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RESUMO

Instituição formadora de professores desde 1880; no Instituto Superior de
Educação do Rio do Janeiro (ISERJ), na Licenciatura em Pedagogia, de
março de 2020 a julho de 2021, recorte desta comunicação, cinco meses
sem aulas e dois períodos de Ensino Remoto Emergencial (ERE). Pesquisa
do Projeto Memória da Formação de Professores no Instituto de Educação
da origem à História Imediata (PROMEMO/ISERJ) apresenta e discute a
literatura, documentos oficiais; experiências e horizontes de expectativa.
Memória e História Imediata através de questionário e breves relatos,
escritas de si, coteja experiências com documentos oficiais; evidencia o
hiato entre ideia e experiência. Aprendizado que contribui para romper
hierarquias entre estudantes e professores, na distância física, o contato
virtual os aproxima. Capítulo da história da formação docente reúne
experiências, “passado atual, aquele no qual acontecimentos foram
incorporados e podem ser lembrados”; elaboração racional e formas
inconscientes de comportamento; e “horizonte de expectativa”, “futuro
do presente (...); não experimentado, previsto” (KOSELLEK, 2006: 309-
310), desta geração cujo acontecimento inaugurador (SIRINELLI, 2006:
132), fundador, é a pandemia. “Que potenciais conhecimentos decorrem
da pandemia do Coronavírus?” questiona A cruel pedagogia do vírus. No
horizonte de expectativa, uma “viragem epistemológica, cultural e
ideológica” para criar um novo senso comum (SANTOS, 2020: 4) fundado
no conhecimento científico (SANTOS, 1995 apud DEMO, 2014: 10), que
garanta “a continuidade da vida humana digna no planeta”. (SANTOS,
2020: 4: 32) Geração dividida entre excluídos e incluídos digitais, enfatiza
o potencial educativo desta inclusão, em especial, na formação de
professores. A fim de compreender balizas das experiências desses
professores em formação, regulamentações do Ministério da Educação
(MEC), leis e decretos federais e do estado do Rio de Janeiro, e outros
documentos institucionais acompanham o desenrolar da pandemia.
Experiência coletiva vivida e reconstruída em suas singularidades;
adverte Portelli: “tende a representar a realidade não tanto como um
tabuleiro em que todos os quadrados são iguais, mas como um mosaico
ou colcha de retalhos, em que os pedaços são diferentes, porém formam
um todo depois de reunidos”. (PORTELLI, 1991: 16 apud NEVES: 2000:
114). Respostas do questionário e fragmentos de breves relatos de
estudantes da Licenciatura em Pedagogia do ISERJ, pesquisadoras-
monitoras, exercícios de escrita de si, formam um pequeno mosaico, faces
do ERE na Formação de Professores da Licenciatura em Pedagogia do
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ISERJ. Cotejar estas experiências com documentos oficiais evidencia um
hiato, sobretudo, devido à desconsideração dos protagonistas desta ação
pedagógica, construção de estudantes e professores. Cotidiano de
aprendizado comum contribui para relativizar hierarquias, na distância
física, o contato virtual os aproxima. Com o aprendizado científico
difundido por toda a sociedade e o desafio coletivo da pandemia, o ERE
marca a parte desta geração de formação de professores com algum nível
de inclusão digital, relacionada a recursos materiais e conhecimento
tecnológico. Se por um lado, adia um ano na previsão inicial da conclusão
do curso, o ERE, ação pedagógica alternativa para continuidade do
calendário letivo durante a pandemia, construído no cotidiano por
estudantes e professores, se transforma em aprendizado incorporado à
formação dessa geração.
PALAVRAS-CHAVE: Memória e História Imediata da Formacão de Professores-
Ensino Remoto Emergencial - Instituto Superior de Educacão do Rio de Janeiro-
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