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RESUMO

Este texto apresenta reflexões sobre a parceria vivenciada entre pesquisadora da universidade e docente
de Arte em uma escola pública de ensino médio em São Paulo, como parte de uma pesquisa ação mais
ampla. Tais reflexões foram realizadas a partir da análise de registros sobre o acompanhamento do
trabalho da professora de Arte sobre o processo de implantação de seu projeto de intervenção;
observações das aulas; da entrevista coletiva e individual com os jovens sobre seus pontos de vista em
relação ao trabalho realizado. Identifica-se a parceria viabilizada como espaço privilegiado de reflexão e de
formação para a pesquisadora e para a professora do ensino médio, como também a identificação de
alguns desafios em relação ao processo de pesquisa e de formação.

Palavras chave: Espaço formativo. Formação contínua. Parceria Universidade e Ensino Médio

RÉFLEXIONS SUR LA PARTENARIAT ET LA FORMATION ENTRE LE CHERCHEUR ET L&39;ENSEIGNANTE DU
LYCÉE

RÉSUMÉ

Ce texte présente des réflexions sur la partenariat entre le chercheur de l&39;université et
l&39;enseignante d&39;un Lycée public à São Paulo. Il y a la analyse d&39;une expérience de coopération
qui est une dimension de un travail plus large, dans le cadre d&39;une recherche action. Il y avait moment
de dialogue avec l&39;enseignante d&39;art sur le processus d&39;implantation de son projets de
intervention et regard sur le travail développé en classe. Je fais aussi l´enquête collectif et individuel avec
les jeunes de la classe sur ces points de vue sur le travail développé. Je peux affirmer que le processus de
partenariat a été un moment privilégié de réflexion et un espace rare de formation pour le chercheur et
pour l&39;enseignante.C&39;est possible identifier aussi certains défis du processus de la recherche e de
la formation.

Mots clés : Espace de formation. Formation continue. Le partenariat entre l&39;Université et le Lycée

1. Introdução
Na atualidade há um excesso de discursos sobre o trabalho docente e sobre a formação de professores
como necessários para resolver os problemas na educação pública no Brasil. No entanto, tais discursos
não estão em consonância com as políticas e práticas em relação à profissão docente e à formação de
professores. Identifica-se uma profunda desvalorização da profissão docente; com salários precários e não
condições de trabalho e de dificuldades de viabilização de espaços coletivos de formação na escola. Nóvoa
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(1999) explica esta questão, apresentando quatros aspectos, ao analisar os discursos sobre os professores
na atualidade, dentre eles, ressalta o “excesso da retórica política dos mass-media à pobreza das políticas
educativas” (NÓVOA, 1999, p. 13); o “excesso das linguagens dos especialistas internacionais à pobreza
dos programas de formação de professores” (idem); o “excesso do discurso científico-educacional à
pobreza das práticas pedagógicas” (idem) e o “excesso das ‘vozes’ dos professores à pobreza das práticas
associativas docentes” (idem). É importante destacar que o autor adverte em relação à lógica de mercado
em que predominantemente estão inseridos os programas de formação na Europa. Conforme o autor,

a luta por este “mercado” tem trazido para a formação de professores um conjunto de
instituições e de grupos científicos, que nunca tinham demonstrado grande interesse por
este campo. Infelizmente, os benefícios desta aproximação não são muito visíveis. E o
resultado é a pobreza actual da maioria dos programas de formação de professores nos
países europeus (NÓVOA, 1999, p. 15)

No Brasil é possível identificar processos semelhantes. Há a predominância de propostas pontuais e
desarticuladas de formação continuada, que muitas vezes não se articulam com os desafios enfrentados
pelos docentes em seu trabalho cotidiano. André (1997) apresenta algumas tendências para formação
docente no Brasil, dentre elas, a “ênfase na formação em serviço” (ANDRÉ, 1997, p. 65), a partir dos
financiamentos do Banco Mundial; “ênfase na modalidade a distância” (idem, p. 66); “ênfase na
atualização dos conteúdos, julgando que os docentes apresentam lacunas na formação [...], que para
supri-las são viabilizados cursos que visam a atualização dos docentes em áreas específicas do
conhecimento” (idem, p. 66), deixando de lado, conforme a autora, deixam de lado o processo de
construção da identidade pessoal do professor, sua (des)valorização social, o peso das condições de
trabalho” (idem, p.66), dentre outros aspectos importantes. André acrescenta que as formações se
caracterizam por uma perspectiva de “persuasão docente”, porque primeiro ocorrem as reformas para
depois uma mobilização de recursos e de tempo para convencer os professores em aderir a tais reformas e
por último a autora explica que os programas, projetos e materiais são feitos “para o docente e não com o
docente (ANDRÉ, 1997, p. 66)[ii]

Vale salientar, ainda, que mesmo após uma década em que estas questões foram tratadas por Nóvoa
(1999) e André (1997), identificam-se ainda propostas de formação elaboradas sem a participação dos
professores e a intensificação da lógica de mercado. Estes aspectos são encontrados cada vez mais nas
próprias universidades públicas, já que estas estão sendo chamadas para coordenar processos de
formação para os docentes da escola pública. Porém, tais propostas de formação continuada e de cursos a
distância, muitas vezes apresentam poucos espaços de autonomia em relação a sua elaboração e para
estabelecimento de parcerias concretas com os docentes da educação básica e, além disso, tais processos
de formação são viabilizadas mediante o repasse de recursos e de “bolsas” para coordenações e sua
equipe. Estas bolsas se tornam um suplemento salarial para os docentes universitários, já que também no
ensino superior a carreira docente passa também por desvalorização financeira. O problema maior é que
em certas situações a disputa e indicações para formação de equipe de formação continuada na
universidade pode perpassar mais pela lógica de interesses financeiros, o que às vezes pode deixar para
segundo plano a discussão política e pedagógica da qualidade e pertinência de tais cursos.

Não desconsidero que existam trabalhos sérios sendo realizados, mas há de se refletir também em como
podem estar sendo estabelecidas as parcerias entre a universidade e os docentes da escola pública no
Brasil para a viabilização das formações continuadas de professores. Esta questão, do meu ponto de vista,
também se trata de um importante objeto de estudo.

Não tenho a intenção de aprofundar aqui as contradições e os problemas da formação continuada de
professores no Brasil e de suas implicações no ensino superior. A proposta é apresentar uma experiência
de formação continuada específica, que se inseriu num projeto maior de pesquisa-ação, desenvolvido
entre professores da Faculdade de Educação, da Universidade de São Paulo, sob a coordenação da Profa.
Dra. Helena Coharik Chamlian em parceria com um grupo de tantos professores escola pública de ensino
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médio na zona Sul de São Paulo.[iii] Considero importante trazer à tona esta experiência porque parto do
pressuposto de que são significativos para os sujeitos os processos formativos em que estejam
contemplados espaços de diálogo e de reconhecimento de suas capacidades e de análise crítica do
contexto no qual estão inseridos. Dentre as atividades desenvolvidas pela equipe no projeto maior estava
a realização de questionários com professores e alunos, discussão com eles sobre os resultados, encontros
semanais com os grupos de professores, com estudos teóricos, discussões; grupos de diálogo com jovens;
construção e implantação de projetos de intervenção pelos docentes com o acompanhamento, “parceria”
com pesquisador da equipe da universidade[iv].

Neste texto proponho a descrição e análise da parceria que estabeleci, enquanto participante da equipe da
universidade com uma professora de Arte, integrante do grupo de professores da escola que faziam parte
da pesquisa-ação. Por três meses acompanhei as aulas dela, em uma turma de segundo ano de ensino
médio, observei, fiz registros, tive momentos de diálogo com ela sobre o trabalho, analisei textos
produzidos pelos jovens em suas aulas, tive um momento coletivo com um grupo de alunos para reflexão
sobre o trabalho realizado e a entrevista com das jovens que participaram destas aulas.

2- Descrição e análise do processo formativo

As análises da parceria com a professora, de seus modos de trabalho, de como os jovens interpretaram e
realizaram as atividades propostas, apresentam questões importantes, especialmente no que se refere às
representações da professora e dos alunos sobre o objeto de saber trabalhado nas aulas de Arte.

Destaco alguns elementos que podem contextualizar esse projeto de intervenção, inserido no projeto
maior de formação e de pesquisa-ação, antes de descrever e analisar o trabalho realizado pela professora
e pelos jovens. A hipótese inicial dos professores, quando pediram para realizar a parceria com uma
equipe de pesquisadores da universidade, era a de que a violência se apresentava como o maior problema
da escola.

Uma vez verificado pelo diagnóstico, tanto quantitativo quanto qualitativo, que para os alunos o desafio
maior e mais difícil de transpor localizava-se nas dificuldades em aprender, os pesquisadores investiram
nos espaços de formação com os professores, em reflexões sobre o que estaria por trás dessas
representações diferentes entre professores e alunos sobre os principais problemas da escola. Começaram
a analisar, dentre outros aspectos, como a instituição escolar produz sua própria versão no cotidiano da
escola de práticas preconceituosas e que desconsideram as diversidades que nela estão presentes. Os
pesquisadores passaram a trabalhar com os professores a hipótese de que havia uma dificuldade na
criação de estratégias de gestão da diversidade no espaço escolar, o que estaria contribuindo para
situações de violência, principalmente as “violências verbais”, e para o “[...] abafamento das
singularidades dos sujeitos” (CHAMLIAN, 2004), dificultando os processos de sociabilidade entre os
diferentes atores do espaço educativo, como também incidindo na dificuldade de apropriação dos saberes
escolares pelos jovens.

Estas questões se relacionam com alguns pressupostos teóricos utilizados na pesquisa- ação. Um deles é
que a escola produz uma violência simbólica por impor o reconhecimento de uma cultura em relação a
outras consideradas ilegítimas, por um processo em que os sujeitos se sentem autoexcluídos. Portanto, a
escola pode, a partir de suas práticas, de “não ditos”, não reconhecer a diversidade e singularidades das
juventudes, gerando ou contribuindo para gerar, em contrapartida, a manifestação de violência dos jovens
estudantes.

Outro pressuposto é o conceito de sujeito veiculado por Biarnès (1999) de que o sujeito se constitui
enquanto tal ao obter um grau de autonomia em relação às restrições do meio onde ele está inserido, para
construir sua própria história. Conforme o autor (1999), os sujeitos são portadores de leis universais, de
signos de pertencimento de diferentes grupos culturais e também são produtores de singularidades. Nesse
sentido, a instituição escolar é ambígua porque, ao mesmo tempo em que está comprometida com a
transmissão de valores culturais, de saberes, de saber-fazer, de saber ser, a partir de referências
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universais, também se volta para a formação da pessoa, em direção da singularidade. Explica Chamlian
(2004, p. 97) que

[...] o constrangimento institucional, na vertente universalizadora da função da escola
tende a privilegiar o que é homogêneo nos comportamentos, enaltecendo características
que convergem para o padrão de aluno ideal. Se, por uma lado, reconhecemos que certo
constrangimento institucional é inevitável, por outro, não podemos admitir que ele se dê
a ponto de ‘abafar’ a singularidade dos sujeitos, ou de valorizar características próprias a
grupos dominantes.

Chamlian explica que este abafamento dos sujeitos é um dos possíveis fatores que pode desencadear
violência na escola. Podemos acrescentar, ainda, que o tipo de “encontro com os saberes” propiciados aos
jovens, no espaço escolar e, mais especificamente, na relação com os professores, também pode
contribuir para o “abafamento” destes sujeitos, se estes não se sentirem envolvidos com o que é ensinado.
Aqueles jovens que têm mais dificuldade não compreendem o que está sendo ensinado. Determinadas
práticas, na medida em que os objetos de saber não dialogam com os saberes pessoais dos alunos, muitas
vezes reforçam a ideia dominante de que aprender é receber algo pronto, sem a realização de um trabalho
específico para sua apropriação. Alguns destes jovens, gradativamente, sentem-se fora do jogo por se
considerarem incapazes de apropriar os saberes escolares e este processo atinge também a imagem que
estes jovens constroem de si mesmos.

Em consonância com os pressupostos da pesquisa-ação, optou-se por introduzir os espaços de criação
como estratégia privilegiada para gerir a diversidade na escola. Estes possibilitam o encontro entre o
professor, o aluno e o objeto de saber (BIARNÈS, 1999). Para Biarnès, uma situação de criação coletiva
incita a cada um expressar seus conhecimentos, suas maneiras de pensar e a diversidade é considerada
como criação, uma riqueza que impulsiona a situação de criação. Portanto, os professores integrantes da
pesquisa-ação elaboraram seus projetos de intervenção, tendendo para dar conta desses pressupostos.
Cada professor individualmente ou em parceria com outros inventou seu modo de trabalho a partir de
todos esses elementos que se conjugam. É importante enfatizar que esses projetos eram uma
interpretação possível, naquele momento, para os professores, das questões trabalhadas no espaço de
formação. Estes deveriam confrontar seus saberes, seu saber fazer, os aspectos apropriados em um
espaço coletivo de formação, as reflexões realizadas, os limites impostos pela instituição, os pressupostos
trabalhados no processo de pesquisa-ação.

O processo de formação, realizado entre a equipe de pesquisa e os professores, permitiu a construção do
que para cada um dos docentes, naquele momento, seria um projeto de intervenção para gerir a
diversidade presente na sala de aula ou em outros espaços da escola. No âmbito desta pesquisa-ação
estabeleci uma parceria com uma professora de Arte, que elaborou um projeto de intervenção denominado
“Violência e Diversidade na Perspectiva do Aluno”, em colaboração com uma professora de Geografia.
Assistimos às aulas, conversamos com a professora e em alguns momentos com um grupo de alunos.
Apresento a seguir nossa interpretação deste processo, focalizando, principalmente, as representações dos
jovens e da professora sobre o trabalho realizado na disciplina de Arte.

3- Descrição do projeto de intervenção realizado pela professora de Arte

A questão central do projeto para a professora é compreender os pontos de vista dos jovens sobre a
violência, propiciar um aprofundamento sobre este tema e desenvolver os objetivos específicos formulados
para a disciplina de Arte.

Para identificar as expectativas dos alunos em relação à disciplina, a professora propõe a elaboração de
uma redação com as questões: Quem sou eu Quem pretendo ser O que quero aprender em Arte
Posteriormente, ela realiza uma introdução sobre o papel do jornal e de suas imagens como veículo de
comunicação e sobre o trabalho do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Pede para que pequenos grupos
analisem algumas imagens jornalísticas e fotos desse fotógrafo. Essas imagens abordam a questão da
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violência. Orienta os alunos para que escolham uma imagem e expliquem a razão de tal escolha,
propiciando uma primeira reflexão dos alunos sobre a questão da violência. Eles realizam o trabalho em
grupo e expõem os resultados para os colegas da classe.

Após esta atividade, a professora pede para que os jovens escrevam redações sobre a violência e, em
outro momento, para que elaborem redações individuais e em grupo sobre “a violência na escola”.
Segundo a professora, a partir destes trabalhos escritos os estudantes poderiam expressar as diversas
manifestações da violência no cotidiano da escola e apresentar indícios do que entendem por violência.

Propõe, também, a atividade de realizar uma figura com desenhos geométricos para o aprendizado da
técnica de sombreamento com grafite. Depois disso os jovens fazem um esboço de desenho representando
suas ideias sobre violência. Nesse momento a professora mostra pequenas gravuras de Van Gogh para
que eles possam ter referências de como trabalhar a perspectiva, o sombreado e as figuras humanas. Os
estudantes mostram o esboço constantemente para a professora e ela oferece orientações em relação à
proporção, ao traço do desenho etc. Depois de diversas reformulações, os alunos passam a utilizar no
desenho a técnica de sombreado com grafite. A professora corrige frequentemente os trabalhos, dando
sugestões para que sejam aperfeiçoados. Os alunos devem explicar o que querem expressar nos desenhos
e sombreá-los com lápis colorido. Após essa atividade a professora pede para que cada um registre, por
escrito, seus argumentos sobre o que pretendem expressar nos desenhos. Em outra etapa, ela ensina
técnicas para desenhar um rosto e solicita para que façam um auto retrato, com o auxílio de um espelho.
Para finalizar o trabalho ela opta por abordar o tema "Paz", para que os alunos possam vislumbrar novas
perspectivas em relação às questões de violência anteriormente abordadas.

Nos diálogos que tivemos, ela enfatiza sua preocupação em aumentar o repertório dos alunos sobre o
tema da violência para que eles possam desenvolver sua criatividade e expressar suas ideias. Identifico
também que a professora pretendia ensinar aos alunos os saberes relacionados à disciplina que
ministrava. Não pretendia apenas ensinar as técnicas para desenhar, mas, sobretudo, possibilitar o
aprendizado do desenho como veículo para que os alunos expressassem suas ideias, seus sentimentos,
sua subjetividade. Conforme Biarnès (1999), a aprendizagem pressupõe a apropriação de modelos, de
regras, de leis explicitamente identificáveis, mas esta apropriação não é passiva, sendo imprescindível um
espaço do jogo, de transgressão possível. Como explica o autor, "[...] não podem existir modelos de
aprendizagem, a priori, senão nenhuma transgressão será possível". Estes jovens, a partir das referências
apresentadas pela professora, podiam criar seus desenhos, expressar suas ideias, como também
reconfigurar os saberes cotidianos, por aprender aspectos específicos sobre como desenhar, como, por
exemplo, sobre o trabalho com perspectiva, com sombreado etc.

4- Algumas observações

As observações dos alunos em sala de aula foram realizadas em um grupo-classe em que os jovens eram
considerados pela professora como indisciplinados e com pouco envolvimento com os estudos. No entanto,
presenciei constantemente a mobilização destes jovens para realizar as atividades propostas. Os alunos
podiam ouvir música na hora da aula. Eles levavam os CDs e escutavam as músicas, enquanto estudavam.
O som não podia ser muito alto e a professora não permitia que eles, especialmente as garotas, se
empolgassem porque estas, em alguns momentos, queriam ensaiar passos de dança na sala. Presenciei a
euforia dos jovens quando pela primeira vez puderam ligar o aparelho de som na sala. Quando chegou o
rádio foi uma algazarra. Cada um desejava ouvir determinado tipo de som e um não aceitava o gosto
musical do outro. Após algumas reclamações os jovens sintonizaram uma emissora de rádio e cada vez
que tocava tal música uns sentiam-se satisfeitos e outros reclamavam, demonstrando uma dificuldade
para respeitar os gostos musicais diferentes. A professora transferia aos alunos a responsabilidade de
resolver tais problemas, sem se posicionar em relação aos seus desacordos sobre qual música escutar. Em
um dia, a professora nos mostrou as produções escritas dos jovens e disponibilizou o material para que
pudéssemos realizar a leitura. As redações consideradas por ela importantes foram assinaladas. Destacou
uma produção escrita de um aluno sobre violência que se sobressaia, segundo seu ponto de vista, pelos
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argumentos inteligentes e pessimistas sobre a situação social vivida hoje e pela apologia à morte e à
violência como a única alternativa possível para tal situação. Outro dia, quando a professora iniciou a
explicação sobre como desenhar o rosto, uma atividade prevista no projeto, escutei o comentário de uma
jovem:

A professora de Educação Artística tirou o trauma..., o medo que tinha de entrar na aula
de Educação Artística" (Rosa).

É relevante, porque expressa como o trabalho da professora aproxima os alunos de objetos de saber
considerados pelos jovens como impossíveis de aprender, como o desenho, por exemplo. Percebo, no
entanto, que essa fase do trabalho de desenhar o rosto e de desenhar a si mesmos, olhando no espelho,
causou resistência em determinados alunos.

Alguns jovens, geralmente os mesmos, deixavam de fazer a atividade proposta para terminar as lições de
outras disciplinas, como Matemática, Biologia, Física etc. Estas atividades deveriam ter sido realizadas em
casa, mas eram copiadas dos colegas, em sala de aula. Eles disfarçavam, colocando estas lições embaixo
dos desenhos e quando terminavam passavam a fazer as atividades da disciplina de Arte. Em uma dessas
aulas, observo a preocupação de um grupo de alunos com a prova de Biologia. Na verdade, eles
conversavam entre si, preparavam “colas” e, de vez em quando, liam aqueles nomes difíceis no caderno. A
professora questionou a razão de não estarem realizando os desenhos. Um deles respondeu que se não
estudasse seria reprovado. Aqueles alunos que utilizavam a aula de Arte para realizar as lições de outra
disciplina geralmente emprestavam o caderno ou o trabalho do colega. Os modos de trabalhar eram
diferentes entre os jovens da mesma sala. Alguns copiavam as respostas e outros comparavam os
resultados e pediam explicações para os colegas.

Mesmo com estas atividades paralelas, todos os jovens, de uma maneira ou de outra, procuravam realizar
os trabalhos propostos pela professora. O que acontecia era que alguns se concentravam na proposta e
terminavam rapidamente e outros, por envolvimento em outras atividades, entregavam fora do prazo
estipulado. Na frente da sala sempre ficava um grupinho em torno da professora. Ela conversava com
eles, dava orientações sobre as atividades e também comentava outros assuntos. Identifico, portanto, que
ao menos nesta sala os jovens estabeleciam uma boa convivência e apesar de divididos em pequenos
grupos, circulavam pela sala, existindo um diálogo entre os diferentes grupos. É notório como os jovens
trazem, para o espaço pedagógico, questões de seu universo juvenil. O espaço escolar é muito importante
porque nele podem dialogar, trocar ideias, expressar angústias, alegrias, sentimentos.

Os estudantes apresentaram um maior envolvimento com a proposta de trabalho sobre a paz, se
comparada com aquela em que deveriam desenhar seus rostos com o auxílio de um espelho. Nas últimas
aulas, como o prazo expirava para entregar as atividades e finalizar o semestre, todos os jovens estavam
concentrados, em dupla, pintando os símbolos sobre a paz. Uma evidência disto é que quando a
professora faltou muitos pediram para a substituta disponibilizar os trabalhos guardados no armário,
visando dar continuidade à atividade. Várias vezes encontramos jovens que estavam sem aula procurando
a professora para terminar a atividade.

Em suma, nas observações em sala de aula identifiquei um envolvimento dos alunos com o trabalho
proposto pela professora, valorizando-o, como também uma preocupação em ouvir os pontos de vista da
professora sobre os desenhos. Ficavam orgulhosos com os elogios dela recebidos e somente alguns
demonstravam menos interesse em aperfeiçoar o desenho. Presenciamos, em vários momentos, elogios
dos alunos em relação às aulas, por se sentirem capazes de desenhar, pela alegria com o resultado dos
trabalhos realizados e um grande respeito pelos ensinamentos da professora.

5- As representações dos jovens sobre o projeto de intervenção

Conversei algumas vezes com a professora sobre a importância de fazer uma finalização do trabalho com
os alunos, mas como terminava o semestre não foi possível,mesmo porque cada pessoa estava em uma
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fase diferente do processo e quando acabava de realizar todos os trabalhos não precisava participar das
aulas.

A professora pediu para que eu dialogasse com os alunos que haviam finalizado as atividades, para ouvir
seus pontos de vista sobre o trabalho desenvolvido no semestre. Elaboramos com ela, no intervalo, um
roteiro com questões que ela considerava importantes. O encontro ocorreu com um grupo de quinze
alunos (onze alunas e quatro alunos) e registramos alguns comentários sobre as aulas:

Não gostei de falar sobre violência, tem que diversificar as questões; Tinha gente que
não sabia desenhar; Quando terminamos os desenhos percebemos que somos capazes;
Houve oportunidade de se expressar, desenhar o que estava pensando; Aprendemos
sobre várias formas de violência; Pudemos usar vários métodos; Não sabia desenhar, fiz
desenhos que nem acreditava que poderia fazer.

Apesar dos jovens elogiarem a aulas de Arte, alguns criticaram o trabalho por tratar apenas de um tema
específico durante todo o semestre. No diálogo com o grupo, identifiquei que, gradativamente, a partir das
perguntas que fiz, esses jovens começaram a relacionar uma atividade com outra, discutiram entre si.
Alguns acharam que a professora deveria diversificar as atividades e outros argumentaram que ela deveria
continuar realizando o trabalho dessa forma, porque como eles trabalharam um tema tinham mais ideias
para desenhar. Posteriormente, entrevistei uma jovem dessa classe, que participou do encontro com o
grupo de alunos. Ela afirma que, após esse encontro, passou a rever seu ponto de vista. No princípio
achava que as discussões sobre o mesmo tema nas aulas de Arte eram muito repetitivas, mas depois de
nosso diálogo sobre o processo que realizaram compreendeu melhor o objetivo do trabalho. Explica
Gabriela:

Gostei. Me surpreendeu.. Tem desenho que eu falo ‘Nossa’! Fui eu mesmo que fiz Depois
que olho eu acredito. Gostei. [...] Acho que foi a aula que a professora mais pode
trabalhar com a sala. Minha sala é uma sala difícil, mas essa professora foi a que melhor
desenvolveu a matéria. [...] Tem aqueles que não querem fazer nada, mas com ela foi
bom porque passa um assunto, não limita assim, ah, é pra fazer isso, isso e isso e nas
outras matérias não, eles só falam isso, isso e isso. Ela não. Ela vai trabalhando com a
nossa imaginação, a gente que ia se soltando, fazendo o que a gente queria fazer. [...]
Acho que ela tem que continuar. Foi muito bom. Eu disse na outra (entrevista coletiva),
que tinha falado muito sobre violência e que a gente estava reclamando, mas acho que
essa era a ideia dela, pegar um assunto específico pra gente ir trabalhando de diversas
formas de uma vez.. [Na exposição] eu vi o trabalho lá: ‘Nossa é meu mesmo’ [...] [Os
outros professores devem] fazer igual à professora de Arte, é... é... tipo, diversificar.
Tem um determinado assunto... É trabalhar com ele de diversas formas, não só anotar
no caderno, ler algum livro e responder, não é só isso, trabalhar com a gente, fazer um
determinado trabalho, procurar em tal lugar, fazer isso, uma maquete, fazer aquilo. A
gente aprende bem mais do que lendo e respondendo (Gabriela).

Nesta análise das observações em sala de aula, da entrevista coletiva e individual, posso destacar que a
professora obteve êxito em seu trabalho, especialmente em contribuir para que os e as jovens perdessem
o medo e se sentissem capazes de desenhar. Por outro lado, é possível também identificar alguns
desencontros entre as representações da professora sobre como os alunos estão compreendendo seu
trabalho, e dos alunos, sobre o que a professora pretendia trabalhar. Esta situação é um exemplo das
observações de Biarnès (1999) sobre as representações diferentes que se encontram no espaço
pedagógico entre professor e os alunos sobre os objetos de saber.

Este aspecto foi identificado no encontro que realizei com os jovens e no cotidiano da sala de aula. As
representações sobre os objetivos do trabalho na disciplina de Arte não foram compreendidas ou ocorreu
uma compreensão parcial das várias etapas do projeto desenvolvido. No início do semestre ela propiciou
espaços coletivos de diálogo sobre o tema, mas não deu continuidade a esse processo para partilhar com
os alunos da classe as próximas etapas de desenvolvimento do projeto, o que possibilitaria momentos
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para que negociassem conjuntamente os próximos passos. Se, para a professora, este projeto tinha
começo, meio e fim, esse pressuposto não é automaticamente transmitido aos jovens. Sua consecução
requer um processo de negociação e de construção coletiva. O trabalho desenvolvido poderia contar com
momentos coletivos de diálogo, até mesmo para partilhar as diferentes apropriações das reflexões e das
ideias apresentadas nos desenhos, que foram expressas em textos e que continham muitas questões
reveladoras, que poderiam ter sido socializadas.

Se esses aspectos não foram tratados, a possibilidade de conhecer melhor um tema, de confrontar os
saberes cotidianos sobre esse tema com modelos e outras referências culturais viabilizadas pela
professora, permitiu a esses jovens um enriquecimento cultural e um distanciamento para analisar as
questões cotidianas, dando margem a que criassem, mediante os desenhos, seus modos de expressão
sobre as questões trabalhadas. Estes jovens se reconheciam em seus desenhos. Eles puderam utilizar a
imaginação, individualmente expressar seus sentimentos, saberes e seus novos conhecimentos sobre a
questão da violência e, ao mesmo tempo, aprimorar seus conhecimentos sobre o desenho. Finalmente,
aprenderam sobre o conteúdo técnica de desenhar. Conforme Biarnès (1999), o “espaço de criação” é um
processo que pressupõe a legitimação do que o outro pensa e aceitar o risco da transformação mútua.
Cada sujeito é concebido como portador de saberes, de inteligências, de potencialidades diferentes,
conhecidas e reconhecidas e onde se busca uma aprendizagem significativa.

Identifico indícios destes aspectos nas aulas que acompanhei. A meu ver, portanto, a perspectiva de que a
escola reconheça os jovens no espaço escolar pressupõe espaços de diálogo, de escuta, possibilitar que
eles apresentem suas concepções, suas expressões culturais, mas, sobretudo, que esses seus saberes
estejam implicados nos trabalhos realizados para a apropriação dos saberes escolares, que sejam
confrontados com outros modelos e referências culturais que não as suas. O diálogo entre seus saberes e
os modelos trazidos pelo professor é essencial para que possam se reconhecer nesse trabalho específico, o
que, com muita propriedade, é uma reivindicação dos jovens, já que dificilmente terão essa oportunidade
em outros espaços.

6- Algumas considerações

Parto do pressuposto de que a questão da formação continuada de professores é muito complexa.
Historicamente tal formação está baseada na racionalidade técnica, conforme explicam diversos autores.
“O conhecimento especializado se restringe ao domínio do como atuar e se desenvolve como derivação
relativamente direta ou distante do conhecimento científico elaborado por especialistas externos, em si
mesmo é indiferente à qualidade de sua aplicação prática” (PÉREZ GÓMEZ, 2001, p. 187). Nesta
concepção caberia às universidades, produtoras de conhecimento, de teorias, ensiná-las aos docentes na
formação inicial como, também, oferecer cursos de “capacitação” para aqueles já atuantes na educação
básica, para que possam aprendê-los e colocar em prática nas escolas. Nesta perspectiva a culpa pelos
problemas da educação, em certa medida seria a “incapacidade” dos docentes de “aprender” as teorias e
suas derivações práticas. No entanto, partilho de outros pressupostos para tratar da formação continuada
de professores. Em primeiro lugar é importante ressaltar que o ensino é “uma atividade complexa, a qual
se desenvolve em cenários singulares, claramente determinada pelo contexto, com resultados sempre e
grande parte imprevisíveis e carregada de conflitos de valor que requerem pronunciamentos éticos e
políticos” (PEREZ GOMEZ, 2001, p. 189). Portanto, os conteúdos e saberes da formação não são derivados
“diretamente da teoria, nem se formam de modo espontâneo nos intercâmbios cotidianos – requer um
processo de contraste reflexivo das próprias interpretações que se geram na cultura da sala de aula, da
escola, da sociedade (PEREZ-GOMEZ, 2001, p. 190 ).

Neste sentido é preciso se problematizar a relação entre as universidades e as escolas de educação básica
em relação às possibilidades de construção de parcerias na formação continuada de professores. Sem a
pretensão de esgotar a questão com a apresentação dessa experiência pretendo ressaltar a importância do
diálogo entre equipes de pesquisa da universidade e de docentes na educação básica, na perspectiva de
parcerias, de diálogo, de compreensão da complexidade que envolve o trabalho docente na sala de aula.
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Considero importante destacar que essa experiência de parceria em um contexto privilegiado de formação
e de pesquisa possibilitou um valioso aprendizado para minha formação. Foi possível, mediante as
observações das aulas da professora, construir um olhar distanciado sobre sua prática docente e, ao
mesmo tempo, conversar com ela sobre seus objetivos, suas dúvidas, suas percepções e conquistas, tendo
com referência e como suporte as questões e os pressupostos teóricos do projeto maior do qual
participávamos. Podemos avaliar que haveria necessidade de aprimoramento nesta parceria e em outras
experiências de formação nesta perpectiva aprenzidos desta serão utilizados. Seria importante, por
exemplo, mais espaços de diálogo entre pesquisadora e professora e também destas com os próprios
jovens sobre o processo formativo desenvolvido no proejto de intervenção, mas estes limites não
inviabilizam os processo formativo vivenciado pelos sujeitos envolvidos nesta parceria.
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funcionamento: matutino, vespertino, noturno. Na atualidade, a escola atende em grande parte jovens de
seu entorno e aqueles que moram em bairros distantes, geralmente, desfavorecidos economicamente,
cujas famílias investem na escolarização de seus filhos.
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