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A pesquisa que realizamos compõe um projeto integrado, intitulado  

“Formação de Educadores: desafios contemporâneos na invenção da escola”, a qual tem 

como temática central a formação de docentes em saúde/trabalho. Parte do argumento 

de que o atual modelo de organização do trabalho tem caminhado em direção a uma 

desestabilização progressiva dos direitos trabalhistas, a uma precarização de atividades 

e das condições de trabalho, à desestruturação dos sindicatos, dentre outros aspectos. 

Em decorrência desse quadro, e a partir dele, desenvolvemos uma pesquisa 

que teve como objetivo analisar os aspectos da organização do trabalho que estão 

contribuindo para o adoecimento dos trabalhadores/as da educação e as estratégias que 

constróem para resistirem a esse processo.  A partir de observações atentas e de 

discussões coletivas, visamos construir estratégias que possibilitem a transformação dos 

modos como o trabalho tem se organizado, afirmando como prioridade a promoção de 

saúde nos estabelecimentos educacionais.  

Com esse objetivo, as estratégias elaboradas buscaram construir uma 

Comunidade Ampliada de Pesquisa (CAPs)1, que visa a nucleação de trabalhadores para 

investigar sua situação de trabalho. As CAPs visam articular as formas de cultura, de 

acumulação de patrimônios (saberes e valores) que existem no trabalho com as 

disciplinas acadêmicas. Essa articulação, a princípio, é muito frágil e evidencia tanto um 

desconhecimento por parte dos pesquisadores com relação ao trabalho realizado em 

situações específicas, quanto por parte dos trabalhadores no que se refere à produção 

científica/acadêmica. Segundo essa perspectiva, o conhecimento dos próprios 

trabalhadores precisa ser confrontado com os saberes formais dos pesquisadores e vice-

versa. A CAP seria, então, um instrumento privilegiado para o conhecimento do 

trabalho e para provocar nele transformações.  

                                                           
1 Expressão criada, originalmente, pelo médico Ivar Oddone e sua equipe na Itália quando da construção 
do modelo operário italiano de luta pela saúde nos ambientes de trabalho. A proposta das CAP, que foi 
tema de uma das oficinas realizadas durante a pesquisa, será apresentada posteriormente neste texto. 
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A pesquisa-intervenção desenvolvida pretendeu, assim, através das análises realizadas e das 

discussões fomentadas, ser mais um instrumento de luta política e de resistência, entendida como 

produção de outras formas de trabalhar e não, apenas, como negação às tentativas de desqualificação do 

trabalho docente. É através do exercício crítico de análise e problematização das condições e da 

organização do trabalho que poderão ser construídas formas de vigilância quotidiana da saúde que 

contribuam para a melhoria da qualidade de vida/trabalho.  

Falamos em saúde quando nos referimos a capacidade de enfrentar as variações do meio 

criando novas regras para a vida. Nas regras da vida também está incluída a doença, mas como uma regra 

que pode ser vencida. Ser saudável é enfrentar e transformar as adversidades, o que não quer dizer 

conformismo, ao contrário, é lutar para superar uma situação agressora. 

Ter saúde é, então, produzir perguntas desmanchando regras já dadas quando elas não 

servem mais de oxigênio para a saúde; é perguntar a partir da inquietação que nos toma, o adoecer é 

perder essa inquietude. Vemos que produzir saúde ‘dá trabalho’ e que não é possível produzi-la sozinho.  

O trabalho é o principal operador de saúde, já que é uma atividade de transformação da 

natureza e do próprio humano, atividade normativa por excelência. Faz-se necessário, porém, analisar as 

condições de trabalho atuais que, em inúmeros casos,  faz com que o trabalho não seja motor da saúde e 

se traduza em sofrimento. Uma análise coletiva do trabalho traz as angústias e as “criações” dos 

trabalhadores  para, a partir delas, fabricar outras realidades, outro formas de trabalho. 

Assim, dar visibilidade às estratégias que os docentes têm encontrado não só para se 

defenderem de uma organização do trabalho que penaliza e faz sofrer, como para criar outras e mais 

potentes relações, é apostar na criação de um outro modo-trabalho. Nessa direção, tivemos como projeto a 

formação de trabalhadores preparados para intervir de maneira continuada na difusão, prevenção e 

controle de riscos à saúde relacionados ao trabalho. 

A formação do educador, tradicionalmente, tem sido privilegiada no seu aspecto de 

aquisição de um saber instrumental e tecnológico, manejo de novas tecnologias educacionais que 

possibilitam ao professor atender às novas exigências da organização do trabalho em curso. Temos 

apostado em outra concepção ético-política de formação, considerada na sua processualidade, como 

produção de si e do mundo, que deve partir da problematização do que está instituído na sociedade. Estar 

em formação é estar em aprendizagem, de forma pontual e provisória, pois “[...] aprender é então, 

também e paradoxalmente, aprender a desaprender [...]. Trata-se de aprender a viver num mundo que não 

fornece um fundamento  preestabelecido, num mundo que inventamos ao viver, lidando com a diferença 

que nos atinge” (Kastrup, 1997, p. 256). Problematizar é então inventar problemas, coloca-los de outra 

forma e não apenas “resolve-los” a partir de um modelo já dado, para encaixa-lo em um modo de 

existência que pode não estar produzindo saúde, no sentido ampliado aqui utilizado. 

Cartografar o espaço escolar, ou seja, acompanhar a construção do cenário atual no campo 

educacional relacionados à formação, é viabilizar a análise do que tem sido produzido pelas novas 

estratégias propostas na educação. É interrogar os processos de subjetivação que estão sendo 

engendrados.  

O capitalismo produz formas-subjetividade, modelizações subjetivas que envolvem  

memória, percepção, sensibilidade, relações sociais, práticas educativas e práticas formativas. Ao mesmo 
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tempo essa modelização se choca com modos de subjetivação singulares que, como tal, é recusa, 

resistência à ela, construindo outras sensibilidades, outros modos de relações entre os humanos, novos 

modos de produção da existência. 

Fazer uma análise da formação é desafiarmo-nos não apenas a discutir as formas 

constituídas que estabelecem lugar de saber e do não saber, segregando, desqualificando, culpabilizando, 

infantilizando, mas, também, entrar em sintonia com o plano micropolitico, ou seja, o plano das 

multiplicidades onde se dá a produção do sujeito e do objeto, via privilegiada para a constituição de 

outros estratos de vida. 

Nas oficinas, encontros, entrevistas, observações realizadas na pesquisa, buscamos dar 

visibilidade às estratégias que os docentes têm criado, suas resistências, as normatizações que produzem, 

gerindo saúde no trabalho. 

Utilizamos o “grupo” como dispositivo analisador2, como método de abordagem dos 

sentimentos que o trabalho mobiliza e provoca. O processo se efetivou através da criação de grupos de 

educadores/as que explicavam sua atividade, ou seja, o que fazem no trabalho. A descrição das atividades 

funciona como um fio condutor da análise, uma vez que ao falar os trabalhadores trazem os diferentes 

aspectos do trabalho, tanto na dimensão do que potencializa quanto na do que enfraquece e faz sofrer. O 

dispositivo grupal tem uma função estratégica como “modo de interferir sobre os processos de produção 

de subjetividade contemporâneos, aferrados que se encontram em buscas individuais para problemas 

coletivos” (Benevides de Barros, 1994, p. 298).  

A estratégia “grupo” pode servir para viabilizar novas montagens nos/para os trabalhadores 

em educação, desdobrando-se em efeitos para a saúde desses profissionais. Como nos diz Benevides de 

Barros (1994), os criadores (do dispositivo) tornam-se criaturas (da própria ação do dispositivo), sendo 

elas mesmas sujeitos de criação de novos arranjos institucionais. O uso do dispositivo grupal configura-

se, assim, como rico instrumental nos processos de formação no campo da educação. 

Assim, a criação de uma pesquisa que tem como objetivo a Formação em Saúde e Trabalho 

está articulada a uma perspectiva, segundo a qual, a questão da saúde dos trabalhadores não pode ser 

compreendida a não ser a partir de uma sistemática de pesquisas, debates contínuos e ações cotidianas nos 

locais de trabalho. Na medida em que consideramos que a saúde e o trabalho são experiências humanas 

decisivas, é necessário colocar a afirmação da vida e a luta pela saúde a partir dos locais de trabalho como 

prioridade.  

A pesquisa-intervenção foi concebida como uma estratégia para 

compreender-transformar as relações entre o trabalho e a produção de saúde-doença 

numa escola pública da rede municipal de ensino de Vitória, baseada no diálogo-

confrontação entre conhecimento científico e experiência dos trabalhadores. “A esse 

dispositivo de confrontação-cooperação entre saberes denominamos Comunidade 

Ampliada de Pesquisa (CAP)” (Athayde et al, 2003, p.13-14). Visamos a criação de um 

                                                           
2 Um dispositivo analisador coloca em análise as formas instituídas de funcionamento social, 
desnaturalizando-as, ou seja, sinalizando seu caráter histórico.  
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dispositivo de formação e pesquisa-intervenção em rede, que articula um programa de 

formação, pautado na ação, com um programa de pesquisas, visando a luta pela saúde e 

afirmação da vida. Buscamos contribuir para que os educadores/as possam ‘aguçar’ o 

olhar e a escuta para o que adoece e faz sofrer na escola, assim como encontrar 

estratégias para sair dessas situações e construir locais de trabalho favoráveis à saúde 

(Athayde et al., 2003). 

Enfim, poderíamos afirmar que a proposta da pesquisa-intervenção 

realizada parte do princípio de que as mudanças nas formas como o trabalho está 

organizado, que podem promover saúde ou doença, não ocorrem ou não se mantêm ‘de 

cima para baixo’, efeito de normas externas ao grupo de trabalhadores, ações exclusivas 

dos profissionais das disciplinas científicas ou dos dirigentes (Athayde et al., 2003). As 

transformações nos locais de trabalho só se efetivam com as lutas que podem ser aí 

travadas e que envolvam o maior número possível de trabalhadores formados para e 

nesse processo. 
Assim, perseguindo a abertura de espaços de análise para essas questões, foram criadas 

algumas estratégias que constituíram um programa de formação, que incluiu várias etapas, de forma que 

cada uma delas preparava as condições necessárias para o desenvolvimento das subsequentes. A primeira, 

que consideramos como o momento diparador das discussões, foi o Fórum de discussões realizado no 

Congresso Estadual dos Trabalhadores da Educação do Espírito Santo. A partir desse fórum foram 

criados grupos de discussão na escola que visaram a análise do trabalho desenvolvido no estabelecimento 

de ensino escolhido para a realização da pesquisa. As discussões coletivas sobre o trabalho na escola em 

questão, nos forneceu elementos para a realização de oficinas que visaram instituir as CAPs, na escola. A 

metodologia utilizada em cada uma das etapas incluiu exposição de temas geradores por parte da equipe 

de pesquisadores da universidade, grupos de discussão e algumas dinâmicas de grupo como dispositivos 

analisadores de práticas endurecidas e instituídas na escola. Essas diferentes etapas, que constituíram a 

pesquisa serão detalhadas a seguir.  

 

1. Fórum de discussões sobre a problemática saúde/trabalho  

O primeiro fórum de debates sobre a temática em pauta foi viabilizado com a realização do 

XVIII Congresso Estadual dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo, onde foram 

debatidas e analisadas as medidas que têm sido aplicadas à educação no Brasil e no Estado que não têm 

contemplado os interesses dos trabalhadores da educação e o exercício de autonomia dos mesmos. 

Destacou-se o caráter centralizador que tem criado mecanismos de controle das instituições públicas em 

todo o país, com destaque para as novas configurações da ação estatal em relação à educação, situando-as 

no contexto das políticas internacionais que lhes dão suporte.  

As discussões no Congresso foram disparadoras de outros fóruns de discussão sobre a 

temática do trabalho com o sindicato dos trabalhadores da educação, que se efetivava duas vezes por mês. 
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Nesses fóruns eram discutidas as práticas do sindicato e suas relações com os docentes. Com a parceria 

do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, debatíamos sobre a situação de trabalho dos docentes 

e a produção de saúde/doença, destacando-se as condições e a organização do trabalho prejudiciais à 

comunidade escolar e colocando-se na pauta do movimento da categoria a luta pela saúde. A avaliação 

dos resultados se efetivava pelo coletivo de participantes. Dos conhecimentos produzidos esperava-se que 

fossem vislumbradas possibilidades de formulações coletivas de estratégias de ação. 

Segundo os trabalhadores, a “carga de trabalho” nas escolas tem provocado muito “stress”. 

Para exemplificar esse quadro afirmavam que “hoje o que os meninos trazem para a sala de aula exige 

muito mais do professor. E nós não fomos formados para isso. Isso provoca um stress brutal! Uma 

sensação de que não vamos dar conta. O papel do professor está se perdendo, estão misturando as 

estações”. Destacaram, também, a situação inadequada das salas de aula e o número de alunos por sala: 

“No ensino médio e fundamental tem salas com 40 a 45 alunos e algumas de educação infantil chegam a 

ter 20 a 25, isso é uma loucura!”. 

Com relação aos problemas de voz dos docentes, que vêm aumentando “assustadoramente”, 

muitos afirmavam que o professor não sabe usar a voz: Entretanto, uma professora questionou: “como 

dosar o uso da voz se o Estado aumentou o tempo de aula?”. Dentre as diferentes ações propositivas 

apresentadas, sugeriu-se que os trabalhadores passassem a reivindicar o uso do microfone em sala de aula.  

Definiu-se, também, que deveriam ser convocados outros profissionais para participarem daquelas 

discussões de forma que se constituísse uma rede ampliada de discussões sobre saúde, num processo 

multiplicativo de formação permanente. Conforme afirmaram, é preciso mudar as condições de trabalho e 

não culpabilizar o/a educador/a, mas esse processo não se efetivará sem uma discussão que envolva o 

maior número de profissionais possível. 

Nesses encontros, foram debatidas, também, algumas temáticas que poderiam possibilitar 

problematização e construção de práticas que, ao fazer frente às pressões do trabalho, pudessem reverter 

as situações “adoecedoras”, ou seja, aquelas que dificultam o “poder de tolerância” e a capacidade de 

transformar/criar outras situações.  

O fórum sobre trabalho na educação oportunizou a análise sobre o trabalho 

no capitalismo, pois, este não é só produção de mercadorias e mais-valia, é também a 

criação de si, de outro mundo e de outras relações sociais. Não há sentido em falar do 

tempo de trabalho separado do tempo da vida. Por que?  Porque toda a vida torna-se 

produtiva e educativa. Só a escola não basta! 

Foi o capitalismo que reduziu o trabalho à forma-emprego fundamentando-

se em uma organização do trabalho que se baseia na cooperação, polivalência, 

flexibilidade, trabalho em equipe, criatividade e autonomia. Como criar formas de 

cooperação distintas dos objetivos da qualidade total, que combina cooperação e 

individualização? As políticas de trabalho têm que reconhecer a importância da 

cooperação. Como a cooperação se dá? O que a dificulta? Gestão teria um sentido 
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apenas administrativo? Como intervir? Como criar novos modos de gestão no trabalho 

docente? Como a nova organização do trabalho pode ser usada contra ela mesma?  

Durante os fóruns de debates, afirmou-se que o trabalho docente está sendo 

desqualificado, mas não é possível generalizar e totalizar esta afirmação. Quais formas 

de trabalho docente estão sendo desqualificadas? Quais formas estão sendo 

qualificadas/validadas? Qual o grau de complexidade do trabalho docente? O que 

caracteriza essa complexidade? Só analisando o trabalho real dos docentes. Com esse 

objetivo, foi selecionada uma escola da rede municipal de ensino como campo para a 

análise do trabalho, abrangendo os seus três turnos, da forma que se segue. 

 
2. A análise das situações de trabalho 

Foram realizadas observações das atividades em situações de trabalho, por meio de 

presença sistemática na escola e entrevistas não estruturadas com os diferentes trabalhadores, que 

forneceram subsídios para a análise coletiva. Sempre com a perspectiva de sensibilizar os trabalhadores 

para a questão das articulações saúde/processos de trabalho, tal estratégia visou à compreensão do espaço 

escolar em suas múltiplas dimensões. 

Com essa finalidade foram construídos alguns eixos metodológicos de análise: a) 

entrevistar/conversar com os professores, individualmente ou em grupo, de forma a viabilizar que o 

docente pudesse falar com detalhes sobre sua situação na escola; b) observar atentamente a forma como o 

trabalho se desenvolve: relação entre professores, entre professores e alunos, entre professores e 

coordenação e direção, entre professores e serventes; c) observar o espaço de trabalho, ou seja, se a escola 

é bonita, conservada, se causa mal estar ou prazer freqüentá-la, relações com o “em torno” da escola; d) 

conhecer como a escola encaminha os problemas de adoecimento, o que é feito quando o professor 

adoece e como alteram as situações que adoecem; e) analisar a dinâmica do trabalho desenvolvido e as 

pressões sofridas no trabalho; f) elaborar um “mapa de risco”, ou seja, avaliar o que é prejudicial à saúde 

naquela escola. 

Além das observações e entrevistas estabelecemos junto com os educadores alguns focos de 

investigação sobre essas relações incluindo também a relação escola/comunidade extra escolar. Cada foco 

reunia alguns educadores que através de alguns recursos,  como questionários, entrevistas, filmagens, 

oficina com os alunos, confecção de textos, “teatros” realizados com os diferentes segmentos, visava, 

segundo eles, “conhecer melhor  para transformar”. Assim, promoveu-se uma maior e mais saudável 

aproximação entre os diferentes seguimentos, investigando/analisando os fatores que causam 

adoecimento e/ou saúde, dentre eles as estratégias de resistência que se corporificam nessas relações. 

Tudo isso foi entendido como um processo de formação em saúde/trabalho já que a capacidade inventiva 

foi acionada a todo vapor. Que educação querem? Como produzir?  

 

3. Oficinas de produção do conhecimento 
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Nesses encontros foram debatidas algumas temáticas que possibilitariam a problematização 

e construção de práticas que, ao fazer frente às pressões do trabalho, pudessem reverter as situações 

adoecedoras, ou seja, aquelas que dificultam o “poder de tolerância” e a capacidade de transformar/criar 

outras situações. 

As oficinas constituíram-se em encontros mensais ou quinzenais nas quais utilizamos textos 

previamente elaborados que versaram sobre: comunidade ampliada de pesquisa, saúde, gestão/trabalho e 

formação. Cada tema ocupou mais de um encontro nos quais também utilizamos textos literários e 

técnicas grupais. 

 

Oficina de “Comunidade Ampliada de  Pesquisa” 

A CAP criada pelo médico Ivar Oddone e sua equipe na Itália (1978-1982) materializa a 

necessidade constatada de articular as formas de cultura, de acumulação de patrimônios (saberes e 

valores) que existem no trabalho com as disciplinas acadêmicas. Essa articulação, segundo Oddone 

(1986), sempre foi muito incipiente, evidenciando uma “incultura” por parte do pesquisador e do 

trabalhador. Conhecer as formas de cultura e patrimônios deve, segundo essa perspectiva, passar pelo 

conhecimento dos próprios trabalhadores que será então confrontado com os saberes formais dos 

pesquisadores e vice-versa. A CAP (também chamada Comunidade Científica Ampliada) seria então um 

instrumento privilegiado para o conhecimento do trabalho e para provocar nele transformação. 

A oficina de CAP constituiu-se em um primeiro e importante passo para uma longa 

trajetória de construção de alianças entre os pesquisadores da universidade e os educadores, além de 

explicitar a direção ética da pesquisa. Buscávamos imprimir uma nova direção de formação que 

começava a ser acionada. O Programa de FORMAÇÃO visava instituir um espaço de trocas e debates 

entre conceitos científicos, resultados  de outras pesquisas, e a experiência prática dos trabalhadores da 

escola acerca das relações entre saúde, trabalho e processo formativo. 

O lugar do especialista, possuidor da verdade, da única fala autorizada, foi questionado 

através da CAP. Durante todo o percurso de trabalho não foram poucos os momentos nos quais a 

“subjetividade/especialismo”3 era acionada, principalmente pelos educadores, produzindo infantilizações 

e desqualificações e, ainda uma vez, nos colocávamos a trabalhar essa questão, como vemos enunciado 

através da fala de um educador: “A gente não se autoriza a pesquisar, a escrever, a gente não incorpora 

uma cabeça erguida. Precisamos sair dessa situação de ‘dominados’ pela academia!”. Em muitos 

momentos, portanto, a instituição especialismo foi destronada facilitando a produção de conhecimento 

conjunto. 

 

Oficina sobre saúde 

                                                           
3 Especialismo não se refere às diferentes especialidades no campo dos saberes, que são legítimas, e, sim, 
à práticas dos especialistas que desqualificam os saberes não acadêmicas. Portanto, quando fazemos 
referência aos “especialismos” dizemos de um “especialismo em nós” (nos especialistas de formação ou 
não) que nos “autoriza” a saber o que é melhor para o outro invalidando o saber/fazer desse outro. Isto 
não quer dizer que “especialistas” de formação não possam informar, socializar informações, ao 
contrário, os saberes são bens coletivos e assim devem ser tratados. 
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A concepção de saúde que utilizamos, e que já explicitamos brevemente, apoia-se 

especialmente sobre a obra de F. Nietzsche e de George Canguilhem. Para Nietzsche, no contexto de suas 

publicações, saúde implica doença no confronto e na superação das   tendências mórbidas. A mobilidade 

da saúde à doença, da doença à saúde é o que pode ser considerado uma “saúde superior”, essa 

mobilidade, essa ligeireza de deslocamento. Ficar doente é perder essa mobilidade. Sofrer não é estranho 

à existência, pois nele a vontade de vida se manifesta, é o caráter trágico da vida que Nietzsche afirma. 

Canguilhem, na esteira de Nietzsche, afirma um VITALISMO no qual a originalidade do 

fato vital é considerar que o vivo só é viável na medida em que é produtor de novidades, mesmo se 

imperceptíveis ao primeiro olhar. Esse vitalismo afirma o criacionismo e a imprevisibilidade da vida. A 

medida da saúde é uma certa capacidade de se submeter às crises para instaurar uma nova ordem é “poder 

cair doente” e “poder se curar”. 

Nas oficinas de saúde, a formação incluiu não só o debate sobre essa concepção de saúde, 

diferente da definição clássica que a considera como oposição à doença, mas, também, construir 

ferramentas que pudessem nos ajudar na transformação dos processos de trabalho instituídos na escola. 

Foi possível apontar as estratégias de resistência no trabalho como índice de saúde. A direção 

potencializadora que essa nova noção aponta fez com que, por muitas vezes, as “queixas” dos/as 

educadores/as pudessem sair do lugar do fracasso e da paralisação. Outras vezes a impotência tomava o 

lugar da capacidade de tornar a inquietação como dispositivo para análise. 

 

Oficina de gestão/trabalho 

O trabalho na concepção que utilizamos é uma experiência constitutiva da espécie humana. 

Nosso trabalho, nossas práticas cotidianas gestam, por exemplo, a escola, o educador, a educação. Gerir é 

criar, gerir também quando precisamos regular eventualidade específica do ofício, além de gerir relações 

com o outro, os tempos/ritmos, o objeto mesmo da atividade, as relações com a equipe, com o aluno, com 

a comunidade extra escolar, ou seja, toda uma gama de gestões heterogêneas que supõe sempre, e acima 

de tudo, um trabalho coletivo. 

Nos debates foi destacada a importância da construção de um ambiente de trabalho no qual 

os educadores devem conversar, trocar experiências, falar sobre seu trabalho, reinventando-o a cada 

situação que o exija. Muitas vezes, em nossos encontros, o trabalho aparecia fundamentalmente como 

TRIPPALLIUM (tortura), mas, ao mesmo tempo como uma “cachaça” e não era incomum um “brilho nos 

olhos” dos educadores. Trazer esses aspectos imbricados foi profundamente potencializador, tanto para 

disparar contra as adversidades quanto para incrementar a normatividade própria da vida. 

De outro lado, gerir coletivamente exige TEMPO, e tempo cronológico, o que foi uma das 

grandes dificuldades enfrentadas no decorrer da pesquisa. Junto a essa dificuldade outra se somou e aliou-

se – a de pensar o trabalho como processo coletivo. Cooperar aparece como “somatório de partes” e as 

dores e as delícias como algo da ordem do individual, o que diferencia o bom do mau trabalhador. O 

“cada um por si e Deus por todos” ocupava, na maioria das vezes, os enunciados nos encontros. 

Aumento da carga de trabalho, disseminação de tempo e da discussão coletiva, descrédito 

no dispositivo coletivo, delineia uma tendência do ofício do trabalhador da educação na atualidade. 
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Muitas perguntas orientavam nossas discussões: como criar novos modos de gestão frente a estas 

adversidades? Como pensar a cooperação para além do somatório?  

Essas interrogações ainda continuam, e esperamos que não cessem, pois isso é apostar em 

direção à potência de invenção. Conforme alguns depoimentos: 

“Só através do diálogo constante podemos gerir coletivamente. Quem cria sem tempo? Tem 

que criar e deixar criar! Não somos democráticos”. 

“Temos que rachar o tempo. O poder começa quando se começa a dialogar”. 

“Temos que propor a discussão de saúde e trabalho do educador frente à comunidade, isso é 

gestão democrática e participativa”. 

  

A Formação 

A temática Formação, como já indicamos, foi foco de preocupação nas oficinas como em 

todos os outros momentos de pesquisa–intervenção na escola. 

Durante o percurso cartografamos esse território que vem sendo construído a respeito da 

formação, principalmente nessa nova organização do trabalho (isso através das oficinas, observações, 

entrevistas, etc.). “O que a palavra formação suscita?” “Que formação requer o oficio de professor?” 

“Como se dá a formação do professor?” “Que aspectos ressaltar na formação?”. Como relacionar a 

formação acadêmica com essa que se dá no cotidiano? O que é formação permanente? 

Visamos problematizar alguns valores, algumas práticas e o que produz em relação à 

formação e, principalmente, disparar debates. Vislumbramos a construção de um analisador das práticas 

em curso na escola. Os discursos, assim como todas as normas e regras institucionais são sempre 

“práticas”; sendo assim, o trabalho investigativo visa analisar essas práticas  em que as normas se 

materializam e que constituem experiências singulares. 

A formação dos professores, seu ‘treinamento’, é, muitas vezes, entendida como 

transmissão de um conjunto de conhecimentos do “espaço do verdadeiro”. Essa racionalidade traria os 

professores o mais próximo possível dessa verdade fazendo com que a partir de então, 

instrumentalizados, possam cumprir seu papel de forma eficaz. Sua função de “mediação” estaria assim 

garantida. 

Esse processo  é, em outros termos, nutrir a subjetividade especialismos, descartando tudo o 

que não é autorizado. Nesse sentido, “[...] o discurso competente, como discurso normalizado, exige a 

interiorização dos seus princípios, pois não interiorizá-los é ser considerado incompetente (Barros, 1997, 

p. 208). Desconsidera-se, assim, as experiências/construções cotidianas dos professores. É comum 

ouvirmos dizer que o educador “não quer capacitar-se” e justifica-se isso por explicações que vão desde à 

preguiça, falta de entendimento da necessidade, falta de compromisso até o apego às tradições. 

Entendemos com Barros (1997, p. 227) que “A instituição formação precisa ser analisada 

em suas várias conexões: transmissão de informação, encontro de diferentes histórias de vida, os 

movimentos do desejo, mergulho num plano micropolítico onde os fluxos-formas se engendram por 

conexão, buscando incessantemente a construção de outros territórios”. 
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Os especialismos promovem, freqüentemente, o reconhecimento inconteste da 

incompetência dos humanoss como sujeitos sociais e políticos... mas, de tudo isso “desconfia-se” e 

resiste-se.  

“Eu não tenho pós-graduação mas tenho 27 anos de trabalho, isso serve também?”  

“A formação é informação mas é também aquilo que nem sei explicar, vai se construindo, 

descontruindo no dia-a-dia, tem a ver com uma química, envolve o gestual, os sentidos aguçados, sei lá”. 

“Só no trabalho você vai se formando e não termina nunca, a gente aposenta antes de 

chegar no meio (nem no final)”. 

“Não sei explicar mas a gente entra na sala, olha e aí sabe se dá pra ensinar uma certa coisa 

ou não. Isso é também formação”. 

Acreditamos que a pesquisa-intervenção muito teve a contribuir com os estudos sobre 

formação (e formação de professores) na medida em que problematizou continuamente verdades 

instituídas, avessas à produção da saúde, além de ter sido já uma outra prática formativa, pautada em uma 

ética diversa e resistente à lógica capitalista da atualidade, marcada pela precarização e 

despotencialização do trabalho docente. 

A operacionalização dessa proposta demandava diálogos com os trabalhadores nas escolas. 

Entretanto, muitas dificuldades se colocaram: entraves burocráticos/formais na nucleação dos professores, 

“falta” de tempo para conversar, incompatibilidade de horários, descrença nas possibilidades de mudança 

na situação vivida e fatalismos de várias ordens, que sinalizavam, por muitas vezes, uma visão de 

essência eterna e imutável das coisas fazendo que se desista de construir uma outra realidade. 

Enfim, poderíamos dizer que, durante o processo da pesquisa/intervenção, foi possível 

interrogar algumas práticas dos trabalhadores da educação, muitas vezes marcadas por ressentimento e 

tomando o lugar da vontade de ação. As críticas, freqüentemente, não se constituíam em elemento 

positivo de criação, mas, sim, de reação e alguns movimentos detinham-se à descrição da realidade, 

constatando-a, aceitando o estado de coisas vivenciado como um processo irreversível. Essa postura tem 

sido um ingrediente muito forte no processo de naturalização da situação experimentada hoje no âmbito 

das lutas políticas dos educadores da rede de ensino. 

No momento vale ressaltar, estamos estabelecendo contatos com algumas escolas e com o 

sindicato dos professores da rede pública de ensino do Espírito Santo para implementar um programa de 

formação que inclua, agora, os 5 municípios da Grande Vitória/ES. Ampliar rede de luta é ampliar a 

saúde. 
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