos e realizem novas experiências. Assim, a atividade
memorialística proposta, aliada aos estudos da obra acima referida, tornou-se um terreno fértil de potencialização de
desejos de ressignificações curriculares e (re)criações de experiências educacionais, numa espécie de acerto de contas
(MANHÃES, 2001) com experiências e as maneiras de exercer a docência, e os modos de compor o ensino de ciências
passados ao longo de seus itinerários de vida. Tal acerto de contas possibilitou questionar experiências curriculares
tradicionais[ix] amplamente vividas e relatadas nas histórias de vida, como relatamos a seguir, numa desnaturalização
tanto do currículo como do exercício docente no ensino de ciências. O módulo dois da disciplina foi amplamente
dedicado à (re)construção de sequências didáticas diversas, aliadas ao desenvolvimento de experimentações didáticas
em ciências. Como forma de esclarecimento, reforço que dois são os tipos de depoimentos descritos a partir das
técnicas aplicadas: (i) oral – gravados e transcritos em diário de campo; (ii) escrito – adquiridos nas atividades da
disciplina – a pedidos, os nomes foram omitidos.
 
BRICOLAGENS, HIBRIDISMOS E TÁTICAS: METÁFORAS DAS/NAS COMPOSIÇÕES CURRICULARES NO
ENSINO DE CIÊNCIAS
 
Os relatos que compõem este artigo convidam a pensar em agenciamentos aleatórios e interindividuais de linhas de
forças mediante os quais afetamos e somos afetados pelo mundo (PEREIRA, 2013). Numa escala menor, poderíamos
dizer que afetamos e somos afetados pela ambiência curricular vivida nos espaços e tempos cotidianos da formação.
Afetações que, de maneira caótica e singular, atualizam maneiras de estar sendo professor. Irremediavelmente,
afetações atravessadas por linhas de forças que agenciam e atualizam acontecimentos também na dimensão das
praticas pedagógicas curriculares de professoras-cursistas com as quais com-partilhamos e provocamos saberes.
Acontecimentos pedagógicos curriculares marcados por uma ecologia de temporalidades que habitavam tanto uma
mesma professora-curista como o mesmo grupo, contemplando o si, a dimensão pessoal e coletiva da formação em
suas memórias.
 
Na educação infantil, lembro-me que ficávamos sentados no pátio da escola para observarmos a natureza e os
fenômenos naturais para fins de apreciação, mais do que de compreensão. A função do professor era ficar ao nosso
lado orientando-nos, aprendendo junto, orientando para que nós fizéssemos nossas descobertas na vivência cotidiana.
Avançando mais um pouco, no Ensino fundamental as aulas eram mais interessantes. A escola dispunha de uma área
verde e íamos para este espaço assistir aulas expositivas e observar ao mesmo tempo. Atividades eram na maioria
pesquisas como a sementinha de feijão no algodão e éramos instigados a relatar todo esse processo. Além desse, dois
acontecimentos que mais me atraíram foi a experiência do pente que passava nos cabelos para atrair papel e os
passeios ao jardim zoológico quando o assunto era “Animais”. Hoje, consigo perceber que eram experimentos sem
experimento, sem pergunta, mas ainda fazem parte da minha memória de boas recordações do ensino de ciências na
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minha época escolar e levo até hoje para meus alunos, mas com maior oportunidade de aprendizagem colocando
perguntas e problemas, não só descrição do processo esperando a descoberta. (PROFESSORA-CURSISTA 1,
depoimento escrito, 17 de out, 2014)
 
Professor, durante a leitura desse capítulo, nessa parte da técnica em inglês que ele apresenta, eu vi que podia levar
pra minha prática algumas coisas. Por exemplo, eu sempre faço a experiência do feijão com meus alunos e
experimentação nas aulas por que eles são muito jovens e é difícil conseguir a atenção deles por muito tempo em aula
expositiva. Tem sempre que levar algo lúdico e novo e a experimentação ajuda nisso, enfim [...] Mas na aula de
experimentação com o feijão, eu sempre peço a eles que tragam potes de iogurte de suas casas pra gente plantar uma
semente de feijão. Não temos muitos recursos na escola então peço que tragam pra gente fazer do jeito que dá pra
fazer [...] Até hoje eu fazia apenas colocando um único pote com todas as coisas necessárias para a plantinha crescer.
Lendo o livro, percebi que é importante trazer o problema pra essa prática, como colocar pote apenas com terra e sem
semente ou com terra e semente, mas sem água, para eles perceberem que têm condições necessárias para a planta
crescer. [...] (PROFESSORA-CURSISTA 2, depoimento oral, Universidade do Estado da Bahia, 17 de out, 2014)
 
Professor, eu andei pensando numa atividade que faço com meus alunos no espaço verde da escola e acho que dá pra
mudar muita coisa a partir dessa ideia do “professor das perguntas e não das respostas”. Eu sempre fazia a horta com
eles e atividades de plantio sem pensar em como poderia instigar mais a curiosidade, trabalho com alunos de 8-9 anos
que vivem em condições muito difíceis, bairros tomados pela violência e pelo tráfico, então acho que dá pra fazer o que
to pensando pra ganhar mais a atenção deles por mais alguns minutos. [...] Pensei em organizar o plantio com
diferentes mudas de plantas, de diferentes tamanhos, que precisam de tempos diferentes de exposição de sol. Essas
informações prévias seriam colocadas para um plantio mais ordenado, com plantas de sol e sombra se intercalando,
porque não poderia mais ser de qualquer jeito como a gente fazia antes. Ai eu acho que inicialmente eles iriam querer
montar de qualquer jeito, mas depois iriam ver que algumas precisariam ficar abrigadas nas sombras de outras e por ai
vai. O que você acha professor? (PROFESSORA-CURSISTA 3, depoimento oral, Universidade do Estado da Bahia, 19
de nov, 2014)
 
Convém de início, ressaltar que o caminhar pela sequência de ensino na disciplina foi marcado por depoimentos e
relatos como estes. Relatos que, explícita ou implicitamente, permitem constatar um agenciamento-currículo “(...) que
permite, encoraja e desenvolve essa capacidade natural de organização complexa; e através do processo de
transformação, o currículo continuamente regenera a si mesmo e às pessoas nele envolvidas.” (DOLL-JR, 1997, p.104).
Tendo em vista a especificidade do contexto da investigação, formação de professores em exercício, talvez possamos
afirmar que o aspecto mais marcante dos encontros e composições vivenciados ao longo do curso foi a potencialização
do regenerar a si mesmo e às pessoas nele envolvidas, levando em conta a ampla experiência em sala de aula das
professoras-cursistas e seus modos de produção de si por meio de (auto)questionamentos que atualizavam reinvenções
de experiências educacionais no ensino de ciências.
Tratam-se de relatos e depoimentos que marcam acontecimentos, se por acontecimento entendermos um cruzamento
de contingencial e fortuito de forças que “pressionam pelo desfazer-se da(s) figura(s) vigente(s) e pela constituição de
nova(s) figura(s), alterando definitivamente a configuração estratificada do mundo visível” (PEREIRA, 2013, p.39-40).
Complementando, talvez possamos considerá-los como acontecimentos revolucionários, se por este último termo
entendermos “o retorno daquilo que se julgava ultrapassado, uma sabedoria que implica todas as maneiras de ser e
pensar, a alteridade, a errância.” (MAFFESOLI, 2004, p. 14). Acontecimentos revolucionários potencializados mediante
encontros e composições curriculares vividos na disciplina, e atualizados em narrativas e depoimentos, que deixam ver
um hibridismo de tradições curriculares e pedagógicas nas práticas das professoras cursistas. Hibridismos
caracterizados pela convivência do novo com o velho mediante bricolagens complexas que se atualizavam por meio de
reinvenções nas diversas manifestações da professoralidade em suas práticas pedagógicas curriculares de ensino de
ciências. Acontecimentos revolucionários que marcam uma espécie de mudança gestáltica no movimento do acerto de
contas com o passado, alterando a forma de pensar e praticar o ensino de ciências e nas dinâmicas tradicionais
relatadas em suas histórias e depoimentos.
De um modo geral, as histórias compartilhadas e vividas pelas professoras-cursistas podem ser compreendidas como
manifestações da professoralidade que, ao passo que singularizavam existências, emergiam em coletividades
ligando-as a uma imanência local. Maneiras de estar exercendo a docência "em constante iminência de deixar de ser o
que vem sendo para tornar-se diferente de si mesmo" (PEREIRA, 2013, p. 38), o que, particularmente, torna-se mais
evidente nesta modalidade de formação. O agenciamento-currículo vivido por nós ao longo do curso, em sua
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multiplicidade de cruzamentos de linhas de força, potencializou atualizações nas maneiras praticar o ensino de ciências,
atravessando e acordando experiências passadas, mediante reinvenções de praticas pedagógicas curriculares narradas
e amplamente vividas em suas memórias de tradições e culturas pedagógicas. Sem reduzir a investigação das
manifestações da professoralidade a uma intervenção disciplinar e, ao mesmo tempo, abarcando-a como um dos muitos
cruzamentos de forças pelos quais a vida das professoras-cursistas tem passado, empurrando-as em direção a novos
acontecimentos, nosso intuito tem sido avançar na compreensão de como se produz o sujeito-em-prática (PEREIRA,
2013), "de como ele se constitui e se constrói dentro das práticas, de como ele elabora seu conhecimento e suas
ações." (PEREIRA, 2013, p. 48). Portanto, neste trabalho, o modo como vimos defendendo e compreendendo as
manifestações da professoralidade, e suas ressonâncias nas práticas de ensino de ciências, postulam a favor da
processualidade, da dinamicidade, do movimento, do vir a ser estruturante da potência dos sujeitos e suas
possibilidades de diferir de si. Provocar reinvenções nos encontros e desencontros vividos por nós, um processo
complexo e irredutível às experiências vividas na disciplina, o que não impede de investigá-lo a partir delas, foi a
ambição maior desta proposta. Reinvenções estas que, embaladas e acompanhadas pelas provoca-ações da memória,
entram em ressonância com as práticas pedagógicas e as maneiras de compor currículo, e, neste caso, evidenciam o
devir educacional de ciências.
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[i] A noção de problematização em Foucault (2006, p. 233-242) corresponde ao método filosófico que busca, de modo
precário e modesto, compor sentidos aos problemas de investigação que emergem a partir de um jogo de posições e
contraposições discursivas e não discursivas que operam e fornecem condição de possibilidade para a emergência
constitutiva do próprio problema de investigação. Nesse sentido, não se busca resolver o problema, mas dar a pensar,
pois a própria temporalidade da problematização já é, em si, um afastamento da possibilidade de solucionar, de modo
peremptório e metódico, todo e qualquer problema investigado por meio desta prática.
[ii] “Em latim, explicare significa retirar e desfazer as dobras. Tudo é plano e liso sob o olhar de Deus e da Razão. Cum
prender é tomar aquilo que fora separado junto.” (MAFFESOLI, 2008, p.06). Para Abbagnano (2007, p.184), esta
distinção reconhece a dificuldade de aplicar a técnica causal, própria da ciência natural do século XIX, ao domínio dos
eventos humanos, como são os fatos históricos, e, em geral, ao homem e às relações humanas. Com base nesta
técnica, considera-se racionalmente explicado aquilo cuja gênese causal necessária pode ser mostrada, isto é, aquilo
cuja ocorrência se pode demonstrar necessária ou infalivelmente previsível quando se dá a causa.
[iii] Convém ressaltar que as distinções aqui feitas se referem estritamente ao tratamento metodológico das informações
compartilhadas neste trabalho. Reconhecemos a importância histórica dos movimentos da engendrados pelos autores
da “epistemologia da prática”, dentre eles Tardif (2002), sobretudo, no que diz respeito à criação de condição de
possibilidade para pensar o exercício docente como instância produtora de saberes e conhecimento. Compartilhamos,
assim, a ideia de que reduzir a dimensão da prática docente à mera aplicação de conhecimentos é convir com a visão
tecnicista e empobrecedora da professoralidade. Portanto, neste sentido epistemológico, nossas constatações e
perspectivas se aproximam do que é defendido pelo autor.
[iv] Neste trabalho, destacamos que a noção de táticas em Certeau (2009), para além do mero consumo passivo e
reprodutivo de regras e produtos culturais, são marcadas por uma apropriação pessoal, por uma combinação
imprevisível e irreversível de bens culturais e por uma maneira de empregar inventiva, poética, isto é, por uma criação
irredutivelmente caracterizada por usos que se faz com os bens culturais que lhes são, muitas vezes, impostos.
[v] De acordo com García Canlini (2008), os hibridismos culturais podem ser entendidos como “processos socioculturais
nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas,
objetos e práticas. Cabe esclarecer que as estruturas chamadas discretas foram resultado de hibridações, razão pela
qual não podem ser consideradas fontes puras.” (GARCÍA CANLINI, 2008, p.XIX). Nesse sentido, na investigação dos
processos de hibridismo cultural, não cabe investir na investigação das origens “puras” e fontes descontaminadas
anteriores aos hibridismos.
[vi] Em Sá (2010, p. 50-52) a lógica da bricolagem é a de organização em tessitura, em que o aprofundamento não se
dá verticalmente, mas pela possibilidade de construir objetos a partir de fragmentos (referências) que, numa dinâmica
caótica e singular de seleção, são colocados juntos na configuração das relações dinâmicas com o mundo. Nesse
sentido, a lógica dessa bricolagem seria a da recomposição, em que a integração de elementos novos não conduz à
substituição dos antigos, mas permite uma diversificação do elenco de combinações suscetíveis de se estabelecer entre
os elementos disponíveis. Mesmo sem ter uma funcionalidade imediata, esses elementos compõem o lastro de
referências que criam condição de possibilidade para a invenção de algo “novidadeiro”, já que emergem nas relações
cotidianas mais por combinações improváveis e imprevisíveis do que pela produção de algo realmente novo no espírito
do tempo tal como no trabalho de um engenheiro.
[vii] Utilizamos a metáfora das ressonâncias em (LÉVY, 1999) para nos referirmos às implicações da prática de ensino
investigada na disciplina acima referida, pois, em acordo com ele, entendemos que a metáfora do impacto é inadequada
para traduzir a complexidade inerente às decisões e motivações dos seres ao longo da história, que não podem ser
simplesmente reduzidas a interpretações causais, uma vez que nos faltam as pequenas percepções cotidianas e porque
esta ausência faz com que pressuponhamos como óbvio o sentido de um determinado evento. A metáfora das
ressonâncias permite matizar a ideia de uma causalidade direta e objetiva operando na potencialização de tomadas de
decisões complexas como os desejos de ressignificações curriculares.
[viii] Utilizo essa nomenclatura para me referir às participantes da pesquisa tendo em vista a modalidade da formação
em questão – formação simultânea ao exercício.
[ix] De acordo com Hobsbawn (1997, p.9-10) a característica marcante das tradições é a tendência à invariabilidade. O
passado, real ou forjado, a que elas se referem impõe práticas que tendem a fixar-se (normalmente formalizadas) por
meio de repetição com uma função/carga simbólica evidente nas práticas a que estão ligadas. Nesse sentido, utilizamos
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o termo tradição no sentido formulado pelo autor para nos referirmos a práticas educacionais com alto valor simbólico
que confere a elas um alto grau de resistência a mudanças.
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