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RESUMO

Este trabalho pretende socializar a formação de professores baseada na prática reflexiva e na
metodologia Bairro-Escola. Demonstra que desde o ano de 2012, ações inspiradoras em
Educação Integral e inovação têm sido desenvolvidas no intuito de consolidar este território
piloto para o desenvolvimento da experiência de Bairro-Escola na cidade de Salvador - Bahia.
Deste modo, as experiências formativas integram o laboratório experimental Bairro-Escola Rio
Vermelho, que busca transformar a comunidade local em um grande ambiente de
aprendizagem a partir dos pilares da Educação Integral Inovadora.
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ABSTRACT

This paper aims to socialize teacher education based on reflective practice and methodology
Neighborhood-School. Shows that since the year 2012, the inspiring actions in Integral
Education and innovation have been developed to consolidate this pilot area for the
development of the experience of the Neighborhood-School in the city of Salvador - Bahia.
Thus, the formative experiences integrate experimental laboratory Neighborhood-School Red
River, which seeks to transform the local community in a great learning environment from the
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pillars of Integral Education Innovator
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O presente trabalho pretende contextualizar as experiências formativas nas escolas públicas
que integram o laboratório experimental Bairro-Escola Rio Vermelho, que busca transformar a
comunidade local em um grande ambiente de aprendizagem a partir dos pilares da Educação
Integral Inovadora.

A experiência educacional e formativa no território do Rio Vermelho apontou para a
necessidade de conceber um conceito de educação mais atual, isto é, para o termo Educação
Integral inovadora, que se deu a partir das proposições da Educação Integral percebida como
o desenvolvimento integral dos estudantes, considerando todas as suas dimensões:
intelectual, socioemocional, física, cultural, simbólica. Ampliação dos saberes, tempos,
espaços e agentes de aprendizagens. Assim como, da compressão de educação inovadora
alinhada às demandas da sociedade contemporânea e aos interesses do aluno do século XXI.

Neste sentido, o Bairro-Escola Rio Vermelho, como uma rede de articulação comunitária e um
grande laboratório experimental de novas formas de aprendizagens e práticas pedagógicas,
busca ampliar as oportunidades educativas e promover o desenvolvimento integral de
estudantes e de todos os atores sociais deste território educador.

Ainda nesta direção, está garantido no escopo de sua proposta político-pedagógica a formação
continuada de professores, educadores comunitários, técnicos, e todo e qualquer profissional
de educação a partir da concepção de Educação Integral Inovadora no propósito de
transformar o território do Rio Vermelho – Salvador/ BA em uma comunidade de
aprendizagem, ampliando os limites das salas de aula num grande território educador, onde
viver e aprender sejam a pedagogia deste território, aprender no bairro pela vida e na vida. A
educação como processo social em desenvolvimento. Como aponta a pedagogia do John
Dewey, a educação não é a preparação para a vida, é a própria vida. (DEWEY, 1959).

Segundo a Carta de Princípios Bairro-Escola Rio Vermelho (2013), este laboratório
experimental em Educação Integral Inovadora quer reunir atores sociais diversos, tais como
artistas, esportistas, lideranças comunitárias, grupos, coletivos, movimentos e organizações
da sociedade civil, empresas e poder público para construir, propor e assegurar ações políticas
necessárias para dar concretude à ideia de um Bairro-Escola, isto é, de transformar o bairro
Rio Vermelho em um bairro educador.

Assim, desde o ano de 2012, ações têm sido desenvolvidas pelo Instituto Inspirare, com o
apoio da Cipó - Comunicação Interativa, da Associação Cidade Escola Aprendiz, do Instituto
Chapada de Educação e Pesquisa e outras organizações, no intuito de consolidar este território
piloto para o desenvolvimento da experiência de Bairro-Escola em Salvador.

Neste contexto, a Carta de Princípios Bairro-Escola Rio Vermelho (2013, s/p) reforça dizendo
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que,

um bairro educador, portanto, é feito de atitudes, posturas, práticas e
idéias que prezam pela vida em comunidade. [...] Em um bairro
educador, a escola é valorizada por estudantes, por suas famílias, pelos
professores, pelos funcionários e por toda comunidade. A educação
acontece na escola e, também, fora dela. Crianças e adolescentes são
acolhidos por todos. Oportunidades educacionais são criadas pela
comunidade a qual busca um maior desenvolvimento das pessoas e do
lugar.

Todos que desejam integrar-se a esta proposta de bairro educador e querem participar das
diversas e múltiplas maneiras de participação, seja por engajamento voluntários nas inúmeras
ações em praças, escolas e espaços não formais, nas articulações entre lideranças, políticos,
sociedade civil e outros, ou em ofertas de oportunidades educativas deverão comungar e
assumir o compromisso de atuar pautados pelos seguintes princípios[2] do Bairro-Escola Rio
Vermelho (2013, s/p):

• EDUCAÇÃO: “Promover e difundir a Educação Integral [...]”;
• COLETIVIDADE: “Iniciativas desenvolvidas em grupo [...]”;
• RESPEITO: “[...] O diálogo entre iguais, próximos, distantes e opostos é estimulado e

sempre será compreendido como uma oportunidade de crescimento, renovação e
aprendizado [...]”;

• CONVIVÊNCIA: “Todo espaço público deve desempenhar sua função original [...]”;
• COMUNICAÇÃO: “A comunicação é condição imprescindível para a [...] formulação de

propostas de melhoria da vida em comunidade”;
• TRANSFORMAÇÃO: “Para transformar o todo, é preciso nunca deixar de transformar

cada uma de suas partes”.

Ainda de acordo com a Carta de Princípios do Bairro-Escolar Rio Vermelho (2013), o
Bairro-Escola Rio Vermelho, sob a égide do exercício pleno da cidadania, dos princípios do
Estado Democrático de Direito e da governança participativa, foca suas estratégias e objetivos
no compromisso social, político e histórico de:

• Agir em coerência com os propósitos e princípios de um bairro educador;
• Mobilizar pessoas e organizações para se engajar e agir em consonância com esses

propósitos e princípios;
• Participar das instâncias de articulação do Bairro-Escola Rio Vermelho: Grupo Articulador

Local, Grupos de Trabalho, entre outros;
• Participar da busca de soluções para os desafios educacionais do bairro, a exemplo de

projetos e eventos coletivos, oferta de atividades educacionais (Oportunidades
Educativas), oferta de recursos humanos, materiais e/ou financeiros (Fundo de
Oportunidades), entre outros;

• Assegurar que as instâncias de participação, construção coletiva e tomada de decisão do
Bairro-Escola Rio Vermelho sejam guiadas pela equidade, pela transparência e
legitimadas pelo coletivo.
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É nesse contexto, que o Bairro-Escola Rio Vermelho em consonância com a política do
governo federal e a necessidade urgente de formação de professores decide pelo Programa de
Formação Docente do Bairro-Escola Rio Vermelho, voltado para a qualificação de professores,
profissionais e técnicos em educação, na perspectiva de elevar a qualidade social da educação
e induzir o território do Rio Vermelho como uma comunidade de aprendizagem no contexto da
Educação Integral Inovadora. Assim, o referido programa elege como prioridade a formação e
qualificação de professores da rede pública, privada e/ou organização civil em parceria com a
Cipó – Comunicação Interativa e outros ativos e/ou arranjos comunitários.

Outrossim, é importante ressaltar que, a realidade educacional brasileira identificada pelo
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB 2009 e 2011 é reveladora da crise na
qualidade do ensino desenvolvido nas escolas públicas brasileiras, em particular nas regiões
Norte e Nordeste, onde se concentram os maiores índices de pessoas em situação de
vulnerabilidade social. A Bahia, estado constituído de 417 municípios, enfrenta grandes
desafios para superar os baixos índices alcançados no IDEB em 2009 e 2011, 3,5 e 3,9
respectivamente.

Buscando um novo caminho para superar esses índices o governo federal coloca a educação
brasileira entre as primeiras prioridades traçando um conjunto de metas para elevar a
qualidade da educação, através do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE e do Plano
de Ação Articulada - PAR, buscando construir uma rede, que envolva todas as instituições
(públicas e privadas) e a sociedade civil, num grande pacto de nação, para que tenhamos
expectativas de construir bases para o desenvolvimento do país com justiça social. De tal
modo que, o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica faz parte das
ações prioritárias do MEC para melhoria da Educação.

Deste modo, o Anuário Brasileiro de Educação Básica 2013 contextualiza dizendo que, “cerca
de dois milhões de professores atuam nas escolas de Educação Básica brasileira. Esse
contingente de profissionais mostra que os desafios da formação de educadores
necessariamente passam pela oferta de educação continuada”.

Na ordem das discussões também, devem ser consideradas, portanto, a construção de uma
oferta formativa em Educação Integral Inovadora que possa acompanhar e servir um processo
dinâmico de mudança organizacional no interior das escolas implicada na consolidação do
Bairro do Rio Vermelho como um bairro educador e uma comunidade de aprendizagem.

Deste modo, seis escolas compõem o programa de formação continuada do Bairro-Escola Rio
Vermelho. São três escolas da rede municipal e três da rede estadual. As modalidades
formativas são organizadas e seus desdobramentos acontecem nas modalidades: Formação
em Serviço (nas atividades complementares – AC e/ou Coordenação pedagógica), Formação
Modular (Colóquio de Formação Docente) e Formação em Ação (Acompanhamento,
monitoramente e Mentoria). Através destas intervenções formativas busca-se impactar nas
práticas pedagógicas e provocar a revisão do Projeto Político Pedagógico à luz da Educação
Integral Inovadora.
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Os princípios orientadores da formação compatibilizam dos mesmos expressos pela Carta de
Princípios Bairro-Escola Rio Vermelho (2013), de modo especial no que tange à educação,
“promover e difundir a Educação Integral significa desenvolver as pessoas em suas múltiplas
dimensões: física, intelectual, emocional, social, cultural. Também, pressupõe ampliar os
agentes, os tempos e os espaços da aprendizagem, entendendo que os saberes acadêmicos
devem ser associados aos saberes populares e que a escola deve se articular com todos os
demais atores e ativos da comunidade” e se estendem em consonância com as indicações
propostas pelos diversos parceiros reunidos em fevereiro de 2014, na cidade de São Paulo,
sob a coordenação do Instituto Inspirare, que recomendam que os processos de formação em
Educação Integral Inovadora devem:

• Ser estruturados e vivenciados a partir dos mesmos princípios e abordagens
metodológicas que o profissional da educação deverá utilizar na sua prática cotidiana
(educação pelo exemplo);

• Ser modulares, atendendo a demandas reais e permitindo aprofundamento e
experimentação;

• Estruturarem-se a partir da problematização e tendo como meta a instrumentalização
para a prática;

• Acontecer em serviço, garantindo que prática e teoria caminhem integradas, em um
constante processo de aprimoramento, ação-reflexão;

• Prever produtos;
• Ser híbridos, combinando aprendizado on-line com off-line;
• Ser continuados;
• Ser certificados, sempre que possível.

A proposta pedagógica do Programa de Formação Docente do Bairro-Escola Rio Vermelho tem
como referência básica as características do educador aprendiz, pesquisador e em formação
continua. Assim como, a análise da natureza do fazer docente e os pressupostos pedagógicos
da formação continuada e em serviço como Prática Reflexiva. Inclui também, os anseios das
diretrizes e referenciais que orientam, organizam e implementam a Educação Integral na
escola de Educação Básica nas disposições da Constituição Federal de 1989, da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 - LDB/96, do Plano Nacional de Educação -
PNE e do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 – ECA/90.

Neste sentido, as políticas e diretrizes de formação continuada de professores trazem
pressupostos que estão relacionados principalmente com as concepções de educação, projeto
político pedagógico, currículo, ensino-aprendizagem, avaliação, processos escolares, práticas
pedagógicas, relação teoria e prática, interdisciplinaridade, etc.

Tudo isso delineia um cenário formativo com exigências para cujo atendimento os professores
não foram, nem estão sendo preparados no contexto da escola de Educação Integral. Dentre
as expectativas que se colocam para as atribuições dos professores destacam-se:

• Orientar e mediar o ensino da aprendizagem com foco no desenvolvimento integral do
estudante;

• Responsabilizar-se pela ampliação dos saberes, tempos, espaços e agentes de

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/bairroescola_rio_vermelho_e_formacao_de_professores_laboratorio_e.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-13,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



aprendizagem a partir de cogentes diálogos "aberto e respeitoso";
• Articular e mediar os processos didático-pedagógicos e de possibilidades e

oportunidades de aprendizagem;
• Elaborar e executar Trilhas Educativas para desenvolver conteúdos curriculares;
• Utilizar novas tecnologias, peças de comunicação, a criatividade e a inovação como

princípios metodológicos e didáticos;
• Professor como um designer de Currículo e curador de conteúdos.

Urge, diante deste contexto, a necessidade de conhecimentos e reflexão sobre a escola na
Educação Integral e novas práticas pedagógicas inovadoras. Em outros termos, “trata-se,
então, de construir dispositivos de formação que permitam otimizar as potencialidades
formativas dos estabelecimentos de ensino”. (CANÁRIO, 1998, p. 6).

Ainda segundo, Rui Canário (1998, p. 6): “a formação é então encarada como um processo
individual e coletivo, em contexto, de transformação de representações, de valores e de
comportamentos, por parte dos professores que coletivamente aprendem, produzindo novas
formas de ação individual e coletiva”.

Interessa-nos, deste ponto fundamentalmente, avaliar as competências profissionais no
processo formativo e estabelecer com o corpo docente em formação a partir dos princípios da
Educação Integral Inovadora e do programa de formação o conjunto de competências
necessárias à atuação profissional e tomá-las como norteadoras tanto da proposta pedagógica
quanto das trilhas formativas e educativas.

Por isso, todo o programa de formação docente foi estruturado a partir da concepção de
competência, implicando na compreensão de uma formação de natureza complexa e centrada
na escola, pois o conjunto de competências profissionais necessárias ao exercício da função
desenvolvida no interior da escola mostra que o corpo de conhecimento do professor se
constrói a partir da prática docente reflexiva e no desenvolvimento destas competências
profissionais ao longo da vida, que são construídas e adquiridas em três dimensões
específicas: Cognitiva (Saber-saber), funcional (saber-Fazer) e atitudinal (saber ser/ saber
estar/ saber conviver), que se desdobram em atividades na sala de aula, na escola e na
comunidade.

Também nos amparamos no que reza a Lei de Diretrizes e bases da educação nacional – LDB/
96, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece que, “a educação abrange os processos
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e
nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996). Deste modo, o Bairro-Escola Rio vermelho
corrobora com a melhoria na qualidade de ensino e aprendizagem ao ofertar uma proposta
formativa que compreenda a educação para além dos muros da escola e numa concepção
pedagógica que compreende,

que todos são educadores e aprendizes que criam e aproveitam as
oportunidades educacionais que promovam o desenvolvimento integral
do indivíduo,estimulam atitudes mais respeitosas e cuidadosas das
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pessoas entre si, com o próprio bairro e o meio ambiente;assumem uma
postura responsável diante daquilo que é de todos e cultivam o diálogo.
(CARTA DE PRINCÍPIOS DO BAIRRO-ESCOLA RIO VERMELHO, 2013,
s/p.).

A LDB/96 reforça nossos argumentos ao afirmar que, a educação tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o
trabalho, princípios de todo o fazer pedagógico e de articulação comunitária do Bairro-Escola
Rio Vermelho (BRASIL, 1996).

No caso da formação docente, a LDB/96 quando define as incumbências dos professores,
traça um perfil profissional, que independente do tipo de atividade docente, carece de
competências profissionais necessárias para a execução de suas atribuições.

Art. 13º. Os docentes incumbir-se-ão de: I - participar da elaboração da
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; II - elaborar e
cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino; III - zelar pela aprendizagem dos
alunos; IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de
menor rendimento;V - ministrar os dias letivos e horas-aula
estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;VI -
colaborar com as atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade. (BRASIL, 1996, grifo nosso)

Deste ponto, vale ressaltar que completando as disposições do Artigo 13º, a LDB/ 96 dedica
um capítulo específico para a formação de profissionais da educação, em especial a formação
docente. A saber:

Art. 61º. A formação de profissionais da educação, de modo a atender
aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às
características de cada fase do desenvolvimento do educando,
terá como fundamentos: I - a associação entre teorias e práticas,
inclusive mediante a capacitação em serviço; II - aproveitamento
da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e
outras atividades. (BRASIL, 1996, grifo nosso).

É preciso destacar a clareza das indicações legais à formação e capacitação destes
profissionais de educação, a fim de desenvolver e construir competências necessárias as
exigências de sua atuação profissional.

Deste modo, o Artigo 63º, inciso III, prever “programas de educação continuada para os
profissionais de educação dos diversos níveis”. O Artigo 67º reforça a ideia que “a
experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras
funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino” e propõe no inciso
V que todo docente tenha um “período reservado a estudos, planejamento e avaliação,
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incluído na carga de trabalho”. (BRASIL, 1996, grifo nosso).

Por isso, concordamos com o que diz Canário (1998, p.16): “a valorização da experiência
conduz a valorizar, também, a heterogeneidade dos processos formativos. É a formação
contínua que permite transformar a experiência num saber utilizável”. Isto é, a formação
contínua como um processo formativo da experiência docente.

Igualmente, acreditamos que o desafio de formar professores deve ser enfrentado em
diversos níveis. Contudo, um passo fundamental é assegurar que este processo formativo seja
centrado na escola a partir da Prática Reflexiva (Reflexão-na-ação) do seu cotidiano, bem
como, na construção de conhecimentos, métodos e materiais pedagógicos que deem nova
dimensão ao afazer escolar. (KRAMER, 1989; PERRENOUD, 2002; SCHÖN, 2000).

Portanto, para além da importância e da legitimidade da formação docente, estamos
amparados também legalmente pela opção de promover um processo de formação cujas
estratégias formativas estão centradas na escola.

Nesta direção, a proposta curricular do Programa de Formação Docente do Bairro-Escola Rio
Vermelho obedece a uma lógica diferente de concepção de currículo formativo. Neste sentido,
não partimos de um currículo normativo fixo e duro, mas ao contrário, ele é flexível,
cambiante e será organizado de acordo com as demandas suscitadas pelas escolas parceiras,
durante o acompanhamento e participação em reunião com estas, no intuito de promover
uma formação mais personalizada, significativa e contextualizada.

Destarte, nossa concepção de currículo se filia a abordagem conceitual apresentada por
Tomaz Tadeu da Silva (2010), a noção de currículo como representação, cujo entendimento
de representação se dá como “resultado de um processo de significados pelos discursos, e não
como um conteúdo que é espelho e reflexo de uma ‘realidade’ anterior ao discurso que a
nomeia” (COSTA, 2005, p.40). Isto é, a representação é, pois, um processo semiótico, em
que “os significados carregam a marca do poder que os produziu. Esses significados,
organizados em sistemas de representação, em sistemas de categorização, atuam para tornar
o mundo social conhecível, pensável e, portanto, administrável, governável” (SILVA, 2010, p.
199-200). Compreende-se, desse modo, a estreita conexão entre a forma de saber e a forma
de representação.

Desse ponto, as narrativas curriculares/ escolares devem ser percebidas como textos abertos
em uma dinâmica de relações múltiplas, diversas e diferentes, no contexto de currículo como
uma política cultural da representação, da escola como lócus de tecnologias culturais
pedagógicas (SANTOS, 2013b).

Para tanto, a partir de uma matriz curricular comum, eixos temáticos e temas geradores são
organizados como um sistema de representação, em “Trilhas Formativas” (e/ou módulos
formativos) que são estruturadas e aplicadas, sob o formato de Projeto Compartilhado de
Formação de Professores, em conformidade com a agenda das escolas e calendário escolar.

Nesse processo, os conteúdos definidos para um currículo de formação profissional e o
tratamento que a eles devem ser dado assumem papel central, uma vez que é por meio da
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aprendizagem de conteúdos que se dá a construção e o desenvolvimento de competências.
Assim, no seu conjunto, o currículo precisa conter os conteúdos necessários ao
desenvolvimento das competências exigidas para o exercício Professional, que se desdobra na
caracterização do saber profissional da prática docente: Conhecimentos específicos, saberes
pedagógicos e saberes experienciais. (SANTOS, 1998a).

O conjunto desses saberes (específicos, pedagógicos, da prática) é intrínseco a interação do
professor aos processos de suas atividades docentes. Neste sentido, o conteúdo desta
formação baseia-se numa epistemologia da prática, na valorização do fazer pedagógico como
atos de currículos[3] que produzem sentidos, representações, e realidades formativas, isto é,
“a formação é do âmbito do experimental, [...] acontece na experiência do sujeito, um sujeito
sempre constituído pelas suas relações e consigo mesmo. Dessa maneira, a formação não se
explica, não está prescrita em lugar nenhum; compreende-se a formação” (MACEDO, 2011, p.
34).

Portanto, conteúdo programático como sinônimo das práticas docentes e pedagógicas
cotidianas das escolas, imersas nas diversas e múltiplas práticas e gestuais dos processos
didáticos e escolares.

O foco formativo está deste modo, na indicação de que os processos formativos profissionais
sejam exercícios diretos in loco, de maneira que, as práticas passam a ser compreendida
como principal componente curricular. A noção de prática como componente curricular, é,
pois, um conjunto de atividades formativas que proporcionam experiências de aplicação de
conhecimentos ou de desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício docente. As
atividades qualificadas como prática como componente curricular devem ser desenvolvidas
como Trilhas Formativas (e/ou Trilhas Educativas), assim como, ações que abarcam as
oportunidades educativas trazidas pelos Arranjos Comunitários.

Nestes retratos, Nóvoa (1991, p. 27) corrobora com nossos argumentos, afirmando que, “a
formação não se faz antes da mudança, faz-se durante, produz nesse esforço de inovação e
de procura aqui e agora dos melhores percursos para a transformação escolar”.

Desta forma, a nossa proposta formativa é assumida como atitude de vida e de profissão,
como autoformação, a postura conceitual metodológica que manifesta a transparência das
opções e a consciências destas, que é capaz de produzir uma superação dos recursos
metodológicos para uma postura metodológica, cujo conteúdo desta formação é o cotidiano
da sala de aula e da escola, a busca de solução para os principais problemas das práticas
pedagógicas dos professores à luz da concepção de Educação Integral Inovadora. Em outros
termos, o estudo significativo da prática à luz da teoria (PIMENTA, 2012).

Na descrição de nossas ações, destacam-se três situações formativas que acontecerão de
forma concomitante, o diagnóstico da escola, a reflexão crítica sobre as atividades docentes e
as memórias formativas dos docentes (memorial), que devem transversalizar os Case Studies
sob análise e experimento.

Na ordem das discussões devem ser consideradas, portanto, a construção de uma oferta
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formativa em Educação Integral Inovadora que começou desde os anos de 2012 a
acompanhar e servir um processo dinâmico de mudança organizacional no interior das escolas
implicada na consolidação do Bairro do Rio Vermelho como um bairro educador e uma
comunidade de aprendizagem.

Ademais, vale apresentar que das seis escolas parceiras quatro já começaram a revisar seus
projetos políticos pedagógicos sob o efeito de uma educação que integra os princípios da
co-responsabilidade, inovação, pluralidade, intersetorialidade, e do território como potencial
educativo inseparável dos processos das aprendizagens.
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