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A convite da colega Nilda Alves, coordenamos este número no qual 

o tema desenvolvido é a formação de professores. Sei, por proximidades e 

afinidades epistemológicas, envolvendo as questões do campo 

educacional, mais especificamente, dos campos do currículo e da 

formação, que o convite da professora Nilda Alves, uma histórica e 

refinada cotidianista, configurou-se mediado pela percepção do conjunto 

de singularidades que existem nos etnométodos com as quais discutimos 

e pesquisamos no FORMACCE o tema formação em si e a formação de 

professores em particular. Entendemos que emergiu deste convite um 

certo reconhecimento de que existem singularidades etnometódicas que 

orientam o FORMACCE e seus pesquisadores quando pesquisam, publicam 

e se envolvem nas pautas e práticas que implicam a formação de 

professores. 

Esse contexto argumentativo já nos permite explicitar nossas 

inflexões nestes particulares. Aliás, o próprio conceito de implicação como 

um modo de criação de saberes nos é muito caro, assim como a 

concepção de formação como uma irredutibilidade experiencial e uma 

pauta política. 

Gostaria de realçar, neste editorial, a centralidade destas duas 

perspectivas epistêmico-formativas, porquanto atravessam grande parte 

dos textos desenvolvidos neste número, não apenas como preocupação 

específica, mas, em muitos casos, como inspiração tomada como Bergson 

entendera, ou seja, movimento criativo. Há, neste contexto 

argumentativo, uma frase que volta sempre à minha memória e que 

passou a ser para nós, do FORMACCE, um argumento emblemático, uma 

espécie de arkhé epistemológico. É quando, há aproximadamente dez 

anos, o professor Cláudio Orlando do Nascimento, hoje professor e 



pesquisador do CECULT nos âmbitos da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia, em processo de construção da sua formação docente 

e atuando na educação básica, nos disse ao apresentar a sua proposta de 

pesquisa de mestrado:  
Gostaria de lhe colocar, que minha proposta de pesquisa não pode 
ser compreendida se não a partir das minhas implicações de 
professor da educação básica, negro e militante sindical dos 
âmbitos do trabalho e da profissionalização docente. É desse 
cotidiano que emerge a minha condição e a minha possibilidade de 
pesquisa e formação. Cheguei aqui porque entendo que essa é 
uma preferência e uma prioridade construídas por esse Grupo de 
Pesquisa. 

É desta bacia cultural e política que emerge um conjunto de outros 

dispositivos que irão singularizar a formação docente nos âmbitos do 

FORMACCE. Implicação e experiência intercriticamente trabalhados, 

passam a inspirar estudos, conceitos, pesquisas e ações formativas no 

Grupo, no qual a formação vai se constituir como uma potência para que 

professores possam constituir seus processos de autorização, ou seja, 

tornarem-se, em formação, coautores de si, autonomizarem-se como 

atores político-formativos. Em síntese, formação de professores significa, 

a fortiori para o FORMACCE, professores em processo de autorização 

epistemológica, pedagógica, política e profissional criando e mediando 

atos de currículo. 

Valorando e trazendo à cena formativa os etnométodos com os quais 

experimentam e experienciam implicadamente os cotidianos das suas 

atuações e compreensões profissionais, professores em formação são 

percebidos como capazes de produzir, intercriticamente, descritibilidades, 

inteligibilidades e analisibilidades em favor das suas aprendizagens 

valoradas como formativas. 

Para finalizar, ressaltamos que esse conjunto de textos se 

transformou nos âmbitos do FORMACCE, mesmo antes da sua publicação, 

em um dispositivo publicizado de aprendizagem docente, compondo, 

inclusive, uma sessão acadêmica ampliada com seus autores e outros 

professores convidados, a partir das singularidades dos temas debatidos, 

num contexto, faz-se necessário realçar, de mobilização da greve de 



professores por melhores condições de trabalho nas universidades 

públicas. 
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