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REDES DE CONHECIMENTOS NA FORMAÇÃO DOCENTE: NOÇÕES E EXPERIÊNCIAS EM PRÉVIAS ANOTAÇÕES  Este artigo pretende encaminhar preliminares questões em vista de observações e conversas ocasionais mantidas com estudantes universitários (matriculados ou não em cursos de formação de professores) sobre aspectos das contemporâneas concepções de conhecimento em suas implicações ético-políticas e epistemológicas. Sua intenção está restrita, de um lado, ao exame de uma noção de ‘redes de conhecimentos’ e, de outro, a um prévio esboço ou delineamento de possibilidades supostamente estratégicas junto às práticas e formação docentes. 
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1.	Redes de conhecimentos e Internet: ‘curiosas conversas’
Começo, logo, contando uma interpretação que, um dia desses, ouvi num grupo de universitários a respeito do que eles entendiam como ‘redes de conhecimentos’. Sinteticamente, era assim que eles procuravam compreender esta idéia: “redes de conhecimentos é uma maneira de chamar as coisas que circulam na Internet, isto é, que estão circulando na rede, que está cheia de informações e conhecimentos...”.
Vemos, pois, que esta é uma forma curiosa, mas também interessante de pensar esta noção. Sabemos que tal compreensão não contém ou representa seu pleno sentido epistemológico, embora sinalize, a sua maneira, sentidos culturais inerentes ao conhecimento. Porque se circulam múltiplas informações na rede da Internet, circulam, portanto, inúmeros e variados sistemas de valores ou de crenças de diversos grupos em interatividade nesta rede, com suas concepções, saberes e experiências, enfim seus entendimentos, visões ou maneiras de conceber o mundo.
Assim, tal associação ou analogia representa, metafórica, didática e graficamente, um profícuo recurso para encaminhar preliminares idéias a respeito das contemporâneas concepções de conhecimento (em suas implicações ético-políticas e epistemológicas) contribuindo, assim, para esclarecer e evidenciar uma noção de redes de conhecimentos.
Se entendemos que na própria disposição gráfico-visual da Internet encontram-se milhares de informações (em suas formas justapostas – ‘uma página sobre a outra, assim por diante’ - de exibição, apresentação, estimulação etc.) que estão, por definição, incorporadas de valores, conteúdos e sentidos; não é, todavia, demasiado assinalar que, numa consideração meramente gráfico-visual, tais informações em si (assim dispostas com seus presumíveis ou potenciais conhecimentos ou saberes) não se relacionam, nem se interpõem, posto que qualquer relacionamento de ordem cognitiva ou simbólica só pode se estabelecer pela interação e intencionalidade de um sujeito, isto é, pela seletividade de seus critérios, interesses, motivações etc.
Neste sentido, além das informações e seus ‘saberes’ que perpassam na rede da Internet e que sugeriu aos alunos a idéia de ‘redes de conhecimentos’, cabe não apenas apontar a complexa articulação cultural (em suas múltiplas e mescladas interfaces e experiências cognitivas e simbólicas) mas, especialmente, articular criticamente sentidos epistemológicos e ético-políticos; acionando, para tanto, pressupostos inscritos num paradigma “emergente” (cf. Boaventura de S. Santos, 2000) ou “de complexidade” (cf. Morin, 2000).
Assim, para tratar do conhecimento Refiro-me as questões que afetam suas concepções contemporâneas. – suas redes de sentidos ou significações, de saberes e de experiências – buscarei esboçar, por assim dizer, ‘pinceladas’ para tracejar, em seus ‘riscos’ (entendido, também, além da metáfora pictórica), ou ainda alinhar (próximo até de um modesto alinhavar...) aspectos que envolvem esta ampla e abrangente problemática epistemológica, conceitual e prática. 

2.	A ‘transição paradigmática’ e ‘uma nova transdisciplinaridade’
Numa breve menção, vale contemplar sentidos que emergem da possibilidade de uma ‘virada epistemológica ou paradigmática’, isto é, em suas repercussões para pensar a crise do projeto hegemônico da modernidade que ficou aquém de quaisquer utopias e emancipações. É, pois, desta análise que tal possibilidade inspira uma perspectiva de ‘virada’ em busca de renovar conhecimentos para esta contemporaneidade, cheia de impasses éticos e políticos.
Sabemos que tal crítica epistemológica e ético-política tem tido certa ressonância em reflexões do campo educacional, pedagógico e didático; sinalizando para a possibilidade de uma práxis comprometida com a recomposição (também disciplinar) permanentemente crítica (e que se deseja emancipatória) do projeto, das ações e das práticas escolares.
Portanto, qualquer perspectiva de formação docente não pode se colocar à margem destas problemáticas e deve resgatá-las nas contribuições específicas a respeito de um corpo de conhecimentos próprios à docência e aos saberes para e da docência no seu agir ou fazer pedagógico.
Em sua ampla análise a respeito dos impasses desta contemporaneidade, Boaventura (op. cit.), indica que sua reflexão está informada por propósitos éticos e políticos que estão dirigidos para uma realização teórica e prática “emancipadoras”. Tal perspectiva 
de emergência de uma ‘nova utopia’ impõe a construção de um “senso comum emancipatório” em correspondência a uma práxis (por suposto, conceitual e empírica) que se pretende distinta de qualquer razão-prática cínica decorrente das contradições forjadas pelo projeto hegemônico da modernidade. 
Assim, face à ordem e o pensamento modernos, o esforço crítico, reflexivo e analítico se volta para estimular condições epistemológicas e políticas para a emergência de um paradigma ainda ‘em vislumbre’.
Este essencial esforço – orientado à produção de contra-hegemonias a potencializar “utopias” – supõe pensamentos e práticas que se constróem pela ‘desconstrução’ e ‘descontinuidade crítica desta continuidade’ representada pela modernidade. 
Assim, um olhar atento na reflexão de Boaventura (op. cit.) sinaliza um estimulante caminhar para renomear em identidade própria uma nova contemporaneidade. E daí, pode-se já vislumbrar a dimensão cultural e educacional que um repensar da emancipação supõe...
Destes contornos ético-políticos e epistemológicos relevantes à reflexão educacional contemporânea e ao encaminhamento de sua ação pedagógica, bem como ao enquadramento da problemática das ‘redes de conhecimentos’ e da formação docente; cabe, igualmente, sumariar a contribuição de Morin (op. cit.).
Assim como Boaventura (op. cit.), Morin (op. cit. pp.7-8) empreende uma crítica ao projeto hegemônico da modernidade, focalizando, especialmente, a concepção de “ciência clássica”, ou seja, seus modelos de conhecimento e propõe uma “reforma do pensamento”. Entende que tal modelo erigido na modernidade ocidental: “... não chegou ainda ao núcleo paradigmático em que Ordem, Desordem e Organização constituem as noções diretrizes que deixam de se excluir e se tornam dialogicamente inseparáveis (permanecendo, entretanto, antagônicas)...”. Sua proposta supõe problematizar política e epistemologicamente concepções de ordem e de desordem em vista de uma reprojeção do pensamento e de sua práxis.
No desenvolvimento de sua argumentação, Morin (op. cit., pp. 329-330, 332) segue contrapondo dois campos ou contextos paradigmáticos, a saber: 
—	paradigma de simplificação, caracterizado por um princípio de generalidade, de redução e de separação relacionados à inteligibilidade própria do conhecimento científico clássico;
—	 paradigma de complexidade pretende se referir ao conjunto de princípios de inteligibilidade que, ligados uns aos outros, poderiam determinar as condições de uma visão complexa do universo (físico, biológico, antropossocial).
Apesar deste tópico registro, vale adiantar que as concepções de conhecimento relacionadas ao “paradigma de simplificação” refletem, de modo abrangente, o pensamento liberal da modernidade ocidental (em seu enquadramento ético-político, econômico e social), bem como sinalizam (imaginadas) generalidades, diferenciações, distinções, regularidades seletivas, com seus reducionismos próprios aos modelos escolares tradicionais, erigidos em vários momentos do processo histórico que define a ordem capitalista. 
Como sabemos, tais concepções têm, ainda, repercussão prevalente na organização e funcionamento dos sistemas escolares, nas pedagogias adotadas, nos seus planejamentos, avaliações. procedimentos didáticos e educacionais etc.
Quanto ao paradigma de complexidade, cabe destacar certos “princípios de inteligibilidade” propostos por Morin (op. cit.) para nortear esta perspectiva. Reitero que este pontual registro é mais um preliminar apontamento de articulações (ou relações) que tal concepção de conhecimento propõe à práxis educacional-pedagógica. 
Trata-se, pois, de mera anotação das essenciais imbricações contidas nesses “princípios de inteligibilidade”, mencionando, assim, relações básicas a uma compreensão da noção de ‘redes de conhecimentos’ naqueles relevantes sentidos que, suponho, deveriam fomentar e perpassar saberes ‘para e da’ docência em seu refazer de processos e práticas pedagógicas.
Na intenção de responder a indagação proposta pelo próprio Morin (op. cit., p. 136): “A verdadeira questão não consiste, portanto, em ‘fazer transdisciplinar’; mas ‘que transdisciplinar é preciso fazer?”; vejamos, pois, os seguintes princípios e relações que permitem, igualmente, delinear como este autor propõe “uma nova transdisciplinaridade”:
—	princípio da causalidade complexa, comportando causalidade mútua e inter-relacionada;
—	 princípio de consideração dos fenômenos segundo uma dialógica de pluri mutualidades e reciprocidades, discriminados a seguir:
a)	relações complexas em: múltiplos sentidos e/ou ordenações multi-variadas e/ou diferenciações pluri graduadas e matizadas
b)	composições entre os termos que: por complexas mediações múltiplas, têm relações com demais, por exemplo, ordem <—> desordem <—> interações <—> organização);
c)	“integração, por conseguinte, não só da problemática da organização, mas também dos acontecimentos aleatórios na busca da inteligibilidade” (cf. Morin, op. cit., pp. 332-333);
—	 princípio da relação entre o observador/concebedor e o objeto concebido: o reconhecimento da centralidade significativa do sujeito humano (situado e datado cultural, sociológica, historicamente) no estudo e na compreensão (interpretação) dos processos sócio-antropológicos;
—	 princípio discursivo complexo, comportando a associação de noções complementares, concorrentes e antagônicas.
Em relação aos três (primeiros) princípios citados, merece assinalar que são, particularmente, relevantes para pensar as ‘redes de conhecimentos e de saberes’ nas suas amplas implicações pedagógicas relativas aos processos e ações voltados ao ensino-aprendizagem e suas práticas avaliativas. O último princípio, lógica e conceitualmente, intrínseco ao anterior, mantém, portanto, a mesma especial importância para tais ações, seus processos e práticas.
Estes princípios - que buscam uma inteligibilidade que se quer complexa - têm  essencial implicação (ou, se quiser, ‘mediatez’) para as práticas educativo-pedagógicas Topicamente mencionadas.. Por exemplo, se pensarmos na cognição, na aprendizagem, na avaliação e nos múltiplos fatores essencialmente interferentes nos processos, relações, procedimentos, enfim, nas ações educacionais. 
Tratam-se de questões fundamentais à formação docente em contextos culturais amplamente multifacetados, mesclados ou hibridizados em suas ‘reterriolizações’ de fronteiras, como nos propõe Canclini (1998).
Portanto, a pertinência destas problematizações de ‘conhecimentos em redes’, isto é, na consideração de sua inevitável interface com questões que afetam a formação docente, supõe um entendimento da complexidade contemporânea, suas multiplicidades de relações e de contextos sócio-históricos e culturais que entram em contato e interagem em sociedades cada vez mais globalizadas pela ação econômica e cultural 

hegemônica que: se, de um lado, impõe subordinação a outras redes de saberes, de outro, não está monoliticamente isenta de confrontos ou de resistências políticas e culturais, o que, por sua vez, permite pensar em possibilidades contra-hegemônicas potencializáveis até pelas próprias redes de comunicação globais Apenas, para não deixar de registrar a inescapável visão de 11 de setembro de 2001, em Nova York. Restrinjo-me a citar este fato como um recurso de ilustração desta suposta potencialidade e da amplitude das redes globais, pois entendo que não cabe, nos limites destas notas, entrar no problemático e complexo cerne ético-político-cultural que tal acontecimento representa e manifesta a respeito das ações, efeitos e resultados históricos das políticas de subordinação econômica e cultural.. 
Por outro lado, nota-se que Boaventura e Morin (cada um ao seu estilo) compartilham concepções filosóficas, epistemológicas e políticas. Não obstante, entende o primeiro que na busca de articular tradições marginalizadas da modernidade devemos: “desteorizar a realidade social para a tornar mais flexível e receptiva ao pensamento e ao desejo utópicos”. Não se pretende apresentar o projeto de uma nova ordem, mas indicar, incisiva e penetrantemente, o colapso da ‘ordem-desordem’ existente. E, assim, “reinventar um compromisso com uma emancipação” que “... em vez de ser produto de um pensamento vanguardista iluminado” tenciona se revelar “como senso comum emancipatório” (Boaventura S. Santos, op. cit,, pp. 382-383).
Será possível vislumbrar, nestas perspectivas epistemológicas e políticas, um papel relevante para a educação, a escola, a docência e a reflexão educacional-pedagógica na medida que estas venham a potencializar, reflexiva e praticamente, propostas de interações ativas e presentes na indagação do mundo, isto é, de suas representações e vivências? Caminhos podem se projetar... 
Se pensarmos em meios de resgatar criticamente certas tradições e saberes excluídos relacionando-as a uma implementação de potencialidades auto-reflexivas dos segmentos sócio-culturais que, historicamente, permanecem (mais ou menos) alijados do acesso ao conhecimento hegemônico, mas que, por sua vez, persistem (isto é, tendo e sendo) ainda negados no reconhecimento de particularidades de seus próprios saberes e experiências. Este é, pois, um tema fundamental para formação docente.

3.	‘Saber/fazer pedagógico’ e formação docente
Se a especificidade de um ‘saber/fazer pedagógico’ está, igualmente, implicada nesta compreensão de ‘conhecimentos em redes’, considerar, neste contexto teórico-conceitual, concepções da “práxis como concreto pensado” torna-se plausível quanto à formação docente. 
Tal noção de prática importa conhecimento, saber, experiência, por suposto, envolvidos nas relações centralmente pedagógicas. Conforme propõe Kosik: “... a dialética é um atributo da realidade e não do pensamento (...) O ponto de chegada será não mais as representações primeiras do empírico ponto de partida, mas o concreto pensado” (cf. Pimenta, 1996, p. 60). 
Portanto, neste movimento dialético entre pensamento e ação (em mútua, múltipla e complexa relação), isto é, entre práticas, saberes, experiências em recomposição de outros conhecimentos (‘novos ou inesperados’), poder-se-á, por assim dizer, reconstituir a “práxis como concreto pensado”. 
Num ensaio de tecer noções de ‘redes de conhecimentos”, que emergem, também, de tantas redes de interação e, portanto, de inter-comunicação de sujeitos, espaços, seus tempos histórico-culturais mais ou menos variados, ambivalentes, multifacetados, porque se hibridizam nos fenômenos ou fatos sociais e nas dinâmicas de seu fazer cotidiano; situa-se, deste modo, a educação e seus processos culturais e escolares em suas particulares implicações vividas na escola e em seu cotidiano – espaço sócio-cultural de interfaces entre sujeitos, saberes e experiências, que, assim, se mesclam ou hibridizam nas várias redes de sociabilidades nele vividos. 
Portanto, a busca de compreensão desta dinâmica, além de suas impressões desorganizadoras na ação do professor, recuperando também suas potencialidades cognitivas e implementadoras de aprendizagens, apresenta-se como tema essencial na formação docente. Parece sugestiva estratégia de formação docente estimular ou provocar junto aos professores o resgate reflexivo de seus modos mais ou menos acertados de lidar com ações imprevistas, muitas vezes, apenas representadas como desorientadoras, desorganizadoras, desestimulantes e que se busca, bem freqüentemente, ‘controlar’ pelo descarte, não-reconhecimento ou desconhecimento das possíveis potencialidades de criação e recriação que sinalizam para repensar alternativas de um ‘saber/fazer escolar’.
Assim, à maneira de ‘mais um risco ou pincelada’ no encaminhamento desta problemática, remeto-me a mais uma aproximação conceitual. Menciono, pois, o instigante questionamento de Hameline (1995) a propósito dos saberes, planejamentos e ações pedagógicas. Vejamos o que é possível, sumariamente, reter de sua inventiva e engenhosa reflexão a respeito de: a) um certo ‘agir ou fazer pedagógicos’ implicados nos planejamentos, avaliações, investigações educativas; b) ‘conhecimentos em redes de saberes’ envolvidos na docência e na escola.
Ao articular a “Logia”(o ‘logos- conhecedor’ que busca o objeto de seu conhecimento) e a ‘Filia’ (que concerne a ‘emoção’ em seu ‘objeto de afeição’), Hameline (op. cit.) assinala uma complexidade ambivalente do ‘ato de existir conhecendo’ e das ações do sujeito que ‘(se) pretende conhecer’. Pois a ação (interna e externa) é recíproca posto que exclui concepções baseadas numa inexeqüível dualidade ‘interna e externa’.
Assim, o que nos leva ao que concebemos como ‘externo’, está também inelutavelmente presente a nossa concepção de um ‘interno’, íntimo, pessoal, porém desejavelmente transferível...
Quanto às questões que podem afetar nossas ações educativas não se pretende negar um delineamento que se sabe flexível das rotas, trilhas ou trajetos preliminares. 
Estejam estes traçados afeitos a ‘transdiciplinaridades’ de conhecimentos e de saberes que tenhamos que lidar, as redes de comunicações e de significados que tenhamos, com constância, de compor, recompor, apropriar e, enfim, reinterpretar na busca (também) permanente de revitalizar nossos modos e meios de interação, de formação e, portanto, de pesquisa como princípio educativo ou de avaliação como recurso a ‘colar’ à experiência de conhecimentos que se constróem e reconstróem na dinâmica do ‘ensaio e erro’. 
Vale, pois, acrescentar a sugestiva e pertinente proposição “o que sabe, quem erra?”, pela amplitude e complexidade da concepção de conhecimento que encerra (Esteban, 2000, 2001). 
Portanto, certas ‘rotas ou trilhas’ - entendidas como saberes, percepções, ‘orientações’, ou ainda, interpretações que se desenrolariam como se fossem múltiplos ‘tapetes’ que podem ser rearrumados, recompostos ou até eliminados - persistem em nossos percursos e, portanto, em nossos planejamentos, ações, avaliações, investigações, enfim, em nossas práticas e seus princípios. 
E, elas (‘as rotas ou trilhas’) devem estar orientadas pelo ‘ato de existir conhecendo’ e o que ele pode nos sugerir numa complexa rearticulação da ‘logia’ e da ‘filia’ daquele que conhece reflexiva e praticamente, na consciência das múltiplas e (também) complexas redes de relações que estão comportadas nos projetos, nas possibilidades, nas desventuras, nas (a) venturas dos conhecimentos e de suas (re) construções...
Em vista das posições ético-políticas e epistemológicas que procurei sinalizar, reafirmo, pois, quantas implicações compreensivas estão contidas no ‘ato de existir conhecendo’ e nos seus modos de reapropriação (pelo sujeito) do conhecimento, do mundo, dos objetos enfim, das ‘coisas’ por processos graduais e mediadores que permitem elaborar ‘novas’ ressignificações.
Vemos, assim, debruçar-se um outro olhar para inquietar certezas que se consolidam em presunções inflexíveis de certas ações, planejamentos, métodos, avaliações educacionais, pedagógicos e docentes que se imaginam formadores de ‘vontades’ as quais sequer conhecem ou pretendem compreender. Tornam-se, pois, incapazes de empreender junto com essas ‘vontades’ (isto é, os sujeitos) qualquer projeto ‘formador’, quanto mais ‘reformador’...

4.	A avaliação (numa perspectiva investigativa) e a pesquisa (como princípio educativo) na formação docente: potencializando ‘redes de conhecimentos’
À luz de tais concepções e princípios epistemológicos e das ‘redes de inteligibilidades’ que eles podem prover e promover; vale comentar como este abrangente arcabouço teórico-conceitual pode ser empírica e praticamente acionado no encaminhamento e compreensão dos processos pedagógicos. A guisa de exemplo, pretendo, sinteticamente, ilustrar a partir de estudos e análises sobre a educação escolar e seus procedimentos.
Vejamos, então, como essa perspectiva compreensiva de ‘redes de conhecimentos’ e de ‘saberes da docência’ implementa possibilidades proveitosas para atuar pedagogicamente. 
Recorro, em primeiro lugar, ao estudo realizado por Esteban (2000) a partir da observação de professoras numa dada escola e de (alguns) seus modos didáticos na condução da ação educativa. Para tanto, lançarei mão de fragmentos ou trechos de seu relato de observações a respeito das práticas de aprendizagem em análise. 
Seu relato aponta sinais de esforços, mesmo que mais ou menos difusos, que nos permitem pensar numa apropriação de ‘redes de sentidos’: nos termos de reapropriação de significações que favorecem à condução compreensiva do ato educativo e podem implementar um olhar formativo não apenas nas práticas de avaliação, mas também (como se pretende) na ‘formação-ação’ e ‘formação-investigação’.
Registra, então, Esteban (op. cit., p. 179), ao relatar uma das cenas presenciadas numa sala de aula: “A professora vai dar um ditado. Distribui as folhas (...) Começa o ditado e vai observando como cada criança escreve a palavra, e depois de verificar todos os exercícios escreve a palavra no quadro-negro. Após a segunda palavra, vai à mesa de Gabriel e pergunta: — Você está colando’?” 
Prossegue esta pesquisadora, circunstanciando sua observação: “Gabriel havia escrito corretamente as duas palavras. A professora manda que ele mude de lugar. Dita a terceira palavra. Aproxima-se de Gabriel, olha sua folha, esta palavra estava escrita errada. A professora desta vez afirma: — Você estava colando”. E, assim: “A partir da quarta palavra, pergunta quem gostaria de ir ao quadro para escrevê-la. Na sexta palavra Gabriel pede para ir ao quadro, a professora permite, e em vez de dizer a palavra que deveria ser escrita, pergunta a Gabriel que palavra ele gostaria de escrever. Ele diz: sapo. A professora dita sapo para toda a turma, e ele, com a ajuda da professora, escreve sapo corretamente no quadro. A professora dá um sorriso  e pede aplausos”.
Cabe ponderar a respeito do que foi observado e de sua inteligibilidade, que uma análise da situação focalizada nos propõe enquanto princípios que propiciam situar e repensar questões atinentes ao agir pedagógico. Comenta, então Esteban (op. cit., pp. 179-181): “Vejo neste fato duas situações contraditórias, que mostram como os recortes e colagens feitos no processo de avaliação produzem resultados parciais e conclusões provisórias (...) Compartilhando a escrita com Gabriel, a professora abandona, pelo menos naquele momento, a dicotomia acerto/erro, saber/não saber, tecida a partir de um padrão fixo e predefinido de conhecimento, desenvolvimento e aprendizagem (...) e vai realizando uma avaliação que informa sobre os conhecimentos e desconhecimentos de Gabriel, informação que a ajuda a ajudá-lo (...) Neste processo. possivelmente vai aprendendo como melhor ensinar a Gabriel” Pondera, ainda, Esteban (op. cit., p. 181): “... Quando Gabriel erra pela primeira vez na escrita da palavra, a professora não ressalta seu erro e paralisa a atividade. Jogando com os conhecimentos revelados, os quais potencializa, e com os desconhecimento,. que mostram as informações que se fazem necessárias, a professora vai ensinando o que o menino demonstra precisar/querer aprender...”..
A partir do diálogo entre estes sujeitos da ação educativa – professora e aluno – a avaliação feita a respeito do “... movimento do menino lhe dá pistas sobre qual deve ser sua intervenção para favorecer o processo de ensino/aprendizagem ali estabelecido...”. A primeira abordagem realizada “... foi substituída, no segundo momento, pela avaliação como um processo de investigação, como meio para a reflexão docente sobre sua ação e sobre a atividade infantil e como parte significativa do processo de construção de conhecimentos da criança e da professora. Cada resposta do menino ia sendo apreendida pela professora imersa na tensão conhecimento/desconhecimento, cada resposta indicava simultaneamente seu saber e seu ainda não saber” (Esteban, op. cit., p. 181) Conforme segue Esteban (op. cit., p. 181): “Afirmo ainda não saber por perceber o movimento de construção do conhecimento que atravessava a interação professora/aluno. Dizer não saber poderia remeter a uma avaliação negativa, que identifica na resposta errada a ausência de conhecimento, a ausência de capacidade, a ausência de condições para aprender e para ensinar...”..
Quanto à concretização de uma noção de ‘redes de conhecimentos’ e sua efetivação ou aplicação na formação docente, vislumbra-se, nesta situação descrita, potencializar-se certas interfaces formativas nas apropriações das múltiplas e complexas redes de experiências cognitivas incidentes nas dinâmicas de ensino-aprendizagem.
Nesta discussão encontra-se – tanto do ponto de vista da professora quanto da acuidade da analista que nos relata sua observação – uma estimulante articulação da questão do conhecimento (e dos saberes) em suas complexas redes de relações ou significações. Assim, transparece, seja na prática da professora, seja na rica intencionalidade da interpretação realizada, a inelutável intervenção daqueles princípios de inteligibilidade afeitos ao paradigma de complexidade. Compõe-se, deste modo, a amplitude e a complexidade desta concepção que deve informar uma reconstituição do conhecimento sobre a escola e seus processos, bem como do fazer formativo docente.
Faço mais uma menção às ponderações propostas a partir da situação escolar observada: “O movimento de reconstrução do sentido da avaliação com o objetivo de torná-la um processo favorável às crianças das classes populares – crianças de segmentos socialmente marginalizados e/ou desvalorizados – encontra na discussão sobre ‘negação e negociação’ Esteban menciona a discussão realizada por Babha (O Local da Cultura, Belo Horizonte, UFMG, 1998). na construção de um discurso crítico eficiente (...) uma aspecto relevante para atar fios que percorrem o ensinar e o aprender” (Esteban, op. cit., p. 182). 
Caminha-se, assim, para situar tais questões educativas e escolares na sua relevância para um delineamento de estratégias formadoras da docência, em direção a considerações mais abrangentes que dizem respeito às hegemonias simbólicas e culturais e suas relações com os conhecimentos, os saberes, as práticas. Por exemplo, não é demais insistir e recordar aquelas concepções classificadoras e hieraquizadoras que tudo presumem controlar e regular em únicas totalidades. E, não se precisa ir muito longe para encontrar exemplos tais como: a ‘febre’ reguladora da presente política educacional brasileira, nas suas atuais concepções e diretrizes de formação de professores, de propostas curriculares e assim por diante.
Nas orientações que se pretendem totalizadoras subjazem referenciais de apreciação e de avaliação que desqualificam ou até negam condutas que delas mais ou menos se diferenciam. Não apenas tendem a desconhecer outras práticas sócio-culturais intervenientes nos contextos educativos, bem como outros comportamentos identitários, negando ou depreciando seu reconhecimento.
A crítica destes posicionamentos, a partir de uma reflexão sobre práticas escolares e processos formativos, exige acionar uma perspectiva político-epistemológica informada pela problematização da complexidade contemporânea. Para tanto, um esforço de esclarecimento e compreensão desta noção de ‘redes de conhecimento’ deve ser, permanentemente, envidado.

5.	A escola, seus tempos, espaços, práticas: cabe a formação docente ensaiar ‘etnografias’ de seu saber/fazer?
Neste prévio enquadramento, esboço mais uma mediação para considerar estratégias, meios e procedimentos que favoreçam intensificar na formação docente à articulação de seu saber/fazer numa perspectiva de ‘conhecimentos em redes’.
Trato, portanto, de pontuar indagações visando sinalizar estratégias formadoras docentes a partir de simples procedimentos que impulsionem um ‘registro reflexivo’ do saber/fazer cotidiano do professor. Como um requisito mais sistemático que pode fomentar e incrementar a recuperação e a discussão conjunta dos próprios professores de seus acertos, erros, dilemas, dificuldades, enfim, de seus esforços cotidianos de ensaio-erro nas suas interações educativas. 
É, neste (desejoso) sentido, que lanço a questão de ensaiar notas de seu campo de ação. Se não suponho com tal sugestão provocar ‘novidades’(aliás, o que resta de novidades?), também não pretendo situá-la na recorrente linha de procedimentos normativos e burocráticos que, ao longo dos tempos, invade a escola, constituindo para muitos o alcance de sua representação.
5.1 A escola, a sala de aula, o professor, sua prática de trabalho, suas observações: registros de campo para uma ação formativa e investigativa.
Sabemos que já existem estudos e pesquisas no campo educacional voltados para esboçar ‘etnografias do fazer escolar’. Venho, nestas notas, referindo-me a certas perspectivas, procurando resgatar tantas ou quantas contribuições são sugestivas para esboçar mediações a respeito das relações entre ‘redes de conhecimentos’ e formação docente Conforme mencionado, venho de salientar um destes profícuos esforços para pensar a avaliação como uma prática investigativa no fazer cotidiano do professor..
Assim, numa inspiração etnográfica, menciono ainda, brevemente, certas aproximações informadas por perspectivas de análise sócio-culturais das ‘redes de conhecimentos e de sociabilidades’, tecidas no ambiente escolar e na experiência docente, e que sinalizam estratégias formativas.
Cito, pois, o estudo Dayrell (1999) que se volta para escola como espaço sócio-cultural. Sua “densa descrição” (cf. Geertz, 1978) traz interessantes indicações para processos formativos de professores. Pois, serve para exemplificar não apenas formas de registros mas, também, ‘como e quanto’ tal anotação contribui para visualizar uma situação, apreciá-la, discuti-la com os envolvidos, avaliá-la, e, portanto, resgatar, assim, potencialidades positivas e negativas da ação ou da experiência, num processo que evidencia a óbvia, por assim dizer, ‘natural propriedade de redirecionamento do existir humano’ – em seus inevitáveis caminhos de realização de aprendizados. 
Fica, portanto, evidente que a sugestão desta discussão junto aos professores (especialmente, do ensino público fundamental ou médio) em torno de procedimentos que favorecem uma ‘autoreflexidade’ não os concebe na função própria aos etnólogos ou antropológos. A menção a este recurso de análise de seu ‘campo de ação’ – a escola e a sala de aula – presta-se para sinalizar, nesta mera comparação, um ‘espírito’ de curiosidade, indagação, produtiva inquietação, enfim, de investigação, que parece concretizado neste objeto conhecido como ‘caderno de campo’, que, por sua vez, o pesquisador social dispõe como um dos procedimentos básicos para pensar e repensar suas questões. 
Assim, este ‘espírito’ imaginado no ‘hábito das notas de campo’ deve ser o eixo central que dá sentido e pode prover das significações ético-políticas e epistemológicas – ora consideradas – as ‘redes de conhecimentos na formação docente’.
Cabe, pois, resgatar o sentido reflexivo destas práticas de pesquisa e quanto a motivação e interesse de ‘olhar’ e a necessária exigência de um registro dos sujeitos que procuramos observar e entender, nos permitem rever nossas concepções, nossos conhecimentos, nossos saberes, nossas formas de interação com esses sujeitos que desejamos conhecer e compreender, a partir de suas lógicas, das racionalidades que acionam, dos seus modos de cognição. 
Enfim, como nos propõe Boudon (1990; 1998), entender suas “boas razões”, porque estas se estruturam a partir de suas perspectivas ou do modo que julgam mais apropriado para se conduzirem de tal ou qual maneira. Busca-se, pois, uma compreensão dos sentidos refletidos em seus comportamentos, nos conhecimentos que relacionam, nas redes de experiências e, portanto, de saberes que lhes servem de orientação para estar e agir no mundo.
É inegável a importância nas estratégias de formação de professores deste posicionamento teórico-prático, que intensifica uma interação compreensiva junto aos alunos Não é demais insistir e lembrar que professores e alunos são tanto sujeitos históricos porque datados, quanto agentes sócio-culturais porque contextualmente imersos na sua cultura e nos vários e diversos grupos da sociedade em que estão inseridos.. Do mesmo modo, tais abordagens proporcionam um modo interessante de fomentar junto aos professores percepções formativas – porque reorientadoras da ação – e que emergem destes ‘procedimentos de registro orientadores das questões em debate’. Sabemos que ao recorrer a escrita de nossas impressões, intuições ou observações e a sua discussão, somos, também, impulsionados a produzir ‘renovados e inesperados olhares’, que permitem ora estranhá-las ora resgatá-las em seus acertos.
Menciono, finalmente, uma experiência no âmbito da formação docente desenvolvida pelo Projeto Práticas de Leitura e Produção de Textos no Ensino Fundamental Participam da equipe do projeto as professoras Marlene Carvalho, Ludmila Thomé e Liliam Ulup (Faculdade de Educação / UFRJ). . No desenvolvimento desta proposta, uma das atividades que foram requeridas, ao término do curso de extensão realizado junto às professoras, foi a produção de um texto recuperando suas trajetórias profissionais. 
Notou-se que a solicitação desta atividade teve significativo efeito ou impacto dentre algumas professoras, que não apenas compuseram expressivos textos, mas estes manifestavam um intenso comprometimento emocional motivado pela experiência de resgate de suas vivências docentes. Comentaram, então, essas professoras que tal atividade foi importante para reavaliarem suas trajetórias. Pois, antes da elaboração de tal texto, tendiam, em muitos casos, a uma desqualificação ou desvalorização de suas experiências, recordando-se, sobretudo, das dificuldades, pressões, dilemas, perplexidades que pesavam sobre elas.
Observa-se, pois, que ao produzirem o texto, produziram também um distanciamento, que não somente revalorizou razões e eventuais acertos de suas ações, mas trouxe, especialmente, afeições vividas; recolocando, assim, outras emoções no lugar de certos sentimentos anteriores que as incomodavam nas impressões de uma imaginada ou pretensa inutilidade em muitas de suas ações.
Tal relato permite reiterar que: a possibilidade de um registro reflexivo da ação recompõe seus sentidos, sendo, portanto, um recurso formador e reconstituinte de identidades docentes.
Enfim, como nos sugere Hameline (op. cit.), em suas inventivas proposições sobre ‘o educador e a ação sensata’: nos processos de conhecer, nos seus ‘entre-atos’ de sentidos residem complexas articulações entre um ‘logos- conhecedor’, em busca de seu objeto de conhecimento, e a ‘emoção’ encontrada em seu ‘objeto de afeição’. Nesta complexidade ambivalente do ‘ato de existir conhecendo’ e das ações do sujeito que buscando conhecer se reconhece, encontram-se ‘os nós que atam e desatam’....
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