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17. OBSERVATÓRIO DE EPISTEMOLOGIAS E PRÁTICAS 

CURRICULARES:  FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DE PROFESSORE(A)S DAS 

CIDADES, DOS CAMPOS E DAS FLORESTAS 

  

Coordenadora: Valda Inês Fontenele Pessoa 

  

No contexto do novo estágio de desenvolvimento do capitalismo mundial, o 

Estado Brasileiro intensifica, a partir da última década do século XX, políticas de 

reformas em setores estratégicos dos segmentos nacionais. A sucessiva mudança de 

governos eleitos, não conseguiu alterar a direção do que foi impulsionado no apagar das 

luzes do século passado. A cada governo alçado ao poder pelo sufrágio democrático, se 

observa a continuidade e intensificação de reformas orientadas por um modo eurocêntrico 

e norte-americano de entender e produzir o mundo, estabelecendo estratégias de controle 

social, metamorfoseada por uma suposta forma mais verdadeira para avançar em questões 

de melhoria para todos, indistintamente. 

 Nesse contexto, está inserido o sistema educacional brasileiro, com a política de 

reordenamento para alterar a cultura curricular da formação e atuação docente, julgada 

inexpressiva para avançar nos propósitos desenhados externamente pelo Banco Mundial, 

integrado ao Fundo Monetário Internacional - FMI. Essa complexa e articulada intenção 

de controle social tem se viabilizado nos discursos e documentos, que para ser 

compreendida é necessário entender a lógica daquilo que Popkewitz (1994) chama de 

epistemologia social. 

Segundo esse autor, a epistemologia social se utiliza dos conceitos constitutivos 

dos saberes da escolarização e os define como elementos da prática institucional, dando-

lhes coerência e credibilidade. Conceitos próprios de outros espaços, como, por exemplo, 

avaliação e profissionalização são ressignificados e utilizados em um conjunto de 

relações que se combinam para a produção de subjetividades mais compatíveis e eficaz 

no controle social e assim, favorecer a efetivação do que foi desenhado, mantendo o status 

quo e em harmonia com o capitalismo mundial.  

É nesse conjunto complexo de relações que a cultura do desempenho 

monocultural e ocidentalizado vai se aprofundar nos níveis e modalidades de ensino do 

sistema educacional brasileiro, conformando firme e silenciosamente as 

subjetividades/identidades de docentes que chegam a cada ano nas instituições de 

formação inicial e continuada, que também vão modelar e inibir epistemologias que 

circulam timidamente nas escolas da Educação Básica. Exames nacionais são realizados 

(Provinha Brasil, Prova Brasil, IDEB, ENEM, ENADE, ETC.) para auferir os resultados 

do desempenho dos alunos dos segmentos educacionais e estas avaliações têm 

progressivamente regulado o comportamento e as buscas dos profissionais que nelas 

trabalham ou almejam futuramente nelas estar. 

Diferente do que recorrentemente as pesquisas acadêmicas dos últimos tempos 

tem buscado aprofundar, sobre essa lógica perversa que dá o tom nas ações educativas 

das instituições, este projeto de pesquisa se insere num movimento inverso, que procurará 
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enxergar epistemologias peculiares e culturas curriculares remanescentes que se 

deslocam, se transformam, se expressam pelas linguagens e produzem subjetividades nos 

contextos que se efetivam na contemporaneidade. 

Nesse sentido, nosso objeto de estudo são as culturas curriculares de formação 

docente no âmbito das instituições que têm essa finalidade e a atuação de professores no 

contexto das escolas públicas da Educação Básica das cidades, dos campo e das florestas 

do estado do Acre, entendendo que apesar da vontade de verdade que tenta homogeneizar, 

nominar, classificar, encaixotar e enquadrar as unidades formadoras e escolares como 

aparelho ideológico do estado (ALTHUSSER, 1985) nacional, muitas dessas instituições 

conseguem insurgir a partir dos deslocamentos (FOUCAULT, 1996) que conseguem 

estabelecer. 

Com essa perspectiva, este projeto de pesquisa tem a característica de um 

guarda-chuva, que integra subprojetos sob a nossa orientação, desenvolvidos na esfera do 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade, tendo como propósito 

observar, descrever, evidenciar, problematizar e analisar epistemologias que permeiam as 

práticas curriculares no campo da formação e atuação docente no estado do Acre. 

A partir desse desenho investigativo, estabelecemos um conjunto de 

problemáticas que se esboçam da seguinte forma: Como se estabelecem, no âmbito das 

instituições públicas do estado do Acre, as práticas curriculares de formação inicial e 

continuada de professores e como esses docentes atuam nas diferentes escolas das redes 

municipais e estadual da Educação Básica? Que epistemologias permeiam as práticas 

curriculares de formação e atuação docente? Quais são as narrativas que constituem as 

identidades docentes, tanto no campo específico da formação, quanto da atuação na 

Educação Básica? O que os professores querem e silenciam? Quais discursos são 

produzidos para instituir e desenvolver políticas educacionais? Que culturas curriculares 

permeiam as práticas formativas? Quais linguagens circulam e constituem as práticas 

curriculares das escolas das cidades, dos campos e das florestas (escolas ribeirinhas e 

escolas indígenas)? Quais condições são impostas a alunos e professores, considerando o 

“outro” (não ocidentalizado/modernizado) no espaço de formação e de atuação? Que 

práticas curriculares interculturais emergem e se processam nas diferentes escolas? 

Tomaremos como aporte teórico para o diálogo analítico nos subprojetos, com 

atenção às suas proximidades e diferenças, o pensamento de teóricos como Foucault 

(1985; 1996; 2007; 1992; 1993; 1990;  2017); Deleuze e Guattarri (1977; 1988; 1997; 

1998; 2003); Hall (1997; 2004); Sousa Santos (2001; 2009; 2010); Bauman (2001; 2002; 

2005); Benjamin (1984; 1994), Laclau (2011), Ball (1993, 1994,1998, 2013), como 

também autores críticos que nutrem proximidades com esses teóricos: Larrosa (1999; 

2004; 2015); Candau (2012); Walsh (2005; 2009; 2013); Orlandi (2007, 2011) Gallo 

(2002; 2004; 2013); Silva (1994, 1995, 1996; 1998; 1999); Veiga-Neto (1995; 2003a; 

2003b) e outros que nessa caminhada se imponham como pertinentes. 

O objetivo geral do projeto é analisar culturas curriculares de formação inicial, 

continuada e atuação docente, no âmbito das instituições formadoras de professore(a)s, 
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evidenciando atuações docentes que se estabelecem nas escolas públicas da Educação 

Básica das cidades, dos campos e das florestas no estado do Acre. 

Dentre os objetivos específicos, destacam-se: descrever como as práticas 

curriculares de formação inicial e continuada de professores é desenvolvida; evidenciar 

epistemologias que orientam as práticas curriculares; descrever a forma de atuação dos 

docentes nas diferentes escolas das redes municipais e estadual da Educação Básica; 

apresentar narrativas que constituem as identidades docentes e de alunos tanto no campo 

específico da formação, quanto da atuação e vivências na Educação Básica; 

contextualizar o ambiente das diferentes escolas em que decorrem o silenciamento dos 

docentes;  descrever os discursos produzidos para instituir e desenvolver as políticas 

educacionais; apresentar as culturas curriculares que atravessam as práticas de formação 

docente e de atuação na Educação Básica; fazer relatos sobre as diferentes linguagens que 

circulam e constituem as práticas curriculares das escolas das cidades, dos campos e das 

florestas (escolas ribeirinhas e escolas indígenas); enunciar a que condições são impostas 

a alunos e professores, considerado o “outro” (não ocidentalizado/modernizado) no 

espaço de formação e de atuação; descrever práticas curriculares interculturais que 

emergem e se processam nas diferentes escolas; desconstruir preocupações, práticas; 

direcionamentos presentes nas escolas; narrar aspectos das identidades/subjetividades 

docentes explicitados nos contextos de formação e de atuação; apontar deslocamentos de 

ideários pedagógico que se transformaram e se apresentam na contemporaneidade no 

âmbito das instituições escolares do Acre. 

  

Os aspectos metodológicos que encaminham a pesquisa estarão em estreito 

diálogo com os teóricos que são definidos em cada subprojeto deste projeto guarda-chuva, 

não se distanciando da descrição crítica que implica voltar o foco para as estruturas dos 

discursos que atravessam a cultura escolar. Procurará identificar em que época e território 

o discurso educacional emergiu, se deslocou, se transformou e se explicita nas práticas de 

formação e atuação docente das escolas acreanas, produzindo identidades/subjetividades. 

Nesse aspecto, não se estará procurando essencialismos, mas procurará identificar os 

ordenamentos, as inclusões; as exclusões e os interesses que movem esses discursos. 

         Assim, as estratégias de coleta das informações serão depoimentos e 

entrevistas com os participantes da pesquisa; observação de contextos e situações de 

atuação docente nas instituições formativas e em oficinas promovidas, análise de 

documentos, teses e dissertações, pautadas nos seguintes eixos: formação inicial de 

professores; formação continuada de professores; atuação de professores nas escolas das 

cidades; atuação de professores nas escolas da floresta (escolas indígenas); atuação de 

professores nas escolas da floresta (escolas ribeirinhas e do campo); políticas públicas de 

currículo. 
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