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RESUMO 
O presente trabalho, resultado de uma abordagem qualitativa, se constitui em uma pesquisa 
participante e bibliográfica que tem como objetivo articular a formação cultural à formação 
continua do docente, dialogando-as com o conceito de endoculturação (Brandão, 2007). 
Compreende-se a visita à Igreja de Reis Magos, localizada em Nova Almeida/ES, atividade 
realizada dentro da programação do Seminário Educação, Cultura e Memória: Pesquisa 
Participante, como experiência potente para que a formação continuada seja dimensionada 
na relação entre cultura, arte e educação.  
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ABSTRACT 
The present work, the result of a qualitative approach, is a bibliographical research that aims 
to articulate the cultural formation to the continuous formation of the teacher, dialoguing them 
with the concept of endoculture (Brandão, 2007). It is understood the visit to the Church of 
Reis Magos, located in Nova Almeida / ES, activity carried out within the program of the 
Seminar Education, Culture and Memory: Participant Research, as a potent experience so 
that the continued formation is dimensioned in the relation between culture, art And 
education. 
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Considerações Iniciais 
A formação continuada de professores é um tema que se apresenta de forma 

recorrente, visto que a tarefa educativa exige constante atualização e contínuo 

estudo, no sentido de ampliar as experiências e as referências dos profissionais da 

educação. Esse desafio se coloca imperativo quando nos referimos aos docentes 

que têm o papel mediador da Arte e da Cultura. Como se forma o professor para 

esta mediação? Que papel a formação continuada tem na qualificação docente para 

a Arte e Cultura local? Essas são algumas inquietações que orientam o presente 

artigo.  

Assim, o presente trabalho tem como objetivo articular a formação cultural à 

formação continua do docente. Busca estabelecer interlocução com as referências 

acerca da formação continuada de professores, em SAVIANI, GATTI, entre outros e 

os conceitos de memória e endoculturação (BRANDÃO, 2007). Analisa uma 

experiência de formação continuada realizada na Igreja de Reis Magos, localizada 

em Nova Almeida/ES, como umas das dimensões da formação do Seminário 

Educação, Cultura e Memória: Pesquisa Participante, que discutiu com o Prof. Dr. 

Carlos Rodrigues Brandão a pesquisa e o ensino mediados pela cultura.  

Breve histórico da formação inicial Brasil 
Para Saviani (2005), o pensar a formação docente em solo brasileiro ocorre após o 

evento da independência, “[...] quando se cogita da organização da instrução 

popular” (SAVIANI, 2005, p. 12). A Constituição de 1824, Capítulo III, que dispõe 

sobre os direitos dos cidadãos brasileiros, traz em seu Art. 179 que a instrução 

primária deve ser gratuita a todos os cidadãos. Com vistas a atender o previsto, 

instituiu-se a Lei de 15 de outubro de 1827, que prevê a criação de escolas de 

primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império. 

Nesse período, no que cabe à formação de professores, a referida lei prevê que: 

Art. 5º Para as escolas do ensino mútuo se aplicarão os edifícios, 
que couberem com a suficiência nos lugares delas, arranjando-se 
com os utensílios necessários à custa da Fazenda Pública e os 
Professores que não tiverem a necessária instrução deste ensino, 
irão instruir-se em curto prazo e à custa dos seus ordenados nas 
escolas das capitais. (grifo nosso). 

Conforme o autor, com base no Ato Adicional à Constituição Imperial aprovado em 

1834, “[...] o ensino elementar ficou sob responsabilidade das províncias que, em 
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consequência, também deveriam cuidar do preparo dos respectivos professores” 

(SAVIANI, 2005, p. 12).  

Seguindo o campo educacional sem mudanças significativas com o advento da 

República, Saviani (2005) aponta que há, ao menos, três momentos decisivos no 

que se refere à história da formação docente no Brasil, sendo eles: a reforma da 

Escola Normal, em São Paulo, em 1890; a Lei Orgânica do Ensino Normal, em 

1946; e a Reforma do Ensino, instituída em 1971.  

No entremeio desses momentos, nos anos 30, tem início um movimento renovador 

quanto à Escola Normal, dada a crítica a um modelo de ensino caracterizado pela 

“[...] ênfase no treinamento prático em detrimento das bases teóricas” (SAVIANI, 

2005, p. 16). O movimento renovador, encabeçado por Anízio Teixeira no Distrito 

Federal, em 1932, e Fernando de Azevedo em São Paulo, em 1933, previa “[...] a 

formação dos novos professores na experimentação pedagógica concebida em 

bases científicas” (SAVIANI, 2005, p. 16). Para tal, Anízio Teixeira concebe aquilo 

que considerava como sendo um programa ideal de estudo. 

Para além desses marcos, a trajetória da formação docente no Brasil é perpassada, 

ainda, pela descaracterização atribuída ao modelo de escola normal no regime 

militar, com o golpe de 1964; tem seu caminho aberto a partir da Constituição de 

1988, com o intuito de se encontrar novas alternativas de organização para os 

cursos de formação docente; é estabelecida por meio da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, prevendo como necessária a formação a nível superior para a 

atuação na Educação Básica. 

Consta no documento, em seu Capítulo IV, no que cabe à educação superior, que 

esta tem por finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua; 



 

COUTO, Débora Santos; SANTO, Thaynara Silva Oliveira. Formação continuada docente: perspectivas a partir da 
visita à Igreja de Reis Magos – Nova Almeida/ES, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes 
Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas, 2017. p.4093-4108. 

4096 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, 
visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e 
difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do 
homem e do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o 
saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de 
comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando 
os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura 
intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 
cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 
(grifo nosso) 

 

No que cabe ao documento, observa-se que há disposições quanto à formação 

inicial docente, bem como para a pertinência da educação superior colaborar para 

que ocorra a formação continuada. Para Gatti (2014), no que se refere à formação 

inicial docente no Brasil, não se identifica até o momento uma iniciativa nacional 

capaz de “[...] adequar o currículo às demandas do ensino [...]” (GATTI, 2014, p. 36). 

Destarte, “[...] está provado continuar em vigor, ainda hoje, uma política de formação 

docente que propõe a redução do currículo de formação do professor a um currículo 

mínimo, reduzido aos saberes indispensáveis à reprodução do conhecimento, e não 

à sua produção, em sentido mais amplo” (LEMOS; MARIANO; DALVI; NOVAIS, 

2011, p. 450).  

Tal questão vai de encontro com o contexto de instituição de cursos de formação 

continuada, que, conforme salienta Gatti (2008), sinaliza para o caráter 

compensatório atribuído à formação continuada no sentido de suprir as 

necessidades oriundas de uma formação inicial precária, que perpassa, por 

exemplo, questões como currículo. Emerge desse cenário a importância atribuída à 

formação continuada, nos inquietando saber, no âmbito de política pública nacional, 

se e como os documentos oficiais consideram a formação continuada.   

Formação continuada de professores: o que dizem os documentos oficiais? 
Segundo Gatti (2008), a oferta de formação continuada perpassa iniciativas de 

natureza diversa, que, para além do debate conceitual que permeia o campo de que 
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é considerado como formação continuada, são ofertadas a nível de extensão, por 

meio de cursos livres, lato sensu, via especializações, strito senso, nos mestrados 

acadêmicos e profissionais, doutorados, pós-doutorados e afins, encontradas nas 

modalidades presencial, semipresencial e à distancia, podendo ocorrer, ainda, nos 

setores públicos ou instâncias privadas.  

Assim, dada à diversidade de sua oferta, nos interessa saber a instituição da 

formação continuada enquanto política pública instituída por meio dos documentos 

oficiais.  

No que cabe a LDB, esta traz em seu Título VI, sobre os profissionais da Educação, 

que:  

§ 1º  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em 
regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a 
continuada e a capacitação dos profissionais de magistério.  

§ 2º  A formação continuada e a capacitação dos profissionais de 
magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a 
distância.  

Parágrafo único.  Garantir-se-á formação continuada para os 
profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em 
instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de 
educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou 
tecnológicos e de pós-graduação. (grifo nosso) 

No Parecer CNE/CP 9/2001, que traz as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena, encontramos o pressuposto de que a formação se 

complementar ao longo da vida, daí a exigência de uma formação continuada, 

estando esta atrelada, segundo Art. 14, parágrafo 2º à formação inicial, ao entender 

que “§ 2º - Na definição da estrutura institucional e curricular do curso, caberá a 

concepção de um sistema de oferta de formação continuada, que propicie 

oportunidade de retorno planejado e sistemático dos professores às agências 

formadoras” (BRASIL, 2001, p. 58), concepção corroborada pela Resolução CNE/CP 

nº 1, de 18 de fevereiro de 2002.  

Encontramos indícios do incentivo à formação continuada no Parecer CNE/CP nº 

6/2014, aprovado em 2 de abril de 2014, que trata sobre as Diretrizes Curriculares 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15619&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15619&Itemid=
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Nacionais para a Formação de Professores Indígenas, com a proposta desta ocorrer 

“[...] por meio de atividades formativas, cursos e programas específicos de 

atualização, extensão, aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou doutorado” 

(BRASIL, 2014, p. 09) e em seu Título III, Art. 5, trazer que “ A formação continuada 

de professores indígenas dar-se-á por meio de atividades formativas, cursos e 

programas específicos de atualização, extensão, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado e doutorado”, instituído, ainda, por meio da Resolução CNE/CP nº 1, de 7 

de janeiro de 2015. 

No que cabe ao Parecer CNE/CP nº 2/2015, aprovado em 9 de junho de 2015, que 

define as Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 

superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 

cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada, dispõe que 

§ 3º Os centros de formação de estados e municípios, bem como as 
instituições educativas de educação básica que desenvolverem 
atividades de formação continuada dos profissionais do magistério, 
devem concebê-la atendendo às políticas públicas de educação, às 
Diretrizes Curriculares Nacionais, ao padrão de qualidade e ao 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), 
expressando uma organicidade entre o seu Plano Institucional, o 
Projeto Político Pedagógico (PPP) e o Projeto Pedagógico de 
Formação Continuada (PPFC) através de uma política institucional 
articulada à educação básica, suas políticas e diretrizes. 

Art. 3º A formação inicial e a formação continuada destinam-se, 
respectivamente, à preparação e ao desenvolvimento de 
profissionais para funções de magistério na educação básica em 
suas etapas – educação infantil, ensino fundamental, ensino médio – 
e modalidades – educação de jovens e adultos, educação especial, 
educação profissional e técnica de nível médio, educação escolar 
indígena, educação do campo, educação escolar quilombola e 
educação a distância – a partir de compreensão ampla e 
contextualizada de educação e educação escolar, visando assegurar 
a produção e difusão de conhecimentos de determinada área e a 
participação na elaboração e implementação do projeto político-
pedagógico da instituição, na perspectiva de garantir, com qualidade, 
os 4 direitos e objetivos de aprendizagem e o seu desenvolvimento, a 
gestão democrática e a avaliação institucional 

Em seu Art. 5º indica como alguns princípios 

IX - a articulação entre formação inicial e formação continuada, bem 
como entre os diferentes níveis e modalidades de educação; 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16870&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16870&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17625&Itemid=
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X - a compreensão da formação continuada como componente 
essencial da profissionalização inspirado nos diferentes saberes e na 
experiência docente, integrando-a ao cotidiano da instituição 
educativa, bem como ao projeto pedagógico da instituição de 
educação básica; 

Cabe saber ainda 

Parágrafo único. Os centros de formação de estados e municípios, 
bem como as instituições educativas de educação básica que 
desenvolverem atividades de formação continuada dos profissionais 
do magistério, deverão contemplar, em sua dinâmica e estrutura, a 
articulação entre ensino e pesquisa, para garantir efetivo padrão de 
qualidade acadêmica na formação oferecida, em consonância com o 
plano institucional, o projeto político-pedagógico e o projeto 
pedagógico de formação continuada. 

Art. 16. A formação continuada compreende dimensões coletivas, 
organizacionais e profissionais, bem como o repensar do processo 
pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades de 
extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, 
programas e ações para além da formação mínima exigida ao 
exercício do magistério na educação básica, tendo como principal 
finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de 
aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do profissional 
docente. 

Art. 17. A formação continuada, na forma do artigo 16, deve se dar 
pela oferta de atividades formativas e cursos de atualização, 
extensão, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado 
que agreguem novos saberes e práticas, articulados às políticas e 
gestão da educação, à área de atuação do profissional e às 
instituições de educação básica, em suas diferentes etapas e 
modalidades da educação. 

O levantamento produzido sobre a produção teórica a respeito da Formação 

continuada de Professores, por Carvalho e Simões (2002), aponta para a 

diversidade de enfoques que a formação continuada se desenvolve em contexto 

brasileiro. No que se refere, em específico, ás práticas de formação continuada 

sobre e estado da arte, realizado em periódicos à época, se inventariou 30 artigos 

sobre o tema, de um total de 115 que versavam sobre a formação de professores, 

nos anos de 1990 a 1997. Isso significa que 26% da produção dos anos 90, 

discutiram a formação continuada. Este levantamento possibilitou reconhecer 

tendências, orientações teóricas e metodologias nas propostas formadoras. As 

autoras concluem que 
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os conceitos-chave predominantes no discurso expresso nos 
periódicos analisados sobre o processo de formação continuada dos 
professores – a saber: a articulação dos saberes docentes; o 
processo de conhecimento-na-ação, a reflexão-na-ação e a reflexão 
sobre a reflexão-na-ação; a pesquisa da própria prática docente; a 
relação entre os níveis da prática na sala de aula, na escola e no 
contexto sócio histórico mais amplo – sugerem a complexidade de 
uma tarefa que, não sendo simples e demandando competência, 
constitui desafio para o qual se apresentam inúmeras propostas 
convergentes. (CARVALHO E SIMÕES, 2002, p.180) 

Infere-se desse estudo, que diferentes práticas de formação são consideradas, a 

partir da formação em serviço ou enquanto continuidade à formação inicial, 

concomitante, ou subsequente a esta. Contudo, é notório que a formação de 

professores é processual e ininterrupta. Durante todo o processo de socialização 

docente o professor é desafiado à atualizar e complementar seus conhecimentos, 

experiências culturais e metodologias de ensino.  

No relato que segue, apresentaremos uma experiência de formação que se realiza 

na parceria entre os espaços educativos, a universidade, enquanto espaço de 

formação, e os espaços expositivos, como museus e monumentos históricos. Esta 

ação é compreendida como formação continuada. 

Formação Continuada de professores de Artes Visuais e os Espaços de 
memória: o contexto  
A formação de professores de Arte Visuais requer constante atualização e amplo 

repertório temático no campo da arte e arquitetura, não apenas mediado por saberes 

enciclopédicos disponibilizados em livros e materiais didáticos, mas também 

relacionados ao patrimônio artístico e cultural local. Neste sentido, buscar a 

informações e realizar estudos sobre a arte e cultura local é de grande importância e 

necessidade aos professores de arte. Esse estudo pode ser realizado de forma 

independente, mas tem valor agregado quando realizado em grupo e com a 

mediação de profissionais qualificados.  

Os centros de memória são espaços potenciais de formação de professores de arte. 

Museus, galerias, edificações históricas, prédios tombados, entre outros, são centros 

de memória da arte e cultura de povos e comunidades. Desta forma, podem e 

devem constituir-se como mediação na sistematização de conhecimentos sobre a 

cultura local. 
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Segundo o autor Jorge Larrosa, no texto Nota sobre experiência e saber da 

experiência (2002), a experiência é aquilo “que nos passa, nos acontece e que nos 

toca e não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca”, sendo assim para 

que a experiência de fato ocorra é necessário muito mais que a informação, a 

vivência é indispensável, aquilo que de fato nos atinja.  Neste processo o saber se 

da a partir da participação em que o sujeito afeta e é afetado em uma relação de 

troca.  

Dentro dessa perspectiva destacamos aqui uma rica experiência de formação 

continuada no município de Serra, uma importante localidade turística e um dos 

berços culturais do Espírito Santo.  

Formado no período das capitanias, o município abriga um patrimônio diversificado e 

identidade cultural marcante. Além disso, em seu território estão localizadas 

importantes edificações jesuíticas, ruínas históricas, diversas áreas de proteção 

ambiental, e as tradicionais festas de cunho popular e religiosas, como o Ciclo 

Folclórico e Religioso de São Benedito, que se inicia sempre no segundo domingo 

de dezembro e a Folia de Reis. 

Entre os monumentos históricos presente no município está à igreja de Reis Magos, 

que segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), foi 

construída em 1580, e é um dos principais exemplares do patrimônio arquitetônico 

Jesuíta do Brasil. Como as demais edificações jesuítas, as paredes são feitas de 

pedras, com argamassa de barro, areia, cal de conchas e óleo de baleia. Os pisos 

são em madeira e o telhado em barro. As janelas da residência se abrem para o mar 

e para a foz do rio Reis Magos, a igreja é tombada pelo IPHAN.  

Considerando-se a importância da Igreja de Reis Magos na formação da identidade 

local, como nacional, foi proposta uma formação continuada com professores de 

diferentes localidades de áreas de formação com o objetivo de estabelecer troca de 

saberes e a qualificação docente para a mediação cultural e artística. Durante a 

formação os professores e pesquisadores conheceram uma parte das 

manifestações culturais do município. 

Formação continuada: a experiência na igreja de Reis Magos, no município de 
Serra/ES. 
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A experiência que relatamos a seguir sobre formação desenvolvida na Igreja de Reis 

Magos fez parte, como já mencionado anteriormente, de um seminário ministrado 

pelo professor Carlos Rodrigues Brandão que discutiu a Pesquisa participante, a 

Cultura e a Educação e teve a duração de duas semanas. Na ocasião, participaram 

da formação professores de arte, pedagogos, professores de história e letras, além 

de membros da Secretaria de cultura da Serra e sábios da cultura popular, 

fundadores e participantes da Folia de Reis, pessoas que pela história oral cultivam 

a memória e os saberes locais. 

No início do encontro, uma das professoras da universidade falou sobre a 

importância da formação de professores nos patrimônios culturais do Espirito Santo. 

Segundo ela, “a realização da formação em museus e prédios históricos é muito 

importante, pois nestes espaços os objetos e paredes também “falam”” (depoimento 

de professora universitária).  

Em seguida o professor Dr. Carlos Rodrigues Brandão, antropólogo, pesquisador da 

cultura popular que destacou a importância da comunidade que educa, enfatizando 

a educação para além dos muros da escola, em que o conhecimento não está nas 

mãos de uma só pessoa, mas na aprendizagem que se dá a partir dos saberes 

populares, através dos mestres da cultura, da oralidade e tradição (2017).  Segundo 

Brandão: 

A educação existe onde não há a escola e por toda parte podem 
haver redes e estruturas sociais de transferência de saber de uma 
geração a outra, onde ainda não foi sequer criada a sombra de 
algum modelo de ensino formal e centralizado. Porque a educação 

aprende com o homem a continuar o trabalho da vida (1981, p. 6). 

Desta maneira, a educação não esta apenas relacionada à escola, mas sim aos 

saberes diversos aprendidos durante a vida.  

O grupo foi recebido pelos membros da Secretaria de cultura da Serra, mediadores 

culturais da Igreja de Reis Magos e por moradores do entorno, lideranças e 

integrantes de grupos culturais locais que falaram sobre a importância da utilização 

e manutenção da igreja, e também sobre o funcionamento do espaço. Segundo 

gestores do espaço, o monumento é o mais visitado de todo o Estado do Espirito 

Santo e recebe em média duas mil e quinhentas pessoas por ano. 
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Um momento marcante da formação foi a fala do mestre de congo e morador da 

região Zé Bento, folião de 80 anos de idade que mantem a tradição do Congo por 

décadas na região. Através das histórias contadas por este ativista cultural, foi 

possível conhecer a história da Folia de Reis realizada na localidade.  

Segundo Zé Bento, tudo começou quando ele foi convidado, por volta de 1984, para 

resgatar a Folia de Reis na região, o mestre de Congo, conta ainda que “a Folia de 

Reis que acontecia quando ele era criança, estava parada há muitos anos”, e ele foi 

convidado por membros da Secretaria de Cultura a remontar a festa. Engajado 

nessa missão, o mestre de congo com a ajuda da comunidade conseguiu organizar 

novamente a festa. 

A Folia de Reis, segundo o Observatório do Turismo do Espirito Santo (2009), é um 

cortejo de caráter religioso popular, que encena a viagem dos Reis Magos em visita 

ao Menino Jesus recém-nascido. É integrada por doze foliões que representam os 

doze apóstolos, dentre os quais se incluem o mestre da folia e os tocadores, 

enquanto os palhaços representam os soldados do rei Herodes. O mestre é quem 

organiza o grupo, os tocadores, são os músicos que animam a folia, geralmente 

tocam bumbo, tarol, surdo, pandeiro, triângulo, viola e sanfona, entoando as 

cantorias num ritmo ao mesmo tempo melancólico e alegre. As Folias iniciam sua 

peregrinação no ciclo natalino a partir da meia-noite do dia 24 de dezembro, 

prosseguindo até o dia 6 de janeiro, dia de Reis, dia em que acontece a festa.  

Após cooperar para que a Folia de Reis acontecesse novamente em Nova Almeida, 

o mestre Zé Bento, a fim de manter a tradição das bandas de Congo da Serra, 

idealizou e colocou em pratica um projeto de criação de varias bandas de Congo 

Mirins. Segundo Zé bento, “para que uma cultura ou saber não se acabe é 

necessário investir nas crianças e nas escolas, é através das crianças que as 

tradições se mantem vivas” (2017). 

Atualmente o mestre trabalha com 200 crianças, inclusive com uma turma de 

crianças especiais na Associação Pestalozzi de Jacaraípe. Outro projeto realizado a 

partir da iniciativa do mestre foi a Passarela do Congo. Segundo ele, a Passarela 

formada em uma das ruas de Nova Almeida, deu abertura para que vários grupos se 

apresentassem dentro do município, como as bandas de Congo, grupos de dança e 
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Capoeira.  Depois da fala de Zé Bento, houve uma belíssima apresentação com 

parte do grupo de congo local que cantaram e dançaram um refrão da Folia de Reis.  

Na segunda parte da formação, o grupo foi convidado para uma visita guiada dentro 

da igreja de Reis Magos. Através da visita, foi possível conhecer a história do 

monumento, e detalhes sobre sua construção. Neste momento, os professores 

foram desafiados a percorrer corredores, sentar-se em bancos, olhar por janelas, 

após a experiência, um dos professores presentes que atua hoje no município de 

Cariacica observou que “a visita ao monumento permitiu o acesso a informações 

antes desconhecidas, e que através da memória conseguimos entender melhor 

nossa própria cultura” (depoimento de professor da educação básica em Cariacica).  

No livro O que é Educação, o professor Carlos Rodrigues Brandão fala sobre o 

potencial dos saberes adquiridos nos processos de formação presentes dentro das 

comunidades, segundo o autor “a educação aparece sempre que surgem formas 

sociais de condução e controle da aventura de ensinar e aprender”, sendo assim a 

educação não acontece apenas em espaços formais, sujeita a pedagogia. Nesse 

sentido Brandão (1981) afirma que:  

Tudo o que existe disponível e criado em uma cultura como 
conhecimento que se adquire através da experiência pessoal com o 
mundo ou com o outro; tudo o que se aprende de um modo ou de 
outro faz parte do processo de endoculturação, através do qual um 
grupo social aos poucos socializa, em sua cultura, os seus membros, 
como tipos de sujeitos sociais (BRANDÃO, 1981, p. 7). 

Sendo assim, o conhecimento na concepção de Brandão, está ligada a cultura e 

experiência, que pode ser adquirida nas mais diferentes situações, como a visita na 

igreja de Reis Magos, que resultou em uma rica aprendizagem para os que ali 

participaram. Desta maneira, o conhecimento não esta só na escola, mas no Congo, 

nas comunidades, bairros, nos contos, nas cantigas, nas tradições orais, nos 

monumentos históricos e nas manifestações culturais, na vida e nas experiências 

mais diversas.  

As experiências constituem nossas memórias, que por sua vez, parte da vida e 

tecem o complexo campo da história, das artes e da cultura.  

A memória é vida, sempre carregada de grupos vivos, e está em 
permanente evolução. Aberta à dialética da lembrança e do 
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esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, 
vulnerável a todo tipo de manipulações. Susceptível de longas 
latências e de repentinas revitalizações. A história é a reconstrução 
problemática do que já não existe mais [...]. A memória se enraíza no 
concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. A história só 
se liga às continuidades temporais, às evoluções e às relações das 
coisas (NORA, 1993, p. 9). 

Desta forma, buscamos a seguir registrar algumas reflexões e memórias de 

professores que participaram desse processo de formação.  

Segundo umas das professoras de Artes no ensino básico que participou da 

formação:  

“Entendo que as artes e as culturas caminham imbricadas, não dá 
para mensurar onde cada uma delas começa e termina, nem pensar 
separando uma da outra, pois fragmentaríamos nossas histórias. 
Nesse sentido, o processo de mediação (elo de ligação entre objetos 
da cultura e da arte com o leitor/apreciador) ocorre inseparável de 
todo o complexo processo histórico, social e cultural, tanto do objeto 
apreciado, quanto do leitor/apreciador, logo de sua formação. 
Os museus, centros culturais e outros espaços institucionais de arte 
e cultura, podem ser possibilidade de encontros entre obra de arte e 
leitor/apreciador. Esses espaços cumprem importante papel no que 
se refere à educação humana. Esses espaços são núcleos de 
memória. Acolhem imagens, símbolos, enfim, códigos de referência 
às lembranças, nos quais os indivíduos se apropriam, participam e 
identificam-se entre si. O trabalho com a mediação nos espaços em 
questão, bem como o trabalho que proporcione experiências (fazer-
artísticos) para os visitantes, fazendo conexão com os elementos 
disponíveis, são bastante significativos para a formação docente e 
discente” (depoimento professora da educação básica no município da  
Serra).  

 

Outra reflexão relatada por uma estudante de Doutorado, presente no encontro e a 

de que: 

“Para mim a formação nesses espaços é importante, porque ela nos 
proporciona uma volta no tempo, o que nos da liberdade para pensar 
além daquilo que estamos vivendo. A experiência nesses locais é 
muito rica por que nos permite um mergulho cultural. Muitas vezes 
nós viajamos e visitamos diversos monumentos fora do local que 
moramos, e deixamos de visitar e conhecer aquilo que esta perto”. 
(depoimento de estudante de Doutorado da Universidade Federal do 
Espirito Santo) 

Além da visita guiada pelo monumento, que ainda era desconhecido pela maioria 

dos professores ali presentes, durante a formação, destaco a importância dos 
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diálogos entre os participantes da Folia de Reis com os professores, na ocasião os 

foliões mostraram seus estandartes, contaram suas historias e participaram de um 

café da manha animado onde os saberes foram partilhados de uma maneira 

informal.  

Considerações finais 
Segundo Gatti, a bibliografia existente acerca da formação continuada sinaliza para 

um movimento  

[...] compreendido como qualquer tipo de atividade que venha a 
contribuir para o desenvolvimento profissional – horas de trabalho 
coletivo na escola, reuniões pedagógicas, trocas cotidianas com os 
pares, participação na gestão escolar, congressos, seminários, 
cursos de diversas naturezas e formatos, oferecidos pelas 
Secretarias de Educação ou outras instituições [...], enfim, tudo o que 
possa oferecer ocasião de informação, reflexão, discussão e trocas 
que favoreçam o aprimoramento profissional, em qualquer de seus 
ângulos, em qualquer situação” (GATTI, 2008, p. 57) 

 

Nesse sentido, a partir da experiência descrita no presente trabalho e das reflexões 

aqui tecidas, ressaltamos a importância da formação continuada, bem como de que 

seu acontecimento ultrapasse os muros das instituições formadoras. Variadas são 

as naturezas dos espaços a serem explorados, que tendem a corroborar para uma 

concepção de educação que se constitui em um processo amplo, que abarca, 

conecta e que é construído por diferentes sujeitos em diversos espaços e contextos 

culturais. Dessa forma, se busca valorizar as diferentes identidades, superando a 

ideia de que a educação seria apenas um processo de formação sistemática, de 

conceitos e valores que se pautam em uma só direção, homogênea, unidimensional 

e unifocal.   

Para Brandão (1981), “a educação existe sob tantas formas e é praticada em 

situações tão diferentes, que algumas vezes parece ser invisível, a não ser nos 

lugares onde pendura alguma placa na porta com o seu nome”. Sendo assim, tudo o 

que se sabe aos poucos se adquire por viver muitas e diferentes situações de trocas 

entre pessoas, com o corpo, com a consciência, com o corpo-e-a-consciência. 

Vivências ocorridas na experiência aqui apresentada e que se configuraram em 

potência para formadores e formandos que ali estiveram presentes, contemplando 

as dimensões que relacionam educação, arte e cultura. 
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